
Anleggskonferansen 2019

Nærmiljøanlegg – egenorganisert aktivitet



Idrettsplan 2017-2027 
«Aktiv og attraktiv for alle»

• Delstrategi 2017 – 2027 for anleggsutvikling: 
Etablere allsidige nærmiljøanlegg som eksempel «Friplassen» og 
«Møteplassen» i tilknytning til skoler, oppvekst- og idrettsparker som åpne 
utendørsanlegg. Dette skal være lavterskeltilbud som inspirerer barn og unge 
til å prøve nye idretter og aktiviteter.

• Nærmiljøanlegg har stor betydning for å skape møteplasser for idrett, fysisk 
aktivitet og lek i nærområdene. Byrådet vil i samarbeid med ulike aktører søke å få 
ytterligere fokus på dette viktige utviklingsarbeidet.

• Byrådet vil særlig legge til rette for ulike og sammensatte nærmiljøanlegg i 
områder med levekårsutfordringer, og i tråd med områdesatsningen til Bergen 
kommune.



Nærmiljøanlegget «Møteplassen»
• Prosjekt «Møteplassen» startet som et samarbeidsprosjekt for uorganisert 

aktivitet for ungdom, initiert av Norges Håndballforbund, Norges Bandyforbund og 
Norges Basketballforbund. Leverandør er Unisport.

• Bergen kommune har mottatt 3 gaver og etablert disse på følgende lokasjoner:
– Åstveit idrettsplass

– Mjølkeråen skole

– Kjøkkelvik skole

• Åstveit idrettsplass var en gave fra Gjensidigestiftelsen via tre overnevnte forbund. 
De to siste anleggene var en gave via Norges Håndballforbund.

• Kostnad for Bergen kommune var ca. kr. 1,3 mill. for grunnarbeider per anlegg



«Møteplassen» Åstveit idrettspark

• Åpnet i 2016
• Ligger i umiddelbar nærhet til skole og barnehage



Fra en lite brukt grusbane…

…til et svært mye brukt 
nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg på skoleplassen

Bruk av anlegget på dagtid, kveldstid og helg
Skaper en møteplass for lokalmiljøet



«Møteplassen» på Kjøkkelvik og Mjølkeråen skole

 2 stk. multifunksjonsbaner
 Basketballbane
 2 stk. trampoliner
 Klatre-/ balanseelementer



• Til sammen i perioden 2017-2019 har Bergen kommune 
brukt/ skal bruke til sammen ca. kr. 28 mill. utendørs 
nærmiljøanlegg

• Vi har hittil fått utbetalt kr. 6.6 mill. i spillemidler til anleggene



Andre ferdigstilte nærmiljøanlegg siden 2017

• Pumptracks (Sykkel – VM)

• 6 stk. plassert ut i idrettsparker



Myrdal idrettspark
• Balanse elementer • Treningsapparater



Myrdal idrettspark

• Zipline • Buldrevegg



Myrdal idrettspark

• Totalkostnad kr. 2,8 mill.

• Balanse elementer
• Zipline
• Buldrevegg
• Styrketreningsapparater
• Trampoliner



Skansemyren idrettsplass

Styrketreningsapparater

Hinderløype for barn

Hinderløype for 
ungdom/ voksne

Klatrenett

Totalkostnad kr. 3,2 mill.



Påbegynte prosjekter

• Nesttun idrettsplass

• Haukeland skole
 5’er kunstgress

• Tunesflaten ( Zinken Hopp idrettshall)
 Trampoliner, styrkeapparater, balanseelementer

• Alvøen skole 
 «Friplass»

• Slettebakken skole
 Multifunksjonsbinger, basketball, klatreapparater, balansekuler

• Fridalen skole



Bergen kommune satser ikke bare på utendørs 
nærmiljøanlegg for egenorganisert aktivitet….



FYSAK Melkeplassen

• 9. mars 2018 åpnet et nytt FYSAK hus på Melkeplassen
 Parkour

 Dans

 Akrobatikksal/ Hoppesal – tricking

 Skating – åpner i midten av mai

 Utstyrslager

• Totalkostnad kr 49 mill.



FYSAK Melkeplassen

https://youtu.be/pac8c0K4-xE


Takk for meg 


