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1 Sammendrag
I forbindelse med ambisjonene om realisering av en stor lekeplass i Bergen sentrum, har
Bymiljøetaten gjennomført et innledende arbeid med fokus på mulige brukerbehov, potensielle
lokaliteter og ulike gjennomføringsmodeller.
Basert på kartlegging og analyser foretatt i 2019/2020 bør en ny stor lekeplass i Bergen sentrum
planlegges med fokus på arealkrevende aktiviteter som i hovedsak retter seg mot barn og unge i
skolealder.
En ny stor sentrumslekeplass vil bli et attraktivt målpunkt og bør derfor samtidig brukes som et
«verktøy» for å stimulere og aktivisere et byområde som har behov for en revitalisering.
Rapporten tar for seg flere ulike lokaliteter med ulike styrker. Den mest egnede lokaliteten samlet sett
vurderes som Nordre Tollbodkai. Arealet er det største tilgjengelige området i Bergen sentrum og har
en unik beliggenhet ved inngangen til Vågen. Området er solrikt, lite konfliktfylt og kan trolig realiseres
med en god fremdrift. Området har behov for en revitalisering og tilgrensende områder mangler
grøntstrukturer og attraktive møteplasser. Nordre Tollbodkai vil kunne utvikles som et større areal
avsatt til arealkrevende aktiviteter for barn og unge, samtidig som en utvikler arealet til et attraktivt
målpunkt og møteplass for alle aldersgrupper, både i nærmiljø og for øvrige besøkende i Bergen
sentrum.
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2 Hva saken gjelder

Diskusjonen om en større lekeplass i Bergen sentrum har versert i lengre tid, både i det politiske og
det faglige miljøet i Bergen kommune.
Ambisjonen om en satsing på lek i sentrum er bl.a. gjenspeilet i HØP 2019, der det ble avsatt
øremerkede midler for å utrede mulighetene for en bynær skatepark og en sentrumsnær lekeplass;

«Byrådet vil tilrettelegge for barn og unge i byen og ønsker å få
tilrettelagt en bynær skatepark og lekeplass i 2019.»

I gjeldende politisk plattform 2019-2023 er det satt en klar agenda for ønsket byutvikling, og for en
stor lekeplass i sentrum; «Vi vil gjøre det lettere å bo, jobbe og leve kortreist. (…)

Som en del av dette arbeidet vil byrådet bygge nye og ruste opp eksisterende
lekeplasser i alle bydeler, og etablere en stor lekeplass i Bergen sentrum (..) «
Den politiske bestillingen fremgår også av Bymiljøetatens årsoppdrag for 2020;

(…)
• Styrke arbeidet med gjennomføring av Barnas byrom og sikre at det blir
mulig å bygge nye og ruste opp eksisterende lekeplasser i alle bydeler.
• Utrede hvor, når og hvordan en stor lekeplass i Bergen sentrum kan
etableres.
• Prispenger mottatt i forbindelse med kåringen av Bergen til Norges mest
attraktive by i 2019 skal synliggjøres og nyttes på en slik lekeplass.
Bymiljøetaten vil motta bestilling på dette arbeidet

I arbeidet med rulleringen av kommunens handlings- og økonomiplan har Bymiljøetaten derfor
tallfestet ønskede investeringsmidler, sammen med et tidspunkt for planlagt ferdigstillelse i 2024.
Fremdriften baserer seg på det generelle tidsestimatet for et byggeprosjekt, fra oppstart av idè- og
konseptfase, via ulike planleggings- og prosjekteringsfaser, anskaffelser, budsjett- og
myndighetsavklaringer, til utførelsesfase og endelig sluttføring.
Dette notatet er utarbeidet for å gi et innblikk i vårt tilgjengelige kunnskapsgrunnlag.
Ut fra dette ser vi nærmere på ulike tomter vi disponerer, og på hvilken måte de egner seg til å huse
den nye store sentrumslekeplassen. Avslutningsvis kommenterer vi ulike alternativer for fremdrift og
redegjør for allerede pågående arbeider med sentrumslekeplasser.

Bymiljøetaten
Plan- og utredning
Bergen, 24.09.2020
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3 Ambisjoner
3.1 Innledende kartlegging og foreløpig kunnskapsgrunnlag

I HØP 2019-2020 ble det bestilt en utredning om muligheten for bynær skateplass og sentrumsnær
lekeplass. I utredningen er det gjort vurderinger av målgruppe, lokaliteter og mulig innhold for en
sentral lekeplass i Bergen sentrum.

3.1.1 Hvem bygger vi for, og hvor gjør vi det?

En ny stor sentrumslekeplass kan utgjøre en viktig møteplass for et nærmiljø, det bygger lokal
tilhørighet og kan bidra til stabile bomiljø. Samtidig så kan en ny stor sentrumslekeplass realiseres
med tanke for den besøkende bybrukeren, som et målpunkt. De to brukergruppene kan ha både nytte
og glede av ett og samme anlegg. En ny stor sentrumslekeplass vil derfor kunne gi mange positive
ringvirkninger for et utvalgt område, øke aktivitet og på denne måte bli et nytt nav i bybildet.

MØRK FARGE = STOR UTFLYTTING

En ny stor sentrumslekeplass kan ses på som et
«verktøy» for å stimulere og aktivisere et
byområde som har behov for et «løft».
Folkehelserapporten av 2019 viser at Bergen
sentrum har en lekkasje av barnefamilier til andre
bydeler, med en høy grad av utflytting i løpet av
barnets første leveår. Gjennomsnittlig boligstørrelse
i Bergen sentrum er mye lavere enn i øvrige
bydeler, og av «boligpreferanseundersøkelsen»
som ble gjennomført i 2019 fremgår det at det er
ønsket om en større bolig, egen hage mm. som er
de hyppigste årsakene til fraflytting.

