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Sædalen oppvekst- og idrettspark 
 

*Klubbhus *11-er kunstgressbane *7-er kunstgressbane *treningspark *aktivitetspark 

*friidrettsanlegg *sandsportanlegg *sosiale møteplasser *lekeplasser *vannspeil 

*buldrevegger *tomtereserve til idrettshall for å møte vekst i fremtiden. 

 

 

Sædalen IL ønsker gjennom idretten å skape sterke vennskapsbånd og gode nettverk i nærmiljøet. 

Sædalen er et byområde i Bergen. Fra 2009 til 2014 hadde området en befolkningsvekst på 232% og i 

hele perioden fra 2000 til 2019 har området fått nærmere 4000 nye innbyggere. Veksten fortsetter 

også i idrettslaget!  

Idrettslaget ble etablert i 2006 og har i dag omkring 1200 medlemmer og har på kort tid blitt Bergens 

10.største idrettslag. På Voss Cup hadde vi i 2018 60 påmeldte lag. Vi er et breddeidrettslag som 

legger til rette for at alle kan drive idrett i nærmiljøet sitt. Vi har tilbud til barn, ungdom og voksne 

innen fotball, håndball, idrettsskole, basketball, friidrett, innebandy, åpen hall samt fritidsklubb.  

Idrettslaget har hverken klubbhus, egne haller eller større baner. Vi har et lite klubbkontor, en 5-er 

kunstgressbane og en løe. Resten er kommunale anlegg eller anlegg vi låner av gode naboer. Vi låner 

i dag fotballbaner på Rautjern (6 km), Kringlebotn (4 km) og Kalandseid (11 km) for å få gjennomført 

treninger og kamper.  På tross av dette har vi skapt er rikt aktivitetstilbud for nærmiljøet. Vi klarer 

altså å skape mye ut av lite!  

Vi tror på at inkluderende uterom skaper aktivitet og vennskapsbånd. Sædalen IL er nærmeste nabo 

til Sædalen skole og to store barnehager og har flere andre skole og barnehager i nær tilknytning. Vi 

ønsker å etablere en oppvekst- og idrettspark med fotballbaner, treningspark, nærmiljøanlegg og 

møteplasser som barnehager og skoler i området kan bruke på dagtid og som idrettslaget og 

nærmiljøet kan benytte på ettermiddag og kveldstid.  

Sædalen oppvekst- og idrettspark vil bli en god møteplass i et byområde som trenger å få utbedret 

anleggssituasjonen. Det vil samtidig skape mye positiv aktivitet på tvers av generasjoner og stimulere 

både organisert og egenorganisert aktivitet i Sædalen.  
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Nøkkeltall for befolkningsutviklingen i nedslagsfeltet til Sædalen IL 

Nedslagsfeltet vårt er sterkest konsentrert i Sædalen, Kringlebotn, Nedre Nattland og 

Nattlandsfjellet, men strekker seg faktisk fra Øvre Slettebakken og helt til Midtun. Fra 2000 til 2019 

vokste befolkningen i bydelsområdet vårt med 3930 personer. Fra 8231 innbyggere i 2000 til 12161 

innbyggere i 2019. I grunnkrets Brattland er veksten 148%, i grunnkrets Sædalen er veksten 617% og i 

grunnkrets Nedre Nattland er veksten formidable 2859%.  

 

04317: Befolkning, etter grunnkrets, statistikkvariabel og år        

                

                

 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Vekst 00-
19 % 

Sædalen 245 294 361 612 744 880 1032 1199 1295 1431 1456 1620 1758 1513 617 % 

Brattland 738 1663 1730 1779 1838 1864 1869 1864 1886 1862 1845 1816 1832 1094 148 % 

Nedre Nattland 27 494 555 648 679 771 814 825 834 844 826 809 799 772 2859 % 

Øvre Nattland 836 742 898 975 967 1074 1192 1249 1288 1253 1242 1219 1150 314 37 % 

Midtun 1261 1288 1303 1310 1315 1326 1329 1386 1438 1449 1481 1487 1512 251 19 % 

Vestre Sædalen 615 628 648 661 681 672 676 678 707 686 698 697 688 73 11 % 

Øvre Slettebakken 227 252 263 273 270 264 273 275 268 272 266 264 280 53 23 % 

Kjenndalen 2477 2577 2591 2561 2543 2632 2650 2639 2644 2596 2595 2546 2510 33 1 % 

Nattlandsfjellet 1805 1676 1668 1673 1698 1694 1671 1682 1651 1639 1617 1622 1632 -173 -10 % 

                
Summert 8231            12161 3930  
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Dagens situasjon 

0 km: Barnehage: Fana 

gårds- og 

friluftsbarnehage. 

