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Sammendrag 0

SAMMENDRAG
En ny ungdomsskole for 400 elever planlegges etablert på den gamle tomten til Søreide skole (Gnr. 35, Bnr.
7 m.fl.). Søreide IL har tatt initiativ til å undersøke mulighetene for å etablere en 11erbane i kombinasjon
med den planlagte ungdomskolen.
Søreide IL foreslår å skape et samlet miljø på Søreide, der både organisert og uorganisert idrett, kultur og
skole er representert. I denne mulighetsstudien har HRP utarbeidet et konsept som ivaretar behov og krav
fra de ulike aktørene og kommunen.
Konseptet bygger på vedtak om å bygge ny skole på Søreide med plass til 400 elever og viser hvordan man
på en begrenset tomt kan romme arealer for skole, Fysak og fotball.
Mulighetsstudien går gjennom bakgrunn og problemstilling før den presenterer et konsept med mulig
løsning. Dette basert på en vurdering av de faktiske forhold og gjennomgang av krav til denne type bygg og
idrettsanlegg. Mulighetsstudien presenterer et konsept som viser at det er mulig å samle skole, fotball og
Fysak på samme tomt der de ulike funksjonene bidrar til å skape et aktivt nærmiljø tilrettelagt for
samhandling.

ii

INNHOLDSFORTEGNELSE
SAMMENDRAG

II

1.

1

INNLEDNING
MANDAT OG FORMÅL
BAKGRUNN OG PROBLEMBESKRIVELSE

2.

MULIGHETSSTUDIE
DIMENSJONERENDE STØRRELSER
FORESLÅTT KONSEPT

VEDLEGG

1
1
2
2
10
19

F I G U RL I S TE
FIGUR 1. HAUKELAND SKOLE – UTEAREALER VIST MED GULT ......................................................................................... 4
FIGUR 2. HAUKELAND SKOLE – FOTBALLBANE ............................................................................................................................. 4
FIGUR 3. KJØKKELVIK SKOLE – UTEAREALER VIST MED GULT ......................................................................................... 5
FIGUR 4. FJELLSDALEN SKOLE – UTEAREALER VIST MED GULT ..................................................................................... 6
FIGUR 5. FJELLSDALEN SKOLE – FOTBALLBANE ......................................................................................................................... 6
FIGUR 6. STANDARD KONKURRANSEBANE (11-ER FOTBALL). KULTURDEPARTEMENTET,
IDRETTSAVDELINGEN, 04/2015. ...................................................................................................................................................... 7
FIGUR 7. FORESLÅTT KONSEPT – UTSNITT FRA MODELL .................................................................................................. 10
FIGUR 8. FORESLÅTT KONSEPT – UTSNITT FRA MODELL (FUGLEPERSPEKTIV) .............................................. 10
FIGUR 9. FORESLÅTT KONSEPT – SNITTEGNINGER.................................................................................................................. 12
FIGUR 10. PLASSERING PÅ TOMT ............................................................................................................................................................. 12
FIGUR 11. FORESLÅTT KONSEPT – PLAN 1 ........................................................................................................................................ 13
FIGUR 12. FORESLÅTT KONSEPT - PLAN 2 ........................................................................................................................................ 14
FIGUR 13. FORESLÅTT KONSEPT - PLAN 3/FOTBALLBANE ............................................................................................... 15
FIGUR 14. FORESLÅTT KONSEPT - UNIVERSELL TILKOMST TIL FOTBALLBANE VIA RAMPE FRA
NORD ................................................................................................................................................................................................................... 15
FIGUR 15. FORESLÅTT KONSEPT – FASADE MOT VEST (MOT SJØEN) ...................................................................... 16
FIGUR 16. FORESLÅTT KONSEPT – OVERBYGD UTEAREAL/TORG UNDER KUNSTGRESSBANEN (I
SØR) ..................................................................................................................................................................................................................... 16

T A B EL LI S T E
TABELL 1. REISEAVSTAND TIL OMKRINGLIGGENDE BANER SOM SØREIDE IL DISPONERER ......................1
TABELL 2. AREALPROGRAM U400 SKOLE ........................................................................................................................................... 2
TABELL 3. KRAV TIL DIMENSJONERING AV FOTBALLBANER KUNSTGRESS, FOR Å OPPNÅ
MAKSIMALT SPILLEMIDDELTILSKUDD ....................................................................................................................................... 7
TABELL 4. BEREGNING AV UTEAREALER I FORESLÅTT KONSEPT................................................................................ 11

