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Etablering av ny stor lekeplass i Bergen sentrum
Hva saken gjelder:
Byråden for klima, miljø og byutvikling legger her frem sak om etablering av en ny stor
lekeplass i Bergen sentrum.
Ambisjonen om satsing på lek i sentrum er stadfestet i Handlings- og økonomiplan (HØP)
2019, gjeldende politisk plattform 2019 - 2023, og i årsoppdraget til Bymiljøetaten for 2020. I
de to sistnevnte vises det til etablering av "en stor lekeplass i Bergen sentrum". I arbeidet
med rullering av kommunens handlings- og økonomiplan har Bymiljøetaten tallfestet
ønskede investeringsmidler. Bymiljøetaten har spilt inn følgende til investeringer i HØP 20212024 for prosjekt 4794 Sentrumslekeplass:
- 2022
0,5 mill.
- 2023
1,5 mill.
- 2024
5,0 mill.
Totalt utgjør dette estimatet 7,0 mill. i perioden frem til lekeplassen forventes ferdigstilt. Dette
er et estimat som er utarbeidet av Bymiljøetaten på grunnlag av forprosjektet. Det er stor
usikkerhet rundt estimatet, og justeringer må ev. skje senere i prosjektet, når det foreligger
flere detaljer rundt faktiske kostnader. Investeringsmidlene har ved en inkurie ikke kommet
med i byrådets Innstilling 1 til HØP, og ivaretas derfor gjennom i tilleggsinnstilling 1 (omtales
under «Byrådens vurdering og anbefaling/konklusjon»).
I forbindelse med presentasjonen av forslaget til HØP 2021 - 2024 i juni 2020, ble
Bymiljøetaten utfordret på å utrede mulighetene for å etablere en sentrumslekeplass så tidlig
som mulig i perioden, og hva som ville være forutsetningene for dette. Vedlagt fagnotat og
rapporten "Forprosjekt Stor Lekeplass i Bergen Sentrum" er Bymiljøetatens vurdering.
Forprosjekt
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 sentrumslekeplass vil bli et attraktivt målpunkt, og bør
derfor samtidig brukes som et virkemiddel for å stimulere og aktivisere et byområde som har
behov for en revitalisering. En ny stor sentrumslekeplass kan være et tiltak mot den
uønskede utflyttingen av barnefamilier fra sentrum.
Et viktig kriterium for valg av areal for en ny sentrumslekeplass er størrelse. Området må
være stort nok til arealkrevende aktiviteter, og supplere eksisterende areal avsatt til lek i
sentrumsområdet. En ny stor sentrumslekeplass i Bergen bør legge til rette for flerbruk og ha
forankring i byens historie og særpreg.

1

Tomtevalg
Bergen kommune besitter en rekke arealer i Bergen sentrum. I den høyintensive bykjernen
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.
Figur 1 viser områder som er vurdert i forprosjektet.

Figur 1: Blå områder er kommunale eiendommer. Vurderte områder: Nordre Tollbodkai (1), Nøstetorget (2),
Rådhuskvartalet (3), Markenparken (4), Strømgaten (5), Edvard Griegs plass (6), Den grønne aksen (7).

Alle områdene bortsett fra Nordre Tollbodkai og Nøstetorget ligger innenfor den høyintensive
bykjernen.
Forprosjektet trekker fram områdene Nordre Tollbodkai, Nøstetorget og Rådhuskvartalet
(øvre, nedre og samlet) som de mest aktuelle lokalitetene. Under følger en kort omtale av
hvert område. For ytterligere beskrivelser vises det til vedlagt forprosjekt. Sammenstilling av
de aktuelle plasseringene er i gitt i forprosjektet s. 18.
Nordre Tollbodkai, ca. 5,3 daa
Området ligger ca. 1 km fra Torgallmenningen. Plassen ligger på en utfylling i Vågen, og
brukes som parkeringsplass (208 biler). Etat for bygg og eiendom drifter parkeringsplassen.
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Tomtens topografi tilsier gode muligheter for fullverdig universell utforming.
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.
Området er uregulert, og omfattet av kommunedelplan for Bergen indre havn. I
kommunedelplanen er nordre Tollbodkai vist som blandet sentrumsformål i kombinasjon med
havneformål som ikke krever inngjerding. Planen sier blant annet at nærområdets behov for
gode byrom og allmennhetens tilgjengelighet til sjø skal vektlegges. Plan- og bygningsetaten
antar at en ev. tilrettelegging med park/større sentrumslekeplass vil kunne vurderes gjennom
en byggesak med dispensasjon fra plankravet i KPA. Det vil være usikkerhet knyttet til en slik
dispensasjonssøknad.