I Bergen sentrum er det høy tetthet av små boliger
og generelt lite uteoppholdsareal. Sentrum bærer
preg
av å være bygget ut med areal som en
Barneflytting,
knapphetsgode.
Dette gjenspeiles bla. i byens
folkehelserapporten 2019!!
historiske boligstrukturer med smitt og smau.
Historisk sett var allmenninger og torg viktige
møteplasser for barn og unge, så vel som for de voksne. Men i dag er tidligere torg og allmenninger i
stor grad okkupert av trafikkareal og parkerte biler.
Ved utvikling av nye boligområder i de tidligere havneområdene i sentrum, opplever vi i stor grad at
gode arealer for barn og unge blir nedprioritert og plassert som små felter med lekeapparater inn
mellom høye bebyggelsesstrukturer. Dette gir arealer med begrensende bruksområder. Ofte ligger
slike arealer på tak med dårlig eller ingen kontakt med gatenivå, og egner seg derfor i beste fall kun
for de aller minste barna.
Eksisterende uteoppholdsarealer i sentrum, arealer hvor barn og unge kan møtes og tilbringe tid etter
barnehage og skoler er i all hovedsak avgrenset til små lekeplasser med lekeapparater. De større
områdene, flate parkarealer for frilek og arealkrevende aktiviteter som rullelek, ball-lek etc. er generelt
en mangel i Bergen sentrum. En ny stor sentrumslekeplass kan være et tiltak mot den uønskede
barneutflyttingen fra bydelen.
Det er i dag et større areal er under utvikling ved Store Lungegårdsvann, «Bystranden». Dette arealet
vil kunne tiltrekke seg barn og unge fra hele sentrumsområdet og samtidig være et målpunkt for
tilreisende barn og unge. Men på grunn av avstand fra boliger i store deler av sentrum vil ikke dette
arealet være attraktivt for de mindre og mellomstore barna i en hverdagssammenheng.
I utredningsarbeidet er det gjort en tilgjengelighetsanalyse på gåavstander til eksiterende anlegg for
lek. Analysen tar utgangspunkt i aldergruppenes mobilitet i løpet av en tidsperiode på 10 minutter.
Små barn i følge med voksne tilbakelegger ca. 400 m, større barn/ ungdom ca. 1000 m.
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Kartet over viser at offentlige arealer for lek (kommunale lekeplasser, barnehager og skoler) er
plassert i et finmasket gangnett med gangavstander som er mindre enn 400 meter; en overkommelig
avstand for både mindre barn og personer med nedsatt mobilitet. Men selv om avstand til
eksisterende lekeplasser er tilfredsstillende i boligområdene rundt sentrum, så gir ikke analysen noen
pekepinn på om arealene er kvalitative nok, herunder størrelse og tilbud.
I den høyintensive bykjernen ser vi at gangavstanden til tilgjengelige lekearealer ofte er rundt 1000
meter eller mer. Her er det viktig å bemerke at analysen ikke tar høyde for integrerte
byromsinstallasjoner som i seg selv utgjør gode steder for lek, eksempelvis Lille Lungegårdsvann med
bilfri gang- og sykkel trasé rundt vannet som også har målpunkter som balanselinen ved Bystasjonen,
lekeapparat utenfor Lysverket og musikkinstrumenter ved Festplassen, «Den blå steinen», Ole Bullstatuen, vanninstallasjonene på Torgallmenningen, gatetun etc.
Av de registrerte lekeplassene i kartet ovenfor er det tilnærmet ingen større arealer som egner seg til
flerbruk, rullelek, ballspill eller lignende. I tillegg har skolene i Bergen sentrum svært begrenset areal til
uteopphold, og sett opp mot de statlige anbefalinger på 50 m2 pr. barn (rapport Sosial og
helsedirektoratet 2003), ligger byskolene langt fra denne anbefalingen. Christi Krybbe Skoler har
eksempelvis i dag 11 m2 pr. barn. Dette underbygger behovet for større lekeplasser/ aktivitetsparker
tilknyttet boligsonene i sentrum.
Et viktig kriterium for valg av areal for en ny sentrumslekeplass vil være størrelse, at arealet er
stort nok til arealkrevende aktiviteter, og på denne måte kan supplere eksisterende areal avsatt
til lek i sentrumsområdet.
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3.1.2 Hva bør en sentrumslekeplass inneholde?
En stor og mangfoldig lekeplass i Bergen sentrum vil raskt kunne bli et obligatorisk stopp for
bergensere på bytur og et viktig samlingspunkt for sentrumsbeboerne og nærmiljø. Med rett plassering
og utforming vil plassen også kunne bidra til å styrke Bergen i et regionalt perspektiv. Mange av
dagens lekeplasser preges ofte av gjentakende og standardiserte lekeapparater som vi finner over
hele landet. Disse klarer ikke nødvendigvis å gjenspeile en stedlig forankring, og utnytter derfor heller
ikke lekens potensiale med å utfordre, engasjere, lære og forundre. En stor sentrumslekeplass vil
være en gylden mulighet til å visuelt å styrke byens særpreg og identitet, overfor både barn og
voksne, bergensere og besøkende. En stor sentrumslekeplass vil være en gylden mulighet til å
styrke et område som har behov for ny aktivitet og bruk.
Det finnes en rekke gode eksempler på særegne lekeplasser, der elementer tilfører både undring og
kunnskap i møte med barnas lek. Geoparken i Stavanger manifesterer f.eks byen som landets
oljehovedstad, og et stykke industrihistorie vekkes til live med gjenbruk av elementer fra gamle
oljeinstallasjoner.

Geoparken av Helen&Hard. Bilde: Alexandra Altermark
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I «Le Golem» av Niki de Saint Phalle møtes både kunsten, fantasien og motorikken..

