
Varegghallen –  
veien videre 

 Status pr. november 2013 

•  Regulering nærmer seg 1.gangsbehandling i regi Idrettseksjonen, Bergen kommune
•  Festeavtale der Varegg får rett til å bygge ut prosjektet  er under utarbeidelse i bygg og 

eiendomsavdelingen i kommunen.
•  Barnehagen (idrettsbarnehage) er høyt  prioritert av byrådsavd. oppvekst i kommunen 
•  Parkeringsanlegget (boligsoneanlegg/drift)  er under avklaringi trafikkavdelingen i kommunen.
•  Idrettshallen er prioritert i Idrettsplanen i kommunen (avsatt 20 mill kr.).
•  Varegg forberederer utbyggingsorganisering og oppstart av prosjektet straks reg.planen er ferdig



Om Varegghallen som Columbiegg  
(evt. Kinderegg m. langt mer enn tre element)

Omfatter:
1.  Opprustning av Mulebanen m. kunstgress. Mulebanen er en "fullverdig" 7-erbane på 40x60 meter.
2.  Flerbrukshall m. spilleflate på 23 x 44 meter – fulle garderobesett tilpasset skolebruk. Ekstra treningsrom. 
3.  Hallen har kafé/utstillingslokale for Sandviken/Fjellsidens historie med vekt på Fjellveien, Fløyen og Stoltzen. Vil være et 

Stoltzensenter m. tilrettelegging og råd for trening i Stoltzen. 
4.  Parkeringsanlegg i 2 etasjer m. 186 plasser. Vil avlaste p-kaos/ beboerparkering, fungere som oppmarsj til Fjellveien/

Fløien/Stoltzen.
5.  Areal for idrettsbarnehage. Har svært gode uteareal for barnehage.
6.  Ny gang/sykkeltrasé mellom Persenbakken og Christinegård som øker universialitet og tilgjengelighet i området.
Vil være:
-  Vareggs viktigste arena (Fjellsiden: Bydel m. 12.000 innbyggere)
-  "Gymsal" for Rothaugen ungdomsskole (sentrums eneste u-skole) evt. óg andre skoler.
-  Informasjons og utstillingsenter for Fjellveien, Stoltzen, Fløien og Sandviken
Kan være:
-  Hovedbidrag til løsning av parkeringskaoset i området
-  Enkel realiserbar idrettsbarnehage m. spennende ny pedagogikk i Bergensammenheng
-  Kan gi ekstra ”rom” for Rothaugen skole (Bergens største u-skole) – om skolen får behov for det.

Størrelser: 
•  9600  m2 inkl. p-etasjene eksklusiv selve fotballbanen: idrettshall m, treningsrom utgjør  ca. 2000 m2. I tillegg kommer 

også utearealene.
Priser:
•  Idrettshallen ca.46 mill kr., 
•  Parkeringsanlegget: ca. 52 mill kr.,
•  Fotballbanen: ca. 6,5 mill kr.,
•  Barnehage med plass til ca.100 barn: ca. 40  mill kr.,

. 
• Prosjektet er under regulering i regi av Bergen kommune. Alt areal er kommunalt eid. Festeavtale for Varegg under utforming



400 meter

Rothaugen 
ungdomskole

Nærmeste 
bybanestopp?

Varegghallen oppvekst og idrettsenter vil ligge sentralt for løsning av en rekke ulike 
behov innen byutvikling, oppvekst, idrett, friluftsliv, helse , sosial og nærmiljø innen et 
nedslagsfelt med ca. 12.000 mennesker – et område i  rask vekst og transformasjon 
(S d ik )



Dagens situasjon: Mulebanen ned til venstre – 
Mon Plaisir i forgrunnen



Varegghallen en sen høstdag i 2016?
•  Et Columbiegg: Et vinn-vinn prosjekt som gir mye (selv til de nærmeste naboene) og er lokalisert i en ”lite-

konflikt-sone” i tett by.

•  Etter 4 års prosess ble idrettsdelen i 2009 gitt klar prioritering i Idrettsplanen.

•  Vår 2011 ga en bred samling av byråder beskjed om å satse på helhetprosjektet m. barnehage. Høst 
2011 ble barnehagen lagt inn som høyprioritert prosjekt av oppvekstavdelingen. Boligsonen ble også 
endret slik at p-anlegget KAN være betjene boligsonen.

•  Per i fjor – 2012 manglet  ”bare” reguleringsplan for å komme videre…. NÅ er også den ”på gang”.



En sensommerdag i 2016?



Dette har vært grepet” for prosjektet i 8 år og 
angir funksjoner og arealfordeling

Mulebanen blir hevet 3 
meter og får kunstgress

Under banen: Barnehage 
øverst, så idrettshall og 
nederst 2 etasjer m. parkering

Lokalpark

Omlagt vei

Uteareal for 
barnehagenGang/ 

sykkelvei
Lekepark/ 
uteareal for 
barnehage



Tomten

- hva skal 
skje 
hvor?