Nøstetorget, ca. 3 daa
Store deler av området ligger på utfylling. Topografien tilsier gode muligheter for universell
utforming. Områdene rundt er preget av tilrettelegging for bil, og har begrenset grønnstruktur.
Området ligger i gul og rød støysone, og det vil trolig være behov for støyskjerming. Tomten
ligger noe værutsatt til.
Grunnet 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.
Området er regulert til torg. Prosjektet kan sannsynligvis realiseres uten ny reguleringsplan,
med dispensasjon fra bestemmelser i gjeldende plan.
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Rådhuskvartalet, øvre ca. 2 daa, nedre ca. 2 daa
Området består av to deler, øvre og nedre, se bilde under. Rådhusplassen (nedre) ligger
sentralt i bybildet, med gode solforhold og lite vindutsatt fra nordvest. Tomtens topografi
tilsier gode muligheter for universell utforming. Øvre del ligger skjermet for trafikk, med gode
klimatiske forhold. Med tilrettelegging på både øvre og nedre del, med en differensiert
utforming og karakter vil man kunne tilby attraksjoner tilpasset ulike aldersgrupper. Dette må
vurderes mot andre hensyn og interesser i pågående planarbeid.
Begge områdene inngår i reguleringsplanarbeid for Rådhuskvartalet (arealplan-ID
65620000). Bymiljøetaten har i sin uttale til saken bedt om at det tas høyde for dedikert areal
til lek og opphold. Planprosessen og bruk av Rådhusplassen til riggområde gir usikkerhet
knyttet til tidsestimatet. Øvre del har usikkerhet knyttet til plassering og utstrekning av ny
bebyggelse langs Allehelgens gate. Det bør derfor vurderes om øvre del er bedre egnet til
park og rekreasjon med innslag av strukturer for lek.

Markenparken, Kong Oscarsgate 55 ca. 1 daa
Området er i dag park, forvaltet av Bymiljøetaten. Byrommet er trafikksikkert og lunt, det har
gode solforhold og er skjermet fra både vind og støy, men er lite synlig i bybildet. Det er
omkranset av tett boligbebyggelse som må tas hensyn til ved utforming og programmering
av plassen. Arealet anses for lite til å kunne etableres som ny sentrumslekeplass.
Markenparken vurderes som uaktuell som areal til ny sentrumslekeplass.
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Strømgaten, ca. 1,3 daa
Området benyttes i dag til parkering. Tomten har gode romlige kvaliteter, sentral plassering,
og kan med enkle grep gjøres mer synlig i bybildet. Grad av støyforurensning må utredes
nærmere, og det må påregnes mindre tiltak i gategrunnen for økt tilgjengelighet fra Marken.
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. Etablering av
lekeplass i området vil trolig kreve ny reguleringsplan.
Strømgaten vurderes som mindre aktuell som areal til ny sentrumslekeplass.

Edvard Griegs plass, ca. 1,5 daa
Området ligger i utkanten av den høyintensive bykjernen. 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 gangog 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. Plassen
har en vanskelig skala og ligger åpent ut mot en trafikkert og støygenererende vei.
Edvard Griegs plass vurderes som mindre aktuell som areal til ny sentrumslekeplass.
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Den grønne aksen
Den grønne akse er sentralt plassert i bybildet, med solrike, flate, enkelt tilgjengelige og
trafikksikre arealer. Byrommet er i aktiv bruk som en grønn, og til dels fredelig lomme i den
høyintensive bykjernen.
En større lekeplass vil trolig kreve ny reguleringsplan. Mindre og frittstående installasjoner
spredt i anlegget, utformet i nær dialog med antikvariske og byroms- og grøntfaglige
myndigheter, vil muligens kunne avklares uten ny reguleringsplan.
Små spredte installasjoner vil ikke kunne erstatte en større sentrumslekeplass, og aksen
vurderes derfor som mindre aktuell som utgangspunkt for ny sentrumslekeplass.