Innledning 1

1. INNLEDNING
MANDAT OG FORMÅL
Ny ungdomsskole for 400 elever er i Bergen kommunes Skolebruksplan 2016 – 2030 vedtatt etablert på
Søreide i Ytrebygda bydel. I nyeste skolebruksplan (2021 – 2030) ble vedtaket presisert som følger «Ny
ungdomsskole på Søreide bygges for 400 elever i tråd med tidligere vedtak. Ferdigstillelse er tidligst i
2026». Etat for utbygging er prosjekteier. Arbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for
skoleprosjektet pågår, hvor Rambøll er plankonsulent på vegne av Bergen kommune.
HRP AS har fått i oppdrag fra Søreide IL å utrede mulighetene for å etablere en 11er fotballbane i
tilknytning til den nye skolen som planlegges. Studien skal også undersøke muligheten for å etablere
eventuell idrettshall og/eller Fysak innenfor planavgrensningen tiltenkt skolebygget.

B AK GRUNN OG PROB LEMBESK RIVELSE
Søreide i Ytrebygda bydel er et etablert område i Bergen preget av pågående og vedtatt fortetting. Det er
utfordrende i slike områder å finne egnet og tilstrekkelig areal til arealkrevende anlegg for idrett og fysisk
aktivitet. Bergen kommunes Idrettsplan 2017 – 2027 «Idrettsbyen Bergen – aktiv og attraktiv for alle»
fremhever Søreide som et område med mangelfull dekning:
I nye befolkningsområder og gjennom økt utbygging i etablerte områder gir dette mangelfull dekning som
skyldes manglende og egnet areal til å dekke behovet, særlig for arealkrevende anlegg som 11-baner i
fotball. Områder dette gjelder for er blant annet i Sædalen i Fana bydel, Søreide i Ytrebygda bydel, indre
Laksevåg i Laksevåg bydel, området langs Løvstakken i Årstad bydel og i det meste av Bergenhus bydel.
Videre fremgår i Idrettsplanen at: I noen etablerte deler av byen, eksempelvis Søreide i Ytrebygda bydel og
i nye utbyggingsområder, eksempelvis Sædalen i Fana bydel, er det dokumentert stort behov for flere og
større arealer til fotball. Fotballbaner er arealkrevende, og det vil være av stor betydning at dette tas med i
planlegging av nye utbyggingsområder, og sees på i sammenheng med utvikling av idrettsparker og skoler.
Søreide IL (SIL) ble stiftet 12. mars 2007, og teller nå ca. 750 aktive medlemmer i bandy, håndball, fotball
og friidrett. Gjennom årene har idrettslaget fått etablert flere mindre kunstgressbaner (5er, 7er, 9er) for
fotball, men klubben har et stort behov for 11erbane i eget nærområde. I dag har Søreide IL treninger og
kamper på baner på Petedalsmyren, Sandsli, Nordahl Grieg og Varden idrettspark, som innebærer at
utøverne i hovedsak kjøres til disse banene. Tabellen under viser reiseavstand til de nevnte banene,
beregnet ut fra tomten som er aktuell i denne mulighetsstudien (Ytrebygdveien 51).
Tabell 1. Reiseavstand til omkringliggende baner som Søreide IL disponerer

Bane

Kjøreavstand Kjøretid Sykkelavstand Sykkeltid Gangavstand Gangtid

Petedalsmyren (9er)

3,3 km

7 min

3,4 km

15 min

2,6 km

36 min

Sandsli (11er)

3,2 km

6 min

3,3 km

13 min

2,5 km

32 min

Nordahl Grieg (9er)

5,4 km

9 min

5,4 km

24 min

5,4 km

1 t 10 min

Varden (11er)

4,2 km

7 min

4,2 km

18 min

3,7 km

48 min

Avstander og reisetider er hentet fra Google Maps med Ytrebygdsvegen 51, 5251 Søreidgrend som utgangspunkt. Enkelte
avstander og reisetider er korrigert for kjente forhold.

Idrettsklubben har over flere år jobbet aktivt mot kommunen for å få etablert en 11erbane i sitt
nærområde. Det er satt av et område til 11erbane på Kvistimyri (Grunnane) i kommuneplanens arealdel.
Dette i tråd med Idrettsplanen 2017-2027 hvor følgene punkt er nevnt under hovedstrategi for
anleggsutvikling: Etablere oppvekst- og idrettsparker og sikre nye arealer for dette i fremtidige
kommuneplaner. Kvistmyri har imidlertid nylig vist seg som mindre aktuell på grunn av eiendomsrettslige
forhold, trafikale forhold og grunnforhold, og Søreide IL vil derfor undersøke skoletomten som en alternativ
lokasjon.
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2. MULIGHETSSTUDIE
DIMENSJONERENDE STØRRELSER
Dette delkapitlet beskriver de dimensjonerende størrelsene som legges til grunn for de ulike formålene i
mulighetsstudien: ungdomsskole, uteområder, fotballbane og tilleggsfunksjoner, Fysak og parkering.