Endret veiløp = 
STORT 
utearealpluss
for barnehagen

Barneparkareal 
som kan bli en del 
av barnehagen = litt 
større barnehage 
(oppmot 120 
plasser)

Ny gang og sykkel 
”snarvei

Mon 
Plaisir

Ny,liten lokalpark

Slik ble området opprinnelig planlagt var et prioritert formål:



Snitt A - fra nord snitt helt sør

På de påfølgende sider vises prosjektet i røffe skisser i snitt og plan



Snitt B fra nord -  snitt midt inne i



Snitt fra nord  - og nordligst i bygget



Nedre parkeringsdekke - 95 p-plasser



Øvre parkeringsdekke - 91 p-plasser



Bane, garderober, treningsrom, tekn.rom/lager + disponibelt for trening for 
eksempel spesialfunksjoner for eksempel spinning, squash m.m. 450 m2

Treningsrom ca. 450 m2

Spilleflaten – ”banen

Garderobe

Kamp-
sport-
senter?



Barnehage + tribune, kafé, kontorer, Stoltzen-Fjellveisenter,  ekstra 
treningsareal

Barnehage ca.  650 m2

Tribune – kafé mm

Tumleareal 
for barn - 
oppvarming
sone

Barnehage

- 1.etasje

Stoltzen/
Fjellveien
senter



Idrettsbarnehage - ca. 750-900 m2

Idrettsbarnehage - ca. 120 barn – store uteareal + banene inne/ute

Barnehage

 2.etasje



Opprustet Mulebane 60x40 m m. kunstgress

60 m

40 m



Reguleringsplan for Varegghall, ny idrettsbarnehage, parkeringsanlegg for 186 biler, Stoltzen/
Fjellveiensenter samt gangveier, bedre bussterminal, parkeringsanering/ bedre fremkommelig. Rød 
= foreslått plangrense 2009, blå =”utvidet” plangrense 2013 

Samferdsels ønske mht 
utvidelse av 
planområdet



Rød = tidligere planavgrensning. Blå: Utvidet planområde pr. 2013 Målsetting med grenseendringen: 1) Regulere en bedre 
gangforbindelse mellom den nye barnehagen i Mulesvingen og barnehagen i Varegghallen , 2) Evt. sanere bilparkering, 3) supplere 
med sykkelparkering og  4) utvide utearealene til den nye barnehagen = legge mer parkering til det nye p-anlegget. Videre; 5)  
bedre bussrundkjøring – en ordentlig mini-terminal – for både dagens Mulebuss + matebusser ned til bybanen. 6) 
Parkeringsanering: Øke fremkommeligheten for buss, bossbil og utrykningskjøretøy.

Samferdsels ønske 
mht utvidelse av 
planområdet



År Hva skjedde

2005 •  Oppstart/utarbeidelse av skisseprosjekt. Avklare ønsker og behov. Presentasjon for kommunens administrative og 
poltiske ledelse. Søknad om midler til rapport.

2006 •  Avklaring i Varegg om satsting på prosjektet og bruk av Mulebanen.
•  Levert rapport betalt av Bergen Parkering og Idrettseksjonen i kommunen.

2007 •  Avklaring av at de samme partene vil betalte for en reguleringsplan. Avklaring med barnehageskesjonen og skole 
om å prioritere barnehageprosjektet.

2008 •  Informasjonsmøte for nærmiljøet 25.mars i antatt forkant av reguleringsplan.
•  Positiv tilbakemelding fra møtet.
•  Presentasjon for Idrettsrådet – støtte fra idrettsrådet til prosjektet.
•  Forberedelser til oppstart av reguleringsplan
•  Møter med store deler av  byrådet – kontramelding om ikke ”full regulering” – bare idrettshallen.

2009 •  Oppstart redusert reg.plan – Asplan-Viak plakonsulent
•  Intiativ fra Bergen Parkering o.a. om likevel å ha med p-formålet i reg.planen. Tilsvarende signal fra 

barnehageseksjonen om barnehageprosjektet.
•  Prosjektet inkludert i Idrettsmeldingen – satt av 20 mill kr. fra 2017.
•  Presentasjon for bydelsutvalget – og for komité for miljø og byutvikling

2010 •  Forslag om at V-hallen skulle ha lokaliteter for Rothaugen skole tatt med som forslag til skolebruksplanen. 
Omfattende prosess vis á vis skolebruksplanen.

