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• Gode skole-, barnehage-, idretts og fritidstilbud i alle 
bydeler, slik at alle innbyggere får like muligheter.

• Gå og sykkelby fremfor bilbasert by

Byens visjon for fremtiden er, en aktiv og attraktiv by.



Visjon og mål

Idrettsbyen Bergen – aktiv og attraktiv for alle
Bergen kommunes idrettspolitikk skal være 

verdibasert og fremtidsrettet for en by i vekst. 

https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/idrettsplan/article-142692


© Bergen kommune

Minst 20 timer fysisk aktivitet hver uke i 
skole, SFO og fritid. Organisert og/eller 
egenorganisert – hvordan og hvem?



Hva med aktivitetsutfordringene?
• Er idrettsutviklingen kun anlegg?
• Hvordan ser barne- og ungdomsidretten ut 

om 10 år?
• Hvor står toppidretten/talentutviklingen 

om 10 år?
• Vil idretten prioritere?



Idrett for hvem?



Idrett for hvem?



Mål anleggsutvikling:
«Bergen kommune skal i samarbeid med idretten 

tilby varierte, fleksible og funksjonelle 
idrettsanlegg i hele byen».



Hovedstrategi anleggsutvikling

• Videreutvikle og oppgradere eksisterende 
idrettsanlegg.

• Vedlikehold av idrettsanleggene skal prioriteres. 
• Etablere oppvekst- idrettsparker i samarbeid med 

barnehage og skole. 
• Prioritere offentlige midler til anleggsutvikling i 

levekårsområder. 
• Gjennom kommuneplanens arealdel sikre gode areal 

for barnehage, skole og idrett. 



Noen delstrategier anleggsutvikling

• Etablere allsidige nærmiljøanlegg 
som eksempel «Friplassen» og 
«Møteplassen» i tilknytning til 
skoler, oppvekst- og idrettsparker 

• Idrettsanlegg skal utvikles med 
fleksible og funksjonelle løsninger 
slik at flere brukergrupper nås og 
hver investert krone gir utbytte i 
mest mulig fysisk aktivitet.

• Idretter som har begrenset tilgang til 
kommunale idrettsanlegg i dag, skal 
vurderes særskilt 



Delstrategi idrett og skole

Ved nybygging og rehabilitering av skoler skal det bygges idrettshall som gir 
muligheter for løpende vekselbruk mellom idretter. Unntaket er der en gymsal 
tilfredsstiller skolens behov for kroppsøvingsfasiliteter og hvor anleggsdekningen i 
området ellers er godt nok ivaretatt. Størrelsen på idrettshaller avklares i hvert enkelt 
prosjekt. Momenter som arealtilgang, skolens og idrettens behov vil særskilt bli 
vurdert sammen med mulighetene for finansiell støtte. 
Nettokostnad legges til grunn for prosjektene i videre økonomiplanarbeid.».



Slike basseng skal planlegges i Åsane , 
Laksevåg og Fana/Ytrebygda bydeler

Nye basseng for idrett, opplæring og 
folkehelse fremfor å «fikse» 

anlegg utgått på dato



Nærmiljøanlegg/Møteplasser for 
barn/unge og eldre



Fysak Sletetbakken 2007/09 og  
Fysak «light» på Laksevåg i 2018

I.

Anlegg må bli mer tilgjengelig for flere typer 
aktiviteter på tvers av kjønn og alder



Flere spørsmål enn svar

Gi jenter/kvinner like
muligheter som gutter/menn



Nasjonalt padle- og roanlegg



Eikås Motorsport – hva skjer 



Vintersportsbyen Bergen

Regulert til formålet og kan realiseres om 
finansiering prioriteres

Idrettshall for mindre arealkrevende idretter på 
Krohnsminde F2 tomten?



Sykkelanlegg ved Fana 
stadion

• Sykkelanlegget  er arena for lokale, regionale og nasjonale 
sykkelkonkurranser og 

• en mulig arena for sykkelopplæring som skoler i byen og 
regionen kan ta i bruk. 

• Området er regulert, men mangler finansiering av 
sykkelanlegget

• Mulighetsstudie for hele område



Fana stadion

• Fana stadion hovedanlegg for friidrett krever 
rehabilitering/oppgradering

• Fana stadion – mulighetsstudie er i gang,
• Bygningsmasse i en stand som vil kunne kreve 

rivning



• Kunstgressprogrammet skal 
videreutvikles for å sikre god kvalitet, 
lengst mulig levetid og god ivaretakelse 
av dokumenterte miljøhensyn/-krav. 

• Handlingsplan for bruk og drift av 
kunstgress må innarbeides i kommende 
handlingsplan og økonomiplaner



Anleggsutvikling – kabalen som skal gå opp

BYARENA Idrettshall
TUNESFLATEN

Idrettshall 
inkludert 

bordtennis i
ALVØEN

Idrettshall
MJØLKERÅEN

STORHALL 
HÅNDBALL

INNENDØRS 
FOTBALLHALL

Slettebakken 
idretts og 

oppvekstpark

ANDRE 
IDRETTSANLEGG



Anleggsutvikling – kabalen som skal gå opp

Søreide 
11-erbane Bordtennis Slåtthaug

skøytehall

Skiløyper Fana 
bydel, Gulfjellet, 

Fløyen

Arna 
idrettspark Landåshallen

Myrdal 
idrettspark
Arena nord

Sykkelanlegg



For å kunne realisere ambisjonene om utvikling av 
idretts-/aktivitetsanlegg, vil man måtte vurdere flere 
finansierings- og utbyggingsmodeller der også 
alternative driftsløsninger sees på. 



Vintersportsbyen Bergen
• Kategori A 1 - kommunal modell – Stemmemyren idretts- og 

svømmehall
• Kategori A2 – kommunal modell med gavefinansiering –

Leikvanghallen/Friidrett
• Kategori B 1– OFS modell (offentlig frivillig samarbeid) Bergen 

tennisarena
• Kategori B2 Offentlig – frivillig samarbeid med privat gave  OFPS –

modell – Arena Nord i Myrdal idrettspark og Fana arena
• Kategori C – kommunal og fylkeskommunal /statlig modell (OOS –

offentlig  - offentlig samarbeid) – ADO arena/Amalie skram
idrettshall

• Kategori E - Offentlig – privat samarbeid/OPS
Søreide idrettshall og DNB arena i Stavanger

Finansierings- og utbyggingsmodeller



Gamle og nye idrettsområder gir muligheter. 
Planlegg for fremtiden

Fokus på verdibasert aktivitets- og 
anleggsutvikling for byen og befolkningen

Lek, sport, opplæring, helse og rehabilitering -
Organisert og egenorganisert
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