U NG D O M S S KO L E ( U4 0 0 )
Bergen kommune har høsten 2021 vedtatt ny skolebruksplan (Skolebruksplan for Bergen 2021 – 2030)
med tilhørende funksjons- og arealprogram. Denne angir følgende arealprogram for en ungdomsskole
med 400 elever (ekskl. idrettsareal):
Tabell 2. Arealprogram U400 skole

Idrettsareal i skoleanlegg skal ses i sammenheng med skolens, idrettens og nærmiljøets behov. Standard
idrettsareal i nye skolebygg er vanligvis 569 m2 (volleyballhall, hvorav aktivitetsflaten er 384 m2) eller 940
m2 (basketballhall, hvorav aktivitetsflaten er 640 m2). Alternativt kan håndballhall (1 605 m2, hvorav
aktivitetsflaten er 1125 m2) etableres. Arealene inkluderer tilleggsfunksjoner som garderober, driftsareal
og lagerarealer). Med basketballhall (569 m2) utgjør arealprogrammet ca. 4 600 m2, mens med
volleyballhall utgjør programmet ca. 5 000 m2.
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S KO L E RS U TEO M RÅ D E R
KRAV OG FØRINGER
Det finnes ingen lovpålagte krav til hvor store utearealer en skole skal ha, men det finnes anbefalinger og
føringer. For nye skoler anbefaler Helsedirektoratet (ref. rapport IS-1130/2003):
−

Færre enn 100 elever: Samlet minimumsareal ca. 5 000 m2.

−

Mellom 100 og 300 elever: Samlet minimumsareal ca. 10 000 m2.

−

Flere enn 300 elever: Samlet minimumsareal ca. 15 000 m2 med tillegg på 25 m2 for hver elev over
300.
Areal i seg selv er ikke nok til å ha et tilfredsstillende uteområde. Variert tilrettelegging og organisering av
bruken av arealene er minst like viktig. På skoler med mindre areal enn anbefalt norm vil dette være spesielt
viktig. Tilleggsareal i rimelig nærhet, som f.eks. idrettsanlegg, skog og utmark, som skolen disponerer i
skoletiden, vil normalt kunne regnes med i arealet.
Avhengig av skolestørrelse og tilgjengelig areal, legges det til grunn at det tilgjengelige utearealet uansett
må gi elevene mulighet for følgende funksjoner:
−

Rom for utøvelse av allsidig og variert fysisk aktivitet.

−

Rom for ulike typer sosial/trivselsfremmende aktiviteter.

−

Rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve virkelighetsnær læring.

Skoledagen bør organiseres slik at elevene sikres god tilgang til apparater og aktivitetsområder. Dette kan
eksempelvis gjøres ved å regulere tilgangen mellom trinn og klasser, eller ved at uteområdet disponeres i
ulike tidsrom. Anbefalingen gjelder alle skoletyper, men det anses som viktigst at kravene ikke fravikes for
de laveste skoletrinnene. Dette fordi de ikke i samme grad som elever ved ungdomsskole og videregående
opplæring kan benytte andre anlegg i nærheten av skolen.
I Idrettsplanen 2017 – 2027 ligger det en del føringer for hvordan, og hvor man skal utvikle idrettsanlegg.
Der står det blant annet følgende:
−

Samarbeide med idretten for å utvikle varierte, fleksible og funksjonelle idrettsanlegg i hele byen

−

Barn og unge skal ha de beste mulighetene til å drive idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i sitt
nærområde

−

Bergen kommune skal ha en åpen dialog og være en god medspiller for frivilligheten.

−

I Bergen skal barnehage, skole, kultur og idrett fremstå som kraftsentre i nærmiljøene.

I kommunens funksjons- og arealprogram for skoleanlegg sier man blant annet følgende om skolenes
utearealer (utdrag):
Utearealet ved skoleanlegg skal ivareta tre hovedfunksjoner. Det skal både være elevenes leke- og
aktivitetsarena, være en naturlig del av læringsarealet i skoletiden og en god møteplass for nærmiljøet etter
skoletid.
Uteområdet skal:
−

gi rom for bevegelsesglede, utøvelse av allsidig fysisk aktivitet og bidra til motorisk utvikling