«Le Golem». Bilde: www.wikipedia.com,Gila Brand.

«Kew Children`s Garden». Bilde: Alexandra Altermark

..mens et opphold i «Kew Children`s garden» utenfor London gir både barn og voksne et fantastisk
innblikk i botanikkens mangfoldige verden.

Lemvig skatepark, EFFEKT (bilde fra www.effekt.dk)

I Lemvig skatepark (ca. 2,2 daa) kombineres muligheter for lek med skateboard, sparkesykkel, sykkel
etc. sammen med grøntstruktur og park. På denne måten gis et tilbud til flere brukergrupper.
Grad av parkmessig opparbeidelse for en ny stor sentrumslekeplass bør vurderes ut fra stedlige
behov og ønsket måloppnåelse. En ny stor sentrumslekeplass i Bergen bør legge til rette for
flerbruk og ha forankring i byens historie og særpreg.
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4 Tomtevalg

Bergen kommune besitter en rekke arealer i Bergen sentrum. I den høyintensive bykjerne utgjør en
stor del av disse viktige gjennomgangsårer for gående og syklende, for varetransport og/ eller til bruk
for større markeringer og folkesamlinger. Det er derfor et begrenset utvalg av uterom som kan
tilrettelegges for lek, uten at dette vil gå på bekostning eller medfører konflikt med andre funksjoner.
Bruksendringer og intensivert sambruk i høytrafikkerte ferdselsområder kan ikke bare være
utfordrende, men også svært tidkrevende prosesser.
Torget, Torgallmenningen, Festplassen, Tårnplass, Vågsbunnen og Biblioteksplassen er alle
ferdselsårer med høy gang- og sykkeltrafikk og varetransport. Flere av dem gir også rom for
markeringer, demonstrasjoner og andre større folkesamlinger. Å båndlegge et større og
sammenhengende areal for lek i noen av disse byrommene vil raskt måtte gå på bekostning av denne
bruken, og anbefales derfor ikke.

Sett bort fra disse, har kommunen også råderett over den grønne aksen (7) som strekker seg fra
Teaterparken, via Veiten, Byparken, Lille Lungegårdspark og frem til Olav Kyrreshagen, ulike byrom i
Rådhuskvartalet (3), Markenparken (4), Strømgaten (5), Edvard Griegs plass (6).

Utenfor den høyintensive bykjerne har kommunen bla. råderett over Nordre Tollbodkai (1) og
Nøstetorget (2) som er ansett som aktuelle plasseringer.
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«Grøntstrukturer»/ byrom med grønne innslag Bergen sentrum.
Ovenstående illustrasjon viser en oversikt over grøntstrukturer/ byrom med grønne innslag i Bergen
sentrum. Vi ser at område 1 og 2 ligger i områder med lite grøntstruktur. Lokalitet 3, 4, 5 og 6 ligger i
randsonen av den «grønne akse». Lokalitet 1 og 2 er derfor også interessante i lys av å kunne
kombinere behovet for revitalisering med grøntstruktur/ park sammen med en ny stor
sentrumslekeplass.
Videre i rapporten følger en vurdering av alle lokaliteter. Konklusjonen av denne vurderingen er at
Nordre Tollbodkai (1), Nøstetorget (2) og Rådhuskvartalet (3) svarer relativt godt til de kriterier som
er satt til en ny sentrumslekeplass. Disse blir så vurdert mer inngående opp mot hverandre i en
sammenstilling i rapporten.
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4.1 Nordre Tollbodkai, ca. 5,3 daa

Nordre Tollbodkai (165/363 og deler av 463) ligger ca. 1 km fra Torgallmenningen, og ca. 500 m fra
møtet mellom Strandgaten (ende av gågate) og Holbergsallmenningen.
Plassen ligger på en utfylling i Vågen og brukes i dag som parkeringsplass med plass til 208 biler.
Tomten har en unik beliggenhet ved inngangen til Vågen, og er en av de største tilgjengelige
sammenhengende flatene i Bergen sentrum. Nordre Tollbodkai egner seg dermed meget godt til
arealkrevende aktiviteter og flerbruk i kombinasjon med park og rekreasjon. Gater og plasser i
området rundt er preget av tilrettelegging for bil og det er svært begrenset med vegetasjon. En
parkmessig opparbeidelse i kombinasjon med arealkrevende aktiviteter rettet mot barn og unge vil
kunne gi et stort løft for området.
Tomtens topografi tilsier gode muligheter for en fullverdig universell utforming. Kulturminneverdien av
dagens parkeringsplass er begrenset da den ligger på en utfylling. Omkringliggende bebyggelse i sør
og vest har en historisk sentral posisjon i byen. Tollboden som grenser til kaiområdet er et kulturminne
av høy verneklasse. Plassen grenser mot sjø i nordvest og en større lekeplass/ aktivitetsområde her
gir muligheter for å synliggjøre Bergen som sjøfartsby, både fra land og fra sjøsiden.
Nordre Tollbodkai er uregulert. I kommunedelplan for Bergen indre havn er nordre Tollbodkai vist som
blandet sentrumsformål (boliger, kontor, offentlig, allmennyttig, forretning og offentlige byrom) i
kombinasjon med havneformål som ikke krever inngjerding. Det tillates kun forsiktig utbygging av
området. Det presiseres i reguleringsplan at områdets funksjon som byrom og allmennhetens
tilgjengelighet til sjø skal vektlegges. Planen legger også opp til omdisponering av land og sjøareal.
Plan- og bygningsetaten antar at en eventuell tilrettelegging med park/ større sentrumslekeplass på
dette området vil kunne vurderes gjennom en byggesak med dispensasjon da en slik utvikling ikke
tilsidesetter hva bestemmelsen skal ivareta.
En evt. sanering av p-plasser må drøftes med Etat for bygge og eiendom som drifter plassen.
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4.2 Nøstetorget, ca. 3 daa