Realisering
Det er ønske om en rask realisering av prosjektet. Erfaringene fra Bymiljøetatens tidligere
byggeprosjekter er at anlegg som bygges i samsvar med godkjent plan, eller etter innvilget
dispensasjon, vil være ferdigstilt i løpet av en 3 års periode.
Bymiljøetaten antar at en stor lekeplass på Nordre Tollbodkai eller Nøstetorget mest
sannsynlig vil kunne realiseres i løpet av handlings- og økonomiplanperioden 2021 – 2024.
En stor lekeplass i Rådhuskvartalet styres av den pågående planprosessen og dagens bruk
som riggområde, og vil tidligst kunne realiseres i 2025.
Forprosjektet omtaler også bygging av spredte lekeinstallasjoner i bykjernen, og en
midlertidig lekeplass.
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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.
Fagetatens vurdering og anbefaling:
Bymiljøetaten har vurdert at av de aktuelle plasseringene til en større lekeplass i Bergen
sentrum, svarer Nordre Tollbodkai samlet sett best til de kriteriene som kommer ut fra
kartlegginger og analyser. Alle tre lokalitetene Nordre Tollbodkai, Nøstetorget og
Rådhuskvartalet svarer relativt godt til kriteriene for en ny sentrumslekeplass.
Nordre Tollbodkai er det største tilgjengelige arealet i Bergen sentrum, og har en unik
beliggenhet ved inngangen til Vågen. Området er solrikt, lite konfliktfylt og kan trolig
realiseres med god fremdrift. Området har behov for revitalisering, og tilgrensende områder
mangler grønnstruktur 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.
Ved snarlig oppstart av programmering vil en kunne forvente ferdigstillelse i løpet av
tidsperioden 2021 - 2024.
Byrådens vurdering og anbefaling/konklusjon:
Bymiljøetaten har levert et godt utarbeidet forprosjekt med tilhørende fagnotat i saken.
Arbeidet er svar på bestilling i Bymiljøetatens årsoppdrag, samt ambisjoner om en stor
sentrumslekeplass i byrådets politiske plattform. Byrådet ønsker mer plass til liv og lek i
sentrum, og en sentrumslekeplass vil være et viktig gode for hele byens barn og voksne.
Konklusjonen av vurderingen er at Nordre Tollbodkai, Nøstetorget og Rådhuskvartalet svarer
relativt godt til de kriterier som er satt til en ny sentrumslekeplass. Nordre Tollbodkai
vurderes som den beste av de tre alternativene. Øvrige alternativer svarer ikke på kriteriene,
og er derfor silt ut. Byråden ønsker ikke å gå videre med øvrige alternativer (midlertidig
lekeplass eller mindre, spredte installasjoner) da dette ikke svarer til forventingene fra
byrådet i denne saken. Mindre lekeplasser og midlertidige installasjoner bør etableres, men
ikke som en erstatning for en stor sentrumslekeplass. Byråden mener fagetatens vurderinger
er gode, og at Nordre Tollbodkai, Nøstetorget og Rådhuskvartalet alle er mulige lokaliteter.
Nøstetorget
Nøstetorget vurderes som et akseptabelt alternativ for lokalisering av lekeplassen. Området
er mindre enn Nordre Tollbodkai, og vil nok av mange oppleves som noe usentralt. Byråden
er skeptisk til støyforholdene på plassen, og mener det er feil å planlegge for en lekeplass
som har vesentlig behov for støyskjerming. Området har stort behov for grønnstruktur, og
byråden følger fagetaten i at området heller bør vurderes opparbeidet som
park/rekreasjonsformål med installasjoner for lek.
Den fremtidige byutviklingen på Dokken vil kunne bidra til å skape mer liv i området, og
endre opplevelsen av områdets sentralitet. Boligutbygging på Dokken kan gi mange nye
fremtidige brukere til lekeplassen. Samtidig vil utbygging på Dokken gi området et eget løft,
og lekeplassen bør derfor kunne benyttes som et slikt verktøy et annet sted. Utviklingen av
Dokken ligger langt frem i tid, men bør tas med i vurderingene, da lekeplassen skal ha et