−

gi rom for lek

−

gi rom for ulike typer sosial aktivitet

−

gi rom for nærmiljøets behov og skape lokal identitet

−

gi mulighet for likeverdig deltakelse
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Dersom idrettsbaner skal inngå som skolers uteareal ser Helsedirektoratet (rapport IS-1130/2003) helst at
banens areal ikke utgjør mer enn 50 % av det totale arealet som er tilgjengelig. De legger også stor vekt på
allsidige tilbud i uteområdet og skriver blant annet:
Utformingen må fremme lek og motorisk utvikling, stimulere til egenaktivitet, men også til organiserte
aktiviteter bl.a. i undervisningen. Alle elever må kunne bruke utearealet.
I det følgende gis eksempler på skoler i Bergen kommune som har kunstgressbane som godkjent del av
skolens uteområde. Alle mål er hentet fra Kommunekart og må ansees som veiledende.
HAUKELAND SKOLE

Type skole

Barneskole

Byggeår kunstgressbane

2019

Flate kunstgressbane

1 236,5 m2

Totalt tilgjengelig uteareal

10 000 m2

Kunstgressbanens prosentvise andel av utearealet

12,5 %

Antall elever på skolen

391

Antall m2 uteareal per elev

25,5

Skolen disponerer kunstgressbanen som godkjent uteareal på dagtid, frem til kl. 16.30. Banen er åpen for
egenorganisert og noe organisert aktivitet etter skoletid.
Gul markering viser totalt tilgjengelig uteareal elevene disponerer, jf. Figur 1.

Figur 2. Haukeland skole – Fotballbane

Figur 1. Haukeland skole – Utearealer vist med gult
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KJØKKELVIK SKOLE

Type skole

Barne- og ungdomsskole

Byggeår kunstgressbane

2018

Flate kunstgressbane

2 500 m2

Tilgjengelig uteareal (side med kunstgress)

5 100 m2

Tilgjengelig uteareal (side uten kunstgress)

4 600 m2 (herav 1 600 m2 til ballbinger)

Totalt tilgjengelig uteareal

9 700 m2

Kunstgressbanens prosentvise andel av utearealet

25,8 %

Antall elever på skolen

510

Antall m2 uteareal per elev

19,0

Gul markering viser totalt tilgjengelig uteareal elevene disponerer, jf. Figur 3.

Figur 3. Kjøkkelvik skole – Utearealer vist med gult
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FJELLSDALEN SKOLE

Type skole

Barneskole

Byggeår kunstgressbane

2006 (rehab 2015)

Flate kunstgressbane

7 900 m2

Totalt tilgjengelig uteareal

13 850 m2

Kunstgressbanens prosentvise andel av utearealet

57,0 %

Antall elever på skolen

388

Antall m2 uteareal per elev

35,7

Gul markering viser totalt tilgjengelig uteareal elevene disponerer.

Figur 5. Fjellsdalen skole – Fotballbane

Figur 4. Fjellsdalen skole – Utearealer vist med gult
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F O TB A L LB A NE + TI LL EG G S F UN KS JO NE R
Minimum spilleflate på kunstgressbane, iht. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
– 2021 (gjelder tildelinger 2022), er 64*100 m. Inklusiv sikkerhetssoner er kravet 72*110 m. Dette er krav
for å få maksimalt spillemiddeltilskudd. Norges fotballforbund godkjenner spill som 11er-fotball på mindre
baner.
For utendørsbaner som ikke kan tilfredsstille kravet til spilleflate kan fylkeskommunen, som saksbehandler,
akseptere et arealavvik på inntil 10 % uten at dette vil få følger for spillemidlene. Grunnlaget for avvik skal
dokumenteres i søknad om spillemidler.
Tabell 3. Krav til dimensjonering av fotballbaner kunstgress, for å oppnå maksimalt spillemiddeltilskudd

Det er en forutsetning at anlegget har tilgang til funksjonelle garderober og toaletter.
Figur 6 viser målsatt standard konkurransebane i 11er-fotball.

Figur 6. Standard konkurransebane (11-er fotball). Kulturdepartementet, idrettsavdelingen, 04/2015.
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Søreide IL disponerer i dag arealer i «Ungdomshuset» til klubblokaler. Disse ligger i nær tilknytning til
skoletomten som her vurderes, og forutsettes videreført. Dersom nye klubblokaler skal etableres i
tilknytning til fotballbanen forutsettes det at disse lokalene anlegges slik at spillemiddeltilskuddet
maksimeres. Arealbehov må i så fall vurderes nærmere i den videre prosjektutviklingen.
Skolebygget vil ha idrettsarealer med garderobe- og toalettfasiliteter. Det legges til grunn at idretten kan
sambruke toalett- og garderobefasilitetene med skolen, slik at det ikke må etableres eksklusive arealer til
dette formålet. Dette forutsetter hensiktsmessig plassering av og tilgang til garderobefasilitetene i
skoleanlegget.
Det legges til grunn at fotballbanen vil eies av Bergen kommune, og at Etat for idrett vil være ansvarlig for
driften. Det kan være behov for noe innendørs areal til driftsutsyr. For å bedrive idrettsaktiviteten vil
klubben i tillegg ha behov for noen innendørs lagerarealer i nær tilknytning til spilleflaten. Det forutsettes
at 100 m2 er tilstrekkelig areal til disse formålene, men dette må vurderes nærmere i neste fase.