Nøstetorget (164/21 og deler av 49) ligger ca. 450 m fra Torgallmenningen.
Store deler av plassen ligger på en utfylling i Nøstebukten. Tomten består av en relativt stor
sammenhengende flate og egner seg godt til flerbruk, hvor en kombinerer aktiviteter for barn med park
og rekreasjon. Gater og plasser i området rundt er preget av tilrettelegging for bil og det er svært
begrenset med grøntstrukturer og parkarealer i området. En parkmessig opparbeidelse i kombinasjon
med aktiviteter for barn vil kunne gi et stort løft for området.
Tomtens topografi tilsier gode muligheter for en fullverdig universell utforming. Kulturminneverdien av
den store asfaltflaten er begrenset da deler av den ligger på en utfylling. Kaikant anno 1890 skal ifølge
kilder ligge intakt under asfalt. En evt. åpning av hop anno 1890 vil beslaglegge et potensielt meget
attraktivt areal til park og lek på nærmere 1,5 daa og anbefales ikke. Mot sør ligger en verneverdig
sjøbod. Mot øst ligger en fredet husrekke. Sukkerhusbryggen er en del av området og ligger lengst
mot vest. Denne bryggen har en historisk sentral posisjon i byen som anløpsområde. I dag brukes
bryggen aktivt til bading om sommeren. Vest for området ligger anløpsområdet for Hurtigruten, og
gangtrase mot sentrum går gjennom området. Plassen grenser mot sjø i nordvest og ligger noe utsatt
til for være og vind. Trafikk fra Nøstegaten i øst gjør at plassen ligger i rød og gul støysone. Det vil ved
en evt. opparbeiding trolig være behov for støyskjerming.
En større lekeplass/ park her vil få god synlighet, men på bakgrunn av noe begrenset størrelse og
mange hensyn i området, bør det vurderes om plassen er bedre egnet til park og rekreasjon, med
innslag av strukturer for lek, fremfor å utvikle området til en større sentrumslekeplass.
Nøstetorget er regulert til torg. Plan- og bygningsetaten antar at en eventuell tilrettelegging med en
større sentrumslekeplass på dette området vil kunne vurderes gjennom som en byggesak med
dispensasjon da en slik utvikling ikke tilsidesetter hva bestemmelsen skal ivareta.
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4.3 Rådhuskvartalet, øvre ca. 2 daa, nedre ca. 2 daa

Rådhusplass (166/658) i Rådhuskvartalet har en sentral beliggenhet i bybildet og ligger i umiddelbar
nærhet fra Kaigaten bybanestopp og Lille Lungegårdspark. Kulturminneverdien av dagens
parkeringsplass er trolig begrenset – mens selve kvartalet har en historisk sentral posisjon i bykjernen
som det kan bygges videre på. Rådhusplassen (tidligere p-areal, nå riggområde) har relativt gode
solforhold og er skjermet ift. det kalde vinddraget fra nordvest. Grad av grunn- og støyforurensing må
utredes nærmere. Tomtens topografi tilsier gode muligheter for universell utforming.
Det øvre parkeringsdekke i Petter Motzfeldts gate er også av en relativt god størrelse, det ligger
skjermet fra trafikk og har en særs god klimatisk plassering med gode solforhold. Situasjonen synes å
være godt egnet for aktiviteter for mindre barn, gjerne kombinert med park. Plassen har høy offentlig
karakter, og potensiale som knutepunkt mellom Marken og øvrig historisk gatestruktur. På bakgrunn
av at det er uavklarte hensyn i forbindelse med plassering og utstrekning av ny bebyggelse langs med
Alle Helgens gate, bør det vurderes om plassen er bedre egnet til park og rekreasjon, med innslag av
strukturer for lek, fremfor å utvikle området til en sentrumslekeplass.
Ved å tilrettelegge for ett større anlegg bestående av øvre og nedre del, med en differensiert utforming
og karakter vil en kunne tilby attraksjoner tilpasset ulike aldersgrupper. Men en slik storstilt
opparbeidelse vil måtte vurderes opp mot andre hensyn og interesser innenfor pågående planarbeid.
Begge arealene er innlemmet i den pågående samlede reguleringsplanen for hele kvartalet (planid
65620000/ BKSAK 201733065), Bymiljøetaten har i sin uttale bedt om at det i planprosessen tas
høyde for dedikerte areal til lek og opphold.
Planen planlegges med ferdigstillelse og vedtak i 2022, mens dagens riggområde på Rådhusplassen
blir frigjort til annen bruk først i 2022 /2023. Erfaringsmessig kan slike prosesser ta noe lengre tid. Det
er derfor usikkerhet knyttet til tidsestimatet. Øvre del av Rådhusplassen har noe usikkerhet knyttet til
plassering og utstrekning av ny bebyggelse langs med Alle Helgens gate.
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4.4 Markenparken, ca. 1 daa.

Markenparken (166/1657) har adresse Kong Oscarsgate 55, vegg i vegg med Marken barnehage,
men har også tilkomst fra gågaten Marken.
Anlegget er i dag nyttet som park, og forvaltes av Bymiljøetaten. Byrommet er trafikksikkert og lunt,
det har gode solforhold og er skjermet fra både vind og støy. Det omkranses imidlertid av tett
boligbebyggelse, som må tas hensyn til ved utforming og programmering av plassen. Anlegget er
også lite synlig i bybildet, og vil høyst sannsynlig ikke klare å fange det ikke-planlagte og impulsive
besøket av forbipasserende. Det er ikke tilgang til serverings- og toalettfasiliteter i umiddelbar nærhet.
Arealet er regulert til friområde i plan fra 1979, er vist som fotgjengerstrøk i KDP Sentrum, samt
grønnstruktur i KPA2018. Planmessig tilsier dette gode muligheter for en rask realisering av et
oppgradert anlegg for lek og opphold gjennom en byggesøknad. Arealet anses for lite til å kunne
etableres som ny sentrumslekeplass, i tillegg vil det være konfliktfylt i forhold til tilgrensende boliger.
Markenparken vurderes som uaktuell som areal til ny sentrumslekeplass.
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4.5 Strømgaten, ca. 1,3 daa.