•  Utarbeidet egen p-undersøkelse

2011 •  Ny presentasjon for byrådet – ”vedtak” om å gå videre med fullt prosjekt
•  Prinsippavklaring fra oppvekstavdelingen om å prioritere barnehageprosjektet
•  Ny avklaring med idrettsrådet om fortsatt prioritering av prosjektet.
•  Kontakt med store barnehageutbyggere om de kunne stå for hele prosjektet entrepenørmessig

2012 •  Gjennomgang med samferdselsavdelingen mht størrelse på planområdet. 
•  Boligsonen utvidet.
•  Ny pioritering av idrettshallen i Idrettsrådet + fotballbanen i Fotballkretsen

2013 •  Avklaring av reg.plan og finansiering. Engasjement av plankonsulent. Oppstart plan
•  Avklaring med byrådet av utbyggings og organiseringsform

Varegghallen – prosess gjennom 8 år



Festeavtalens areal/område







Fakta p-anlegg 
 

Hva Data

Størrelse full grunnflate og 
2 etasjer

5120 m2

Antall p-plasser 186

Antatt pris pr. plass: ca. kr. 280 000

Samlet pris: Ca. 52,0 mill kr. (eks. mva)

Prisreferanser fjell/underjordiske anlegg: Skansendamanlegget er beregnet 
til kr. 355.000 pr. plass, Klostergarasjen kostet (2005): kr. 183.000 pr. plass. 
Nordnesbanen (Fiskeridirektoratet/Havforskningen/beboer) kr. 105.000 (1999). 
Den siste er mest sammenlignbar utbyggingsmessig.



Finansiering hall 
 - utviklet i  Vareggregi

Hva Hvem Hvor mye

Spillemidler Staten   8.0 mill kr.

Kommunalt bidrag i 
samspill m. 
idrettskretsen*

Bergen kommune 20.0 mill kr.

Dugnad Varegg mflr. 1.0 mill kr.

Private/
næringslivsbidrag

Varegg”lauget” 
o.a.

Samlet 46 mill kr

*I tillegg til at tomten stilles til disposisjon vederlagsfritt

17.0 mill kr

Beregnet pris for hallen eks. ekstra mezzanin og uten parkering . Samlet ca. 2500 m2. Pris: 46 mill kr



Finansiering hall + øvrige funksjoner
Hva Hvem Hvor mye

Idrettshallen inkl. Stoltzen-
Fjellveiensenter og flere ekstra 
treningsrom
(ca. 2.800 m2)

Stiftelse – midler fra Bergen kommune, 
spillemidler, givere

46,0 mill kr.

Mulebanen m. krøllgress og nytt lys Kommunen + Hord.fotballkrets
(Mohnmidler?)

6, 5 mill kr.

Idrettsbarnehagen – 120 plasser
(ca. 1.500 m2 eks. uteareal)

privat driver + statlige/kommunale 
investeringstilskudd

40.0 mill kr.
inkl. uteareal

P-huset
(ca. 5.120 m2)

Private investorer
Drift: Anbud - Bergen Parkering eller 
andre

52.0 mill kr.

Samlet 144.5  mill kr



Hvordan organiseres prosjektet videre? 

Varegghallen AS
(eier Varegg 

Allianseidrettslag)

Barnehageutbygger
(= ”Totalentrepenør”)

Avtale med 
prosjekterende og 

utførende

Avtaler med parter som 
skal leie, drifte, ha egne 

tiltak (for eksempel 
gangvei) etc.

Avtale m. 
parkeringsaktører eller 

m. kommunen 
(Trafikketaten) jfr. endret 

boligsone

Stiftelsen 
Varegghallen

(ansvar for selve 
hallen) 

Bergen kommune
Idrettslagsavtale

inkl. festing av tomt

leie flerbrukshall,

drift Mulebanen 

etc.

Ansvar 
regulering – 
avklare V-
hallens rolle i 
planprosessen

Div. givere



Varegghallen 
fremdriftsplan pr. 
november 2013
Oppgaver

april –
mai 2013

juni-13
- aug-13

aug-13 –
nov. 13

nov.13 – 
mars. 14

des 13 -  
mars 14

mars 14 
– juli-14

aug-14 – 
nov 14

des-14- 
mars-15

apr 15–
juli -15

Avklare avtalegrunnlag 
og inngå avtaler. 

Reguleringsplan ny 
oppstart m 
planprogram, 1.g. beh, 
2.g beh. vedtak

Organisering av 
Vareggs utbyggings, 
eie og 
driftsorganisasjon

Programmering av 
funksjonene 
(barnehage, p-anlegg 
etc.)

Anbudsrunder 
barnehageutbygger, 
evt. p-anlegg eier/
driver

Prosjektering av bygg 
inkl. delfunksjoner - 
rammesøknad

Igangsetting/bygging

Åpning/drifting

oppstart 1.g. beh m KU 2.g. beh

Byggestart

Åpning høst 2016? 



Fra Mon Plaisir til  Notre Plaisir:  
Varegghallen oppvekst og idrettsenter 



Med god koordinasjon og 
samarbeid får vi det til!