F YS A K
Ideen bak Fysak er å tilrettelegge for egenorganisert fysisk aktivitet samt bidra til å utvikle unge
idrettsmiljøer og skape attraktive møteplasser for ungdommer. Fysak er unikt da det det gir et trygt og
solid aktivitetstilbud utover det tradisjonelle idrettstilbudet. Aktiviteter som skating, dans og klatring er
blant aktivitetene man finner ved de eksisterende sentrene i Bergen. Fysak tilrettelegger i stor grad for
egenstyrt aktivitet og individuell idrett.
Uorganiserte lavterskeltilbud for denne aldersgruppen er mangelvare i Ytrebygda bydel, og det er politisk
vilje til å etablere Fysak i bydelen. 16.06.2021 behandlet Bergen bystyre sak 193/21 angående Fysak-hall
for barn og ungdom i Bergen Sør/Ytrebygda. Følgende vedtak ble fattet:
Bystyret avventer vurderingen av mulighet for Fysak light på området der Ytrebygda barnehage tidligere
lå. Dersom dette ikke lar seg realisere, igangsettes tomtesøk etter alternativ lokalisering av Fysak i
bydelen.
Fysak er ikke en entydig definert størrelse eller funksjon. Gjennomførte og planlagte Fysak-bygg i Bergen
varierer mellom om lag 700 m2 og 3 000 m2 (funksjonsareal).

P A R KE RI NG
Skolebruksplanen til Bergen kommune legger opp til at det skal være trygt og enkelt å sykle til skolen,
både for ansatte og elever.
I klima- og miljøplan for Bergen kommunes virksomhet 2017 – 2020 er det et overordnet mål at
kommunen skal være fossilfri i 2030. Et av hovedmålene er at kommunens ansatte skal bruke mest mulig
miljøvennlig transport til og fra arbeid, og det er også et mål at minst 80 prosent av skolebarna i Bergen
skal gå eller sykle til skolen.
I Bergen kommune sitt funksjons- og arealprogram kan man lese følgende om parkering:
Det skal etableres trygg sykkelparkering for foresatte, elever og ansatte. Disse skal etableres i
uteområdets randsone og fortrinnsvis under tak. Deler av elevenes sykkelparkering skal være under tak,
mens de ansattes sykkelparkering skal ha tak, vegger og være låsbar.
Det skal også etableres et begrenset antall biloppstillingsplasser, hvorav minimum 10 % skal være
utformet og reservert for bevegelseshemmede.
Av funksjons- og arealprogrammet fremgår videre at krav til parkeringsdekning er gitt i bestemmelsene i
Kommuneplanens arealdel 2018. Skoler i sentrumskjernen (som er tilfelle her, S27) skal ifølge tabellen i
bestemmelsene (§17 Parkering) ha minimum 30+2 sykkelparkeringsplasser og 0,5-2 bilparkeringsplasser
per 10 årsverk. Gitt ca. 40 årsverk ved en skole med 400 elever tilsvarer dette 128 sykkelparkeringsplasser
og 2-8 bilparkeringsplasser. For idrettsanlegg er kravet minimum 2 sykkelparkeringsplasser og maksimum
0,5 bilparkeringsplasser per 10 personer. Det anslås 40 samtidige brukere av fotballbanen. Det vil si
minimum 8 sykkelparkeringsplasser og inntil 2 bilparkeringsplasser.
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Totalt skulle dette tilsi minimum 136 sykkelparkeringsplasser og 2-10 bilparkeringsplasser, hvorav 10 %
tilrettelagt for bevegelseshemmede.
Utøvere og støtteapparat i Søreide IL vil kunne gå eller sykle til kamp og trening. Tilsvarende gjelder
brukere av Fysak. Fotballbanen vil likevel generere biltrafikk, da lag fra andre bydeler og kommuner i
mange tilfeller vil velge bil fremfor kollektivtransport til kamp. Dette utløser behov for parkering i nærhet
til fotballbanen. Men siden kamper primært foregår på ettermiddag/kveld og i helger, og eksisterende
parkeringsplasser i Søreide sentrum i stor grad vil stå ledig i disse tidsrommene, antas parkeringsbehovet
som fotballbanen medfører å være dekket. Parkeringene ved Søreide skole (Nordeidevegen), Søreidtunet
barnehage og Søreide kirke er eksempler på plasser som kan benyttes.
Med bakgrunn i overnevnte anses det ikke nødvendig, eller i tråd med klima- og miljøplanen, å
opparbeide bilparkering utover det som ligger til grunn i det planlagte skoleprosjektet. Skoleprosjektet
legger opp til å etablere 2 HC-parkeringsplasser og én plass for driftsbil, i tillegg til ca. 200
sykkelparkeringsplasser.
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FORESLÅTT KONSEPT
Konseptet tar utgangspunkt i Bergen kommune sin visjon om å samle nøkkelfunksjoner for et aktivt
nærmiljø på samme lokasjon. Foruten fotballbane vil tomten romme skole for 400 elever på
ungdomstrinnet og Fysak. Måten utearealene utformes vil i tillegg gi nærmiljøet naturlige samlingspunkt,
uansett vær.