Strømgaten (166 /950) ligger i enden av Marken, og møter besøkende fra togstasjonen, Nonneseter
bybanestopp og Bergen busstasjon.
Tomten nyttes i dag til parkering, og forvaltes av Etat for bygg og eiendom, Bymiljøetaten er ikke kjent
med hvilke planer som ellers foreligger for selve bygningsmassen og tomten. Tomten har gode
romlige kvaliteter med en sentral plassering, og kan med enklere grep gjøres mer synlig i bybildet.
Grad av støyforurensing på utredes nærmere, det må også påregnes mindre tiltak i gategrunnen for
økt tilgjengelighet fra Marken. Det er god tilgang til serverings- og toalettfasiliteter i nærheten. Også
her er det en del boligbebyggelse som må hensyntas under programmeringen av en ny plass, men i
mindre grad enn Markenparken.
En ny og sentral lekeplass kan med hell sees i en større sammenheng med oppgradering av arealet
mellom Marken og Jernbanestasjonen – et Jernbanetorg. I likhet med Markenparken vurderes plassen
å være for liten til å kunne etableres som et større anlegg.
Det mest sentrale arealet (p-plassen mot Marken) er regulert til kjøreveg i plan fra 1979, er vist som
byggeområde i KDP Sentrum, samt sentrumskjerne i KPA2018. Et nytt anlegg i strid med
underliggende arealformål i en eldre plan tilsier at arealet må detaljreguleres i en ny plan, en prosess
som kan ta 2-3 år, avhengig av kompleksiteten og interesseforhold. Fremdriften må ta høyde for både
en planprosess, så vel som prosjektering og byggetid; en total tidslinje på ca. 4-5 år.
Strømgaten vurderes som mindre aktuell som areal til ny sentrumslekeplass.
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4.6 Edvard Griegs plass, ca. 1,5 daa.

Edvard Griegs plass (166/810) ligger i utkanten av den høyintensive bykjerne, og er ikke koblet til
pulserende ganglinjene i byen.
Byrommet kjennetegnes av en stor og relativt nylig renovert flate, med mye infrastruktur og
parkeringsarealer under bakkenivå. Bygulvet forvaltes av Grieghallen etter avtale med Bymiljøetaten,
og nyttes både som gang- og myldresone til arrangementer i konserthuset, så vel som til tilkomst for
større leveranser. Plassen nyttes også flittig av eldre barn og ungdom som en møteplass for skating.
Arealet er regulert til kombinert formål for kongressentre, parkering og offentlig plass i plan fra 2004,
det er vist som fotgjenger i KDP Sentrum og byfortettingssone i KPA2018. Planmessig åpnes det for
installasjoner til lek og opphold i byrommet, og rommet er såpass stort at det kan gi rom for flere ulike
formål. Anlegget skårer imidlertid lavt på de byromskvalitetene som etterspørres av et leke- og
oppholdsareal; plassen har en vanskelig skala og ligger åpnet ut mot en mye trafikkert og
støygenererende vei. Tilpasninger og koordinering med den øvrige bruken av rommet vil trolig også
medføre en tyngre planleggingsprosess av selve tiltaket.
Edvard Griegs plass vurderes som mindre aktuell som areal til ny sentrumslekeplass.
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4.7 Den grønne aksen

Den grønne aksen (164/1159 m.fl) er sentralt plassert i bybildet, med solrike, flate, enkelt tilgjengelige
og trafikksikre arealer. Det er god tilgang til serverings- og toalettfasiliteter i nærheten. Parkanlegget er
opparbeidet med en tydelig og tidstypisk formalstil, og er angitt som et anlegg av kulturhistorisk og
nasjonal interesse i Riksantikvarens NB- register. Byrommet er i aktiv bruk som en grønn, og til dels
fredelig lomme, i den høyintensive bykjernen.
En fersk byggesak (BKSAK 202011397) viser både ulike, og sterke, forvaltningsinteresser i anlegget.
Anlegget er angitt som friområde og grønnstruktur i overordnede planer, mens arealene i all hovedsak
er detaljregulert i plan anno 1919. En kan derfor påregne at ønsket om en større lekeplass i
parkanlegget må vurderes nærmere gjennom en større prosess og i en ny reguleringsplan. En
planprosess kan ta opptil 2-3 år, avhengig av kompleksiteten og interesseforhold.
Mindre og frittstående installasjoner spredt i anlegget, utformet i nær dialog med antikvariske og
byroms- og grøntfaglige myndigheter, vil muligens kunne avklares gjennom en byggesak, uten en
forutgående planprosess.
Små spredte installasjoner vil ikke kunne erstatte en større sentrumslekeplass, og aksen vurderes
derfor som mindre aktuell som utgangspunkt til ny sentrumslekeplass.
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5 Sammenstilling av aktuelle plasseringer
Rådhusplass
nedre del
I umiddelbar
nærhet

Rådhusplass
øvre del
I umiddelbar
nærhet

Rådhusplass
øvre og nedre
samlet
I umiddelbar
nærhet

Behov for
byutvikling i
tilgrensende
områder

Nei, område
med stor
aktivitet. Lite
behov for
revitalisering.