langsiktig perspektiv.
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Rådhuskvartalet
Rådhuskvartalet er den mest sentrale av lokalitetene, og ligger midt i den høyintensive
bykjernen. Området har to delområder, og gir dermed muligheter for stor fleksibilitet. Begge
delområdene har brukbar størrelse, og til sammen utgjør de et stort areal. Byråden ønsker
en rask realisering av lekeplassen, innenfor denne bystyreperioden. Dette vil sannsynligvis
ikke være mulig med pågående reguleringsplanprosess i Rådhuskvartalet, samt stor
usikkerhet knyttet til bebyggelsen mot Allehelgensgate. Byråden mener likevel at
tilrettelegging for barn og unge er viktig i det fremtidige Rådhuskvartalet, selv om området
ikke nødvendigvis vil huse denne store sentrumslekeplassen. Kvartalet har flere byrom, og
det vil igjennom reguleringsplanprosessen bli vurdert hvor og hvordan det best kan
tilrettelegges for barns lek og opphold i kvartalet.
Nordre Tollbodkai
Nordre Tollbodkai ligger ca. 1 km fra Torgallmenningen, og er dermed den minst sentrale
lokaliteten i forprosjektet. Samtidig anbefaler Bymiljøetaten at lekeplassen hovedsakelig skal
være tilpasset barn og unge i skolealder, og disse har større rekkevidde for gange. Byråden
påpeker at det er viktig at lekeplassen blir så attraktiv at den er et målpunkt i seg selv, da
gjennomstrømningen av potensielle brukere i området antas å være forholdsvis lav. En
lekeplass vil være et godt bidrag til revitalisering av området, og et svært positivt element for
barnefamilier på Nordnes. Tomtevalget er også en avveining mellom en sentral plassering av
lekeplassen, samt en plassering som kan bidra til å løfte et område med behov for
revitalisering. En stor lekeplass på Nordre Tollbodkai vil uten tvil kunne gi et stort løft til
området.
Området på Nordre Tollbodkai er svært stort, ca. 5 daa, og dermed vil det være plass til både
arealkrevende lek og variert utforming på plassen. C. Sundts gate og kaiarealene mot Vågen
har i dag lite grønnstruktur, og byråden mener planter og trær må utgjøre en vesentlig del av
arealet. Innslag av natur i området vil oppleves positivt både for unge brukere av
lekeplassen, områdets innbyggere og øvrige brukere. Videre vil det være et positivt innslag
for det biologiske mangfoldet.
Byråden ser det som svært positivt at et område som i dag brukes til parkering kan få nytt liv
gjennom et godt formål som lekeplass. Byrådet har ambisjoner om å redusere bilkjøringen i
sentrum, og fjerning av parkeringsplasser er et av flere mulige tiltak. Etablering av lekeplass
på en eksisterende parkeringsplass vil ha mange positive sider for byen vår, og er i tråd med
byrådets politiske plattform. Samtidig vil fjerning av parkeringsplassene gi et inntektstap for
kommunen som utleier, men byråden vurderer dette som et lite tap sammenliknet med de
positive gevinstene for området og byen.
Fremdrift og finansiering
Byrådets ambisjon er å få etablert en stor sentrumslekeplass i inneværende bystyreperiode,
innen 2023.
I byrådets innstilling 1 til HØP 2021-2024 er sentrumsnær lekeplass omtalt under
investeringen Nyanlegg bydelsparker:
Sentrumslekeplass
Utredning av mulighetene for plassering og gjennomføring av en lekeplass i sentrum, som et
tilbud til både lokale beboere og besøkende i Bergen. I 2020 starter et utredningsarbeid for å
finne den mest optimale lokaliteten til lekeplassen i sentrum, også med tanke på når
lekeplassen kan realiseres. Dette arbeidet ferdigstilles 1. kvartal 2021. Det må tas høyde for
at området kanskje må gjennomgå en regulering før iverksetting. Dette vil medføre en
forskyvning av prosjektet ut i tid. Alternativt at det blir tilrettelagt for et mindre omfattende