K U NS TG R ES S B A N EN O G U T EA R E A L ER
Konseptet innebærer at skolebygget etableres over to plan, med kunstgressbanen delvis på taket og delvis
på terreng, som illustrert i etterfølgende figurer. Kunstgressbanen er forutsatt granulatfri og oppfyller
størrelseskrav til 11-erbane. Det er lagt til grunn en bane på 72*110 m inkl. sikkerhetssoner, men denne
kan nedskaleres noe om nødvendig.

Figur 7. Foreslått konsept – Utsnitt fra modell

Universell tilgjengelighet til skolebygget, tilkomst for nødetater samt renovasjon og varelevering ivaretas
med foreslått nedkjøring fra nord, som vist på Figur 7. Varelevering forutsettes løst på en trafikksikker måte,
uten konflikt med hovedinnganger, myke trafikanter og gang- og sykkelveier.
Byantikvaren har vurdert at den gamle lærerboligen (Ytrebygdsvegen 49) og ungdomshuset
(Ytrebygdsvegen 45) har antikvarisk verneverdi. Konseptet berører i utgangspunktet ikke disse bygningene.
Det er imidlertid mulig at adkomsten fra nord vil kunne optimaliseres mht. terrenginngrep og stigning ved
flytting eller riving av ungdomshuset (bygget nærmest sjøen). Bygningene er vist i Figur 8.

Figur 8. Foreslått konsept – Utsnitt fra modell (fugleperspektiv)
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Konseptet er unikt da det utnytter taket på bygningen på en måte som direkte gir et større og mer verdifullt
tilskudd til skolens utearealer. Den totale flaten på kunstgressbanen er 7 920 m2, hvor om lag 70 % av flaten
er plassert på tak. Det er bare 2 391 m2 av banen som direkte legger beslag på det som kunne vært ordinært
uteareal for skolen.
Foreløpige beregninger av tilgjengelig uteareal er gitt i påfølgende tabell. Det bemerkes at faktisk
tilgjengelig areal vil være avhengig av hvor nært sjøen uteområdene kan legges.
Tabell 4. Beregning av utearealer i foreslått konsept

Beregning utearealer
Flate kunstgressbane

7 920 m2

Del av kunstgressbane på tak

5 529 m2

Del av kunstgressbane som direkte
legger beslag på ordinært uteareal

2 391 m2

Uteareal for øvrig

8 061 m2

Totalt tilgengelig uteareal

15 981 m2

Kunstgressbanens prosentvise andel av
utearealet

49,6 %

Antall elever på skolen

400

Antall m2 uteareal per elev

39,95

Som man ser av beregningen, gir en kunstgressbane på taket her 5 529 m2 ekstra uteareal til skolen.
Samtidig krever etablering av banen forholdsvis lite av det totalt tilgjengelige utearealet da store deler av
banen ligger på taket av skolen og således ikke påvirker fotavtrykket.
Totalt tilgjengelig uteareal er beregnet til om lag 16 000 m2, som tilsvarer cirka 40 m2 per elev. Fotballbanen
utgjør da omtrent halvparten av det totale utearealet.
Aktuelle krav og mål for skolebygg i Skolebruksplanen og tilhørende areal- og funksjonsprogram er løsbare
med det foreslåtte konseptet. Det er heller ikke nytt for Bergen Kommune å anlegge kunstgressbaner
på/ved skoler slik at banen inngår som en del av elevenes uteområde på dagtid. Helsevernenheten i
kommunen anser alle baner som ligger nærmere enn 200 meter (rimelig nærhet) fra skolen som en del av
skolene areal, forutsatt at man ikke må krysse bilvei.
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B YG G E T
Bygget senkes i terrenget slik at det i minst mulig grad påvirker utsikt for eiendommer bak.
Samtlige funksjoner i bygget som krever daglys legges i front, mot sjøen. Funksjoner som idrettsarealer og
Fysak, som ikke har daglyskrav, legges inn under fotballbanen i bakkant av bygget.
Dagslysavhengige skolearealer er vist med oransje, mens ikke dagslysavhengige skolearealer er vist med
rød. Gult indikerer arealer til idrett og Fysak, som heller ikke krever dagslys.