Noe, område
med stor
aktivitet. Noe
behov for
revitalisering.

Noe, område
med stor
aktivitet. Noe
behov for
revitalisering.

Behov for
vegetasjon/
«grønn lunge»

Nei, arealet
grenser til
parken rundt
Lille
Lungegårdsva
nn

Noe, lite
parker i
byområdene
nord, vest og
øst for
plassen.

Behov på øvre
del

Ja,
Strandgaten/
havneområde
preges av
fravær av
vegetasjon

Ja,
Sukkerhusbryg
gen brukes til
bading på
sommer.
Behov for
revitalisering
Ja, behov for
vegetasjon, i
all hovedsak
asfalt og fast
dekke i
området.

Behov for
sambruk –
park i tillegg til
lek

Nei, området
har
tilgrensende
arealer som er
mer attraktive
Bybane og Lille
Lungegårdsva
nn

Ja, men
spørsmål i
forhold til
størrelse

Øvre del

Ja, området
har ingen
tilgrensende
alternativer

Ja, området
har ingen
tilgrensende
alternativer

Nærhet til
historisk
gatestruktur
Marken

Summen av
øvre og nedre
plass +
Manufakturhus
et
Konfliktnivå
avhengig av
valgt aktivitet
for plassene.

Bergen som
sjøfartsby +
Tollboden

Bergen som
sjøfartsby +
Nøsteboden
Sukkerhusbryggen
Nei. Noe bolig
og bevertning.
Område med
en del støy i
dag.

BELIGGENHET
Avstand
sentrumskjerne

Bergensk
særpreg

Tilgrensende
bebyggelse/
konflikter i
forbindelse
med bruk
herunder
støy?

Nei, i
hovedsak
kontorer.
Område med
en del støy i
dag

Mulig.
Hovedsakelig
kontorer, noe
bolig og
næring.
Stille plass
som vil få et
endret
støybilde

FYSISKE
FORHOLD

Rådhusplass
nedre del

Rådhusplass
øvre del
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Rådhusplass
øvre og nedre
samlet

Nordre
Tollbodkai
Ca. 1 000 m
fra Torgallmenningen.
500 m fra del
av
Strandgaten
som er gågate
Ja, område
med lite
aktivitet. Stort
behov for
revitalisering.

Nei. I
hovedsak
kontorer.
Boliger i
sørvest, men
god avstand i
forhold til evt.
støy.
Nordre
Tollbodkai

Nøstetorget
Ca. 450 m fra
Torgallmenningen

Nøstetorget

Størrelse

Ca. 2500 m2
Potensielt
areal for lek og
opphold ca.
2000 m2

Solforhold

Begrenset sol
fra sen
ettermiddag
pga. skygge fra
rådhuset.
Flere store
trær kan gi en
del skygge.

Skjerming for
vind

Øvre areal Ca.
2000 m2
Uavklart hvor
mye areal som
kan benyttes,
pågående
regulering
Solrikt, men
noe begrenset
sol vår/ høst
på
ettermiddager
pga. skygge fra
rådhuset

Totalt ca.
4000 m2
Ved kobling
øvre/nedre del
gjennom
bebyggelse ca.
500 m2 ekstra.
Forholdsvis
solrikt

Dagens
parkeringsplas
s ca. 5 300 m2
Muligheter for
å utvide med
tilgrensede
areal
Meget solrikt

Ca. 4000 m2
regulert til
torg.
Potensielt
areal for lek/
park ca. 3000
m2
Meget solrikt

Klimatisk
meget godt
skjermet areal

Totalt sett godt
skjermede areal
i forhold til vind

Stor eksponert
flate.
Bebyggelse i
sørøst vil gi
noe skjerming.

Mulig behov for
tiltak på nedre
område.
Usikkerhet
knyttet til valg
av bebyggelse
på øvre del i
forhold til
bebyggelse som
støyskjerm.
Rådhusplass
øvre og nedre
samlet

Stor eksponert
flate.
Nøstebukten
skjermes noe
av Nordre
Nøstekaien.
Rød og gul
støysone.
Sannsynligvis
behov for
tiltak.

Støyforhold

Rød og gul
støysone.
Opplevd støy
trolig noe
begrenset pga.
relativ lav
frekvens av
bybane.
Mulig behov
for tiltak.

Usikkerhet i
forhold til
plassering av
ny bebyggelse
i Alle Helgens
gate

FREMDRIFT/
REALISERING
Fremdrift for
et evt.
midlertidig
anlegg

Rådhusplass
nedre del
Benyttes til
rigg,
oppgradering
rådhuset.

Fremdrift for
permanent
anlegg

Pågående
planforslag.

Rådhusplass
øvre del
Benyttes til
rigg,
oppgradering
rådhuset + ved
evt. rivning av
Alle Helgens
gate 5.
Pågående
planforslag.
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Pågående
planforslag.

Nordre
Tollbodkai
Avklaring i
forhold til
eksisterende
parkeringsplasser, 208
stk.
Området er
uregulert.
Sentrumsformål i KDP.
Kan gå som
byggesak med
dispensasjon.

Nøstetorget
Området har
ingen
permanent
bruk

Området er
regulert til
torg. Kan gå
som byggesak
med
dispensasjon

6 Realisering

Som kjent har diskusjonen om en større lekeplass i Bergen sentrum versert over lengre tid, og det er
et ønske om en rask realisering. Bymiljøetaten har i innspill til handlings- og økonomiplanarbeidet spilt
inn midler til planlegging av prosjektet (2022/23) og byggemidler i 2024. Erfaringene fra Bymiljøetatens
tidligere byggeprosjekter er at anlegg som bygges i samsvar med godkjent plan vil være ferdigstilt i
løpet av en 3 års periode. Den samme tidsrammen er erfart for byggeprosjekter som bygges etter at
dispensasjon er gitt. Under følger en kort oppsummering av det vi ser kan være ulike alternativer:
Tidsangivelsene som angis er knyttet til om tiltaket på angitt sted vil kunne realiseres innenfor
handlings- og økonomiplanperioden 2021 – 2024.