0 km: Sædalen skole 

1.-7.trinn 

0 km: Sædalshallen 

0 km: Sædalsbanen 

7’er 

0 km: Sætersdalbanen 

5’er kunstgress 

0,2 km: 

Kollektivknutepunkt 

 

1,4 km: Barnehage, 

Kidsa Øvre Sædalen. 

1,5 km: Helgeseter 

omsorgssenter 

2 km: Nattland 

oppveksttun 

(barnehage, skole 1.-

10.trinn) 

 

2,5 km: Barnehage, 

Kjenndalslia. 

3 km: Kringlebotn 

skole 1.-7.trinn.  

3,8 km: Kringlebotn IL 

4 km: Barnehage, 

Sandalsbotn. 

11 km: Kalandseid IL 

 

 

Barnehage 

Sædalen skole 

Sædalshallen 

Sædalsbanen 7’er 

Sætersdalbanen 5’er 

Barnehage 

Kringlebotn Nedre Nattland 

Kollektivtr. 

Landåsfjellet 

> Ulriken 
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Sædalen oppvekst- og idrettspark: Oversiktsbilde 
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Utsnitt: 11’er kunstgressbane som aktivitetsflate med buldrevegg, sitteplasser sykkelstativ 

og beplantning rundt. 
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Klubbhus, kafé, trenings- og allaktivitetsaparat: 
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Utsnitt: Tomtereserve idrettshall, zipline og motorisk lek, friplassen med 200 m løpebane. 
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Utsnitt: Sandsportanlegg, møteplasser, vannspeil (20 cm dybde) og BMX pumptrack. 
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Sædalen oppvekst- og idrettspark: Fakta i farten 

 

• Sædalen oppvekst- og idrettspark er tenkt som et anlegg for nærmiljøet med aktivitet fra 

morgen til kveld for organisert og egenorganisert aktivitet.  

 

• Skissene til idrettsparken er utarbeidet i tråd med Bergen kommunes vedtak i idrettsplanen 

(klubbhus, 11’er kunstgressbane og nærmiljøanlegg).  

 

• Arbeidet med planene er sterkt inspirert av Multiconsults planrapport fra 2015: 

https://docplayer.me/44158787-Bergen-kommune-omradereguleringsplan-for-saedalen-

plan-id-1201_-planbeskrivelse.html 

 

• Samtidig er planene avstemt mot pågående områdereguleringsplan for Sædalen (sist 

behandlet av byrådet i 2018) og spesielt aktivitetsparken er i tråd med denne: 

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00334/Fagnotat_334813a.pdf 

 

• Plan- og bygningsetaten varsler at deres fagnotat knyttet til områdereguleringsplanen vil 

ferdigstilles høsten 2019 og deretter vil byrådet utarbeide sak til bystyret tidlig på året 2020. 

 

• Idrettslaget har benyttet landskapsarkitekt Weglo i arbeidet med illustrasjonsplanen, samt 

innhentet geologisk betraktning fra geolog Herbjørn Heggen.  

 

• Neste steg er estimering av kostnader og i den forbindelse er det opprettet kontakt med 

entreprenør Hugaas og MSO Sport som vil foreta beregninger. 

 

• Idrettslaget ønsker en realisering av oppvekst- og idrettsparken i samarbeid med nærmiljøet, 

Bergen kommune, og private givere.  

 

• To scenarier er aktuelle: Enten planlegge en fasebasert utbygging av oppvekst- og 

idrettsparken hvor klubbhus, 11’er kunstgressbane og nærmiljøanlegg kommer først… 

 

• …eller gjennomføre planene i ett samlet prosjekt.   

 

 

 

 

Kontaktpersoner i Sædalen IL:  

• Daglig leder Pål Hafstad Thorsen, tlf 91722284 

• Styreleder Wilhelm Monsen, tlf 92033831 

https://docplayer.me/44158787-Bergen-kommune-omradereguleringsplan-for-saedalen-plan-id-1201_-planbeskrivelse.html
https://docplayer.me/44158787-Bergen-kommune-omradereguleringsplan-for-saedalen-plan-id-1201_-planbeskrivelse.html
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00334/Fagnotat_334813a.pdf