Figur 9. Foreslått konsept – Snittegninger

Figur 10. Plassering på tomt
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Figuren under viser plan 1 i bygningen. Merket med oransje ser man hvor daglysavhengige arealer er
plassert. Røde arealer har ikke krav til daglys i likhet med idrettsarealer i gult. Merket med lilla ser man
grunnflaten på et overbygget uteoppholdsareal. Dette uteoppholdsarealet ender i en universelt utformet
passasje opp til sykkelparkering (se plan 2).
Det er mulig å skalere opp både idrettsareal og Fysak (gulmarkert) etter behov da disse er foreslått etablert
inn mot ikke utgravde arealer (skravert). Det er også mulig å dele funksjonene i Fysak i to ulike bygg og
legge aktiviteter med høyt støynivå i eget bygg mot sør på skravert areal.
Arealer er oppgitt i bruttoareal (BTA).

Figur 11. Foreslått konsept – Plan 1
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Figuren under viser plan 2 i bygningen. Lyseblått felt viser overbygget sykkelparkering for skole og
idrettsfunksjoner. Fra sykkelparkering er det passasje (merket i lilla) til overbygget uteoppholdsareal.
Denne passasjen sikrer universell tilkomst til skolens utearealer.
Arealer er oppgitt i bruttoareal (BTA).

Figur 12. Foreslått konsept - Plan 2
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Plantegningen under viser fotballbanen i grønn (7 920 m2) og et bygningsvolum i oransje (ca. 400 m2) nord
for banen. Vertikal kommunikasjon mellom skolebygget og fotballbanen kan løses i dette bygningsvolumet,
i tillegg til at drifts- og lagerarealer for idrettsaktiviteten kan legges her.
Arealer er oppgitt i bruttoareal (BTA).

Figur 13. Foreslått konsept - Plan 3/Fotballbane

På toppen av bygningsvolumet i nord er det skissert en tribune. Dette bygningsvolumet er bevisst lagt slik
at det ikke strekker seg langs hele kortsiden av fotballbanen. Dette for å oppnå kommunikasjon og siktlinjer
mellom banen og torget i nord, der universell tilkomst kan løses via rampe fra torget.

Figur 14. Foreslått konsept - Universell tilkomst til fotballbane via rampe fra nord
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Byggets fasade mot sjøen anbefales brutt opp i flere volumer for å unngå store, ensartete flater.
Illustrasjonene i denne mulighetsstudien er enkle og skjematiske, og er kun ment å vise et prinsipp som
antyder hvordan bygget kan se ut. Dette må bearbeides i den videre prosjektutviklingen.

Figur 15. Foreslått konsept – Fasade mot vest (mot sjøen)

Det legges til rette for et overbygget uteoppholdsareal på om lag 1 550 m2 under kunstgressbanen. To
etasjers full takhøyde og store åpne flater gjør dette til et innbydende uteoppholdsareal som kan bli
verdifullt for skole så vel som nærmiljø. Glassflater inn mot bygget sikrer et trygt uteareal som tar høyde
for føringer gitt av Bergen kommune sitt skyfritt-prosjekt.
I det overbygde uteoppholdsarealet vil det kunne etableres et nærmiljøanlegg. Arealet under tak bør ses
på som arealer tilhørende både skole, nærmiljø og Fysak. Her kan det blant annet anlegges områder for
bordtennis, klatring, parkour, sykkel/skate osv. Arealet vil også kunne fungere som et skille mellom de ulike
byggene dersom Fysak deles i to volum. Gul del av bygget vil eksempelvis kunne romme funksjoner som
dans, kultur, hopp og sprett etc. mens mer støyende aktiviteter som skating kan legges til grønn del, jf.
figuren under. En slik variant vil også kunne gi en god kommunikasjon mellom de innendørs Fysakarealene
og nærmiljøanlegget utenfor.