6.1 Bygge en stor sentrumslekeplass på Nordre Tollbodkai

Arealet er uregulert. I kommunedelplan for indre havn er arealet satt til sentrumsformål. Ny
sentrumslekeplass kan behandles som byggesøknad med dispensasjon fra plankravet i KPA og KDP
jf. uttale fra Plan- og bygningsetaten. Det vil alltid vil være noe usikkerhet knyttet til
dispensasjonssøknader. Jamfør også kapittel 4.1. Prosjektet vil mest sannsynlig kunne realiseres i
løpet av handlings- og økonomiplanperioden 2021-2024. Investeringskostnader vil være avhengig av
ambisjonsnivå.

6.2 Bygge en stor sentrumslekeplass på Nøstetorget

Arealet er regulert til torg. Ny sentrumslekeplass kan behandles som byggesøknad med dispensasjon
fra bestemmelse i gjeldende reguleringsplan jf. uttale fra Plan- og bygningsetaten. Det vil alltid vil være
noe usikkerhet knyttet til dispensasjonssøknader. Jamfør også kapittel 4.2. Prosjektet vil mest
sannsynlig kunne realiseres i løpet av handlings- og økonomiplanperioden 2021-2024.
Investeringskostnader vil være avhengig av ambisjonsnivå.

6.3 Bygge en stor sentrumslekeplass i Rådhuskvartalet

Fremdrift styres av dagens bruk som riggområde, og av den pågående planprosessen. Jamfør også
kapittel 4.3. Gitt at pågående bygge- og planprosesser holder sin angitte og relativt stramme fremdrift,
vil en lekeplass kunne realiseres tidligst i 2025. Investeringskostnadene vil være avhengig av både
arealmessig utrekning, antall byggetrinn og øvrig ambisjonsnivå.

6.4 Bygge en tråd av spredte lekeinstallasjoner i bykjernen

Den politiske bestillingen er tydelig på at det skal bygges en stor lekeplass i sentrum. Det er ikke angitt
noen arealmessige kriterier i bestillingen. Historisk sett har barns lek vært en velfungerende og
integrert del av bybildet – uten at det nødvendigvis har vært tilrettelagt særskilt store arealer for det.
Byens ulike rom og elementer, plasser, monumenter, kanaler, trapper, kanter, smau, allèer og parker,
har tilbudt leken varierte og utfordrende fysiske rammer. Byen har dermed gjort nytte som en eneste
stor lekeplass, med et nødvendig nærvær og tilstedeværelse av voksne. Bruk av integrerte
installasjoner for lek og opplevelser i våre byrom er en velkjent tradisjon i Bergen, som f.eks
kunstelementene i Byparken, Ole Bull-statuen, vanninstallasjonene på Torgallmenningen, skatebare
elementer på Gulatingsplass, bare for å nevne noen få av mange gode eksempler. Denne
tankegangen kan videreutvikles, og styrkes, som et gjenkjennelig konsept, en rød tråd av lek, som
leder vei gjennom bykjernen. En mister imidlertid den samlende effekten som èn stor og sentral
lekeplass vil kunne ha.
De ulike lekestoppende vil kunne prosjektutvikles og realiseres over tid og med ulik fremdrift, noen kan
trolig oppføres så tidlig som i 2021. Stipulert kostnad pr lekestopp: ca.1 Mkr inkl. MVA.
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Berg. Fotograf ukjent

Huting and de Hoop. Fotograf ukjent

Hans Henrik Øhlreis. Fotograf ukjent

6.5 Bygge en midlertidig lekeplass med brukbar størrelse i 2022

Et midlertidig tiltak vurderes i all hovedsak som et tiltak med en varighet på inntil 2 år etter plan- og
bygningsloven, og gis derfor ofte en forenklet utførelse. Virkningen av en reguleringsplan vektes også
lettere for midlertidige tiltak enn for permanente anlegg, jf. pbl §30-5. Dette betyr at en i større grad
kan etablere tiltak også på arealer som planmessig ikke tilrettelegger for det. En midlertidig
lekeinstallasjon kan, etter en konkret vurdering, ofte godtas på arealer som ellers er avsatt til andre
formål – bolig, kontor, næring, parkering eller liknende, i plan. Dette åpner for en langt raskere
prosess ifht nødvendige myndighetsavklaringer.

Hvor går grensen mellom midlertidig og permanent?

Et midlertidig anlegg er i all hovedsak underlagt samme forskriftskrav ifht. sikkerhet, tilgjengelighet,
miljøforhold mm, og prisdifferansen mellom et permanent og et midlertidig anlegg er derfor ofte mindre
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enn det en skulle tro. Et midlertidig anlegg representerer derfor en vesentlig investeringskostnad, og
det er derfor viktig å planlegge for gjenbruk av elementer, og med en utforming som krever minst mulig
grunnarbeider. Et midlertidig tiltak krever også like mye av interne ressurser som en
prosjektgjennomføring av et permanent tiltak.
Aktuelle tomter for eventuelle midlertidige tiltak kan være Rådhuskvartalets øvre parkeringsplass,
parkeringsarealet i Strømgaten, Nøstetorget, Holbergskaien eller Nordre Tollbodkai. En midlertidig
lekeplass vil kunne realiseres innenfor et tidsperspektiv på ca. 1,5 - 2 år fra oppstart av
skisse/forprosjekt til ferdig anlegg. Kostnadsmessig kan det påregnes omkring 3-4 millioner, avhengig
av ambisjonsnivået for innhold og utforming. Merk at kommunen allerede har anskaffet en del mobile
element som kan bidra til å redusere dette prisestimalet (se side 24).