midlertidig tiltak. Dersom arealet kan tas i bruk til formålet lekeplass, og kommunen har
rådighet over arealet, kan prosjektering starte opp i 2021/2022.
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Ved en inkurie ble det ikke innarbeidet midler til gjennomføring av sentrumslekeplass på
investeringspost Nyanlegg bydelsparker i byrådets innstilling 1 til HØP 2021 – 2024. Det var
kun den tekstlige omtalen som kom med. Byrådet har derfor innarbeidet det skisserte
behovet for midler (7 mill.) i tilleggsinnstilling 1. Bystyret vedtok budsjett for 2021 og HØP på
sitt møte 16.12.2020.
Saken er ikke å forstå som et gjennomføringsvedtak. Bymiljøetaten må derfor komme med
forslag til gjennomføringsvedtak på et senere tidspunkt. Dersom totalrammen holdes under
10 mill., kan kommunaldirektøren fatte gjennomføringsvedtak.
Konklusjon
Byråden følger Bymiljøetaten i at Nøstetorget, Rådhuskvartalet og Nordre Tollbodkai alle er
områder som kan egne seg til en stor sentrumslekeplass.
Etablering av en stor lekeplass skal både gi et positivt element i bybildet, men også bidra til å
løfte/revitalisere et område som trenger det. Nordre Tollbodkai har et stort potensial for dette.
Området vurderes som noe mindre sentralt enn de øvrige områdene, og byråden påpeker at
lekeplassen må være av en slik kvalitet at den blir et attraktivt målpunkt.
Byråden ser at de to andre alternativene (Nøstetorget og Rådhuskvartalet) også har mange
gode kvaliteter. Spesielt Rådhuskvartalet har attraktive egenskaper, ved at det er mer
sentralt og av en god størrelse. Pågående reguleringsprosess for Rådhuskvartalet
vanskeliggjør rask etablering av en lekeplass her, og er derfor ikke valgt som lokalitet for
dette prosjektet. En stor lekeplass på Nordre Tollbodkai står ikke i veien for at man senere
kan etablere lekeplass andre steder i sentrum. Byrådet ønsker at det i tillegg etableres en
lekeplass i Rådhuskvartalet, og at pågående reguleringsplanarbeid må ta hensyn til dette.
En by som er et godt sted å være for barna, er et godt sted å være for alle. Det er stor
enighet om at lek er viktig for barns utvikling og trivsel. Barn lærer gjennom å være aktive, og
bearbeider kunnskap gjennom leken. Bergens barn er byens fremtid og derfor vil byråden
prioritere barn og unge. En del av arbeidet er etablering av en stor lekeplass i Bergen
sentrum. Byråden følger Bymiljøetaten i at Nordre Tollbodkai er den mest egnede lokaliteten
av alternativene som er vurdert i forprosjektet, og anbefaler at det arbeides videre med
denne tomten. Finansieringen ivaretas gjennom bystyrets vedtak av HØP 2021 – 2024.
Vedtakskompetanse:
I henhold til byrådets fullmakter § 18, vedtatt av bystyret 16. desember 2020 i sak 378-20,
har byrådet fullmakter til å utøve myndighet med utgangspunkt i plan- og bygningsloven og
annet relevant lovverk innenfor fagområdene klima, miljø, byggesak og byutvikling.
Byråd for klima, miljø og byutvikling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:
1. Det etableres en stor lekeplass i området Nordre Tollbodkai, og realisering skal skje i
inneværende bystyreperiode.
2. Det arbeides videre med mulighetene for etablering av lekeplass i Rådhuskvartalet (som
en del av pågående reguleringsplanarbeid), samt park/rekreasjon tilrettelagt for lek på
Nøstetorget.
Dato:

5. januar 2021

Eline Aresdatter Haakestad
Byråd for klima, miljø og byutvikling
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Dokumentet er godkjent elektronisk.
Vedlegg:
Fagnotat - Etablering av ny stor lekeplass i Bergen sentrum, datert 24.09.2020
Forprosjekt - Stor lekeplass i Bergen sentrum, datert 24.09.2020
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