Figur 16. Foreslått konsept – Overbygd uteareal/torg under kunstgressbanen (i sør)
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M U LI G H ET ER F O R S A M B R U K O G NY T TE EF F EK T ER
TRAFIKKREDUKSJON
Konseptet vil kunne redusere biltrafikken i nærområdet, samt mellom bydelene. Eksempelvis trener
Søreide G15 på Varden tre ganger i uken (4,2 km kjøring). 30 barn og unge fraktes da mellom Søreide og
Fyllingsdalen. Ved å anlegge en fotballbane sentralt på Søreide vil bruk av bil kunne reduseres. Søreide har
påmeldte lag for begge kjønn fra født 06 til født 16 i tillegg til seniorlag, og er et idrettslag i vekst. Potensialet
for redusert biltrafikk bør dermed være stort. Punkt seks i Bergen kommune sin klima- og miljøplan 2017 –
2020 sier at man skal tilstrebe samlokalisering av skoler og idrettsanlegg for å redusere transportbehov.

TOMTEUTNYTTELSE
Konseptet legger opp til høy tomteutnyttelse ved å samle flere ulike funksjoner på samme tomt. En slik
samling gjør det også enklere å sikre intendert sambruk da tilgangen til de ulike enhetene er umiddelbart
tilgjengelig. Det vil også være økonomiske fordeler da man ikke trenger å utrede og anskaffe nye tomter
for fotballbane og Fysak i et område med stort press på tomtene.

SAMBRUK MED SKOLE
Etablering av kunstgressbane som foreslått vil gi store muligheter for skolen på dagtid. I første rekke vil et
slikt areal være en naturlig arena for kroppsøvingsfaget, samt annen plasskrevende og aktiv undervisning.
Det ligger til grunn i ny læreplan at det skal satses i stor grad på aktivitet og folkehelse i skolen. Arealet vil
også gi en flott arena for store samlinger av barn ved ulike arrangementer i regi av skolen.
I Skolebruksplanen til Bergen kommune kan man lese følgende om nærmiljøanlegg:
For at skoler skal kunne fungere som nærmiljøanlegg foreslås følgende strategier:
−

Vurdere samlokalisering ved planlegging av nye skoleanlegg/større rehabiliteringsprosjekter

−

Tilrettelegge for sambruk av skolens arealer

MERKING AV BANE FOR ØKT MULIGHET FOR SAMBRUK
Ved å merke banen for ulike aktiviteter vil man kunne gjøre matten mer attraktiv for andre aktiviteter og
brukere enn fotballen. Det er dog noen utfordringer med dette. Fra driftshold i kommunen uttales det at
slik merking vil gi økt bruk på spesifikke områder av matten, slik at den slites ujevnt. Det vil utløse behov
for vedlikehold man ikke ser ved tradisjonelt oppmerkede baner og kan skape en merkost for drift av banen
på sikt. Det er mulig å se for seg merking til amerikansk fotball, som på Varden, uten at dette vil gå ut over
banen i større grad enn tradisjonell merking.
Det må ansees som ikke aktuelt å merke for annen aktivitet i sikkerhetssoner.
De tilbakemeldinger som kommunen har gitt til nå heller tydelig mot at kunstgressbanen, også med
tradisjonell merking, vil kunne godkjennes som uteareal for skolen. Det er imidlertid ikke mulig å gi et klart
svar på dette stadiet i prosessen. Helsevernenheten har tydelige føringer, men ingen absolutte rammer når
det gjelder hvor mange prosent av totalt tilgjengelig uteareal som kan bindes opp til kunstgressbane. Det
vektlegges at arealene skal fremme lek og motorisk utvikling, stimulere til egenaktivitet, men også til
organiserte aktiviteter bl.a. i undervisningen. Universelt utformede arealer må anses som en forutsetning
for hele prosjektets uteområde.

ET BYGG FOR NÆRMILJØET
Konseptet gir store muligheter for et aktivt nærmiljø. Det gir et bredt og helhetlig tilbud for barn og
ungdom i bydelen og vil kunne bli et naturlig samlingspunkt både innendørs og utendørs. Ved å
tilrettelegge for Fysak i prosjektet gjør dette samtidig prosessen med tomtesøk for Fysak i Ytrebygda
bydel overflødig. Ved å samle skole, idrettslaget og Fysak på samme lokasjon lager man et helhetlig tilbud
for et bredt interessespekter.
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Det vil også kunne tilbys møterom for idretten, sameier, frivilligheten, foreninger og andre som er naturlig
tilhørende i området. Idrett, kultur og frivilligheten vil kunne jobbe sammen, i samme bygg til det beste for
videre utvikling av nærmiljøet og dets innbyggere.
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VEDLEGG
1. Plantegninger, HRP, 01.11.2021 og 12.11.2021
2. Snittegninger, HRP, 12.11.2021
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