Kaiareal langs Strandgaten

Mobil sykkellek, bilde: Oslo kommune

Gitt at eksisterende biloppstillingsplasser blir fjernet kan eksempelvis mobile sykkelelementer
etableres for en periode på 2 år, gjerne supplert av noen flere enkle apparater. Men det er viktig å
påpeke at et midlertidig anlegg ikke vil kunne måle seg mot et permanent anlegg. Graden av
attraktivitet vil derfor kunne reduseres betraktelig. Grunnet avstand til potensielle brukere, anses det
derfor som mest hensiktsmessig at evt. midlertidige lekeplasser anlegges hvor det allerede er en jevn
strøm av potensielle brukere, og ikke som en attraktor i seg selv. Nøstetorget, Holbergskaien og
Rådhuskvartalets øvre parkeringsplass vil derfor være de mest aktuelle for et slikt arbeid. For å følge
en slik modell for Rådhuskvartalets øvre parkeringsplass kreves det tett samhandling med det
pågående planarbeidet, så vel som andre involverte aktører i kvartalet.

Midlertidig lekeareal i Myntegata 2, bilde: Oslo kommune

Midlertidig opparbeidelse av Torget, bilde: Stavanger kommune
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7 Pågående arbeider

Som del av utredning om muligheten for bynær skateplass og sentrumsnær lekeplass etableres det
høsten 2020 midlertidige anlegg for småbarnslek og for rullelek i hhv Lille Lungegårdpark og i
Marken/ Strømgaten. Anleggene skal nyttes til å høste erfaringer og å øke vårt kunnskapsgrunnlag
inn i den forestående planleggingen av en lekeplass i sentrum. Den reelle bruken kartlegges gjennom
bruk av bevegelsessensorer og regelmessige observasjoner, samlingspunktene gir også mulighet for
dialog og tilbakemeldinger fra publikum. Tiltakene vil i seg selv forhåpentligvis også utgjøre et positivt
tilskudd for lek i sentrum under prosjektperioden. Installasjonene vil stå i Lille Lungegårdspark fra
høsten 2020 til november 2021, rulleparken i Strømgaten vil stå i to måneder under høsten 2020*, før
denne gjenbrukes i andre sentrumsnære anlegg. Dersom en ønsker en lengre tilstedeværelse i
Strømgaten må dette avklares overfor ansvarlig forvaltningsenhet, så vel som bygningsmyndighetene.
Den samlede prosjektkostnaden er på 2,75 Mkr.

Bergen kommune/ Anleggsgartner Svein Boasson AS / TAG Arkitekter AS
*med forbehold om forsinkelser fra leverandør /Covid19
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8 Konklusjon

Konklusjonen av vurderingene i rapporten er at Nordre Tollbodkai (1), Nøstetorget (2) og
Rådhuskvartalet (3) svarer relativt godt til de kriterier som er satt til en ny sentrumslekeplass. Med
bakgrunn i sammenstillingen av flere vurderingselementer knyttet til beliggenhet, fysiske forhold og
fremdrift/realisering, konkluderes det med at det er Nordre Tollbodkai som svarer best på bestillingen
om stor sentrumslekeplass.

Oppsummering

Basert på kartlegging og analyser foretatt i 2019/2020 ser vi at Bergen sentrum har et relativt godt
tilbud til de aller minste barna, med tradisjonelle lekeplasser jevnt fordelt i boligområdene. I den
høyintensive del av sentrum er det også gode tilbud til de minste barna i form av installasjoner i
byrommene. Felles for både boligområdene i sentrum og den høyintensive del av sentrum er
mangelen på de større plassene som egner seg til arealkrevende aktiviteter som retter seg mot barn
og unge i skolealder.
Et viktig kriterium for valg av areal til en ny sentrumslekeplass vil derfor være størrelse, at
arealet er stort nok til arealkrevende aktiviteter, og på denne måte kan supplere eksisterende
arealer avsatt til lek i Bergen sentrum.

Nordre Tollbodkai. Bilde: Einar Kverndal Bjørnsen

Langs med sjøfronten er det i dag flere større og attraktive områder som brukes til parkering. Mange
av disse arealene ligger i områder som har behov for revitalisering. Generelt for kaiarelaene og
boligbebyggelsen ned mot sørvestsiden av Vågen er fraværet av aktivitet, grøntstrukturer og attraktive
møteplasser. En ny stor sentrumslekeplass i et slikt område kan bli et nytt attraktivt målpunkt
og brukes som et «verktøy» for å stimulere og aktivisere et byområde som har behov for en
revitalisering.
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Av de aktuelle plasseringene til en ny større lekeplass i Bergen sentrum svarer Nordre Tollbodkai
samlet sett best til de kriterier som kommer ut fra kartlegginger og analyser. Arealet er det største
tilgjengelige området i Bergen sentrum og har en unik beliggenhet ved inngangen til Vågen. Området
er solrikt, lite konfliktfylt og kan trolig realiseres med en god fremdrift i handlings- og
økonomiplanperioden 2022 - 2025. Området har behov for en revitalisering og tilgrensende områder
mangler grøntstrukturer og attraktive møteplasser. Nordre Tollbodkai vil kunne utvikles som et større
areal avsatt til arealkrevende aktiviteter for barn og unge, samtidig som en utvikler arealet til et
attraktivt målpunkt og møteplass for alle aldersgrupper, både i nærmiljø og for øvrige besøkende i
Bergen sentrum.

Nordre Tollbodkai. Bilder: Einar Kverndal Bjørnsen
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