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Dato: 7. juni 2005

Byrådsak      182/05

Byrådet

Reklamefinansiering av byromsmøbler, bysykler og vegutstyr i Bergen.

MBDA BBY-5629-200309631-37

Hva saken gjelder:

Saken gjelder grunnlaget for reklamefinansiering av byromsmøbler, bysykler og vegutstyr
(nedenfor kalt gatemøbler) i Bergen, og legges fram for bystyret før vedtak om inngåelse av
kontrakt. Vedlagt følger notat av 20. april 05 fra samferdselsetaten hvor det fremkommer en
redegjørelse for saken.

Saken bygger på planrapport av 24. mai 2004 der det fremgår på hvilke steder/ strekninger det
er tilrådelig å tillate reklame ut i fra bla trafikksikkerhet og estetiske vurderinger. På en del
strekninger er det ikke aktuelt å ha reklame, for eksempel langs Bryggen i Bergen , Torget og
Torgalmenningen. Endelig tillatelse vil skje etter konkret søknad. Byrådet har bestemt at den
enkelte sak skal sendes på høring til kommunalt råd for funksjonshemmede og Fylkesrådet for
funksjonshemma.

Det følger av plangrunnlaget at Bergen kommune er ansvarlig for ca 100 leskur, mens statens
vegvesen er ansvarlig for ca 7- 800 leskur og at plassering av byromsmøbler og vegutstyr skal
underlegges vanlig byggesaksbehandling etter gjeldende regelverk. I de fleste tilfeller er
godkjenning betinget av dispensasjon fra skiltvedtektene. Disse sakene vil bli lagt frem for
komite for miljø og byutvikling for avgjørelse.

Temaet om reklamefinansiering ble behandlet i tidligere HOTE den 21.10.1999.
Byrådet har behandlet to saker om reklamefinansiering av gatemøbler tidligere;  22. oktober
2003 sak nr 1525-03  og 5. september 2004 sak 1522-04. Ut fra disse sakene har en
prosjektgruppe bestående av representanter fra Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune
og Bergen kommune forestått evaluering av tilbud fra leverandørene.

Å legge til rette for reklamefinansierte ”gatemøbler” i Bergen bygger på ønske om å få tilført
mer ressurser til investering og drift av ”gatemøbler” uten at dette belastes offentlige
budsjett. Målet er å få en høy standard for kollektivreisende og publikum, og få utført drift og
vedlikehold av gatemøbler uten at det medfører kostnader for vegholder. Ordningen omfatter
venteskur, offentlige toaletter, reklamemontre med plass for bykart og annen offentlig
informasjon, samt bysykler.
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Basert på konkurransegrunnlaget tar den som tildeles tjenestekonsesjonen på seg å etablere og
vedlikeholde en viss mengde ”gatemøbler” i Bergen. Avtaleperioden er 15 år.
Tjenestekonsesjonen gir en rettighet til å etablere – gjennom søknad - reklame på offentlig
vegareal. Motytelsen vil være etablering og drift av ”gatemøbler”.

Når utstyret er på plass og godkjent vil byrådet påse at fremtidig forvaltnings- og
myndighetsansvar for utstyr og installasjoner overføres til de respektive vegholdere.

Byrådet har ved sin behandling av denne saken langt særskilt vekt på hensynet til ”visuelt
bymiljø” samtidig som en har funnet å ville åpne for den kvalitetshevning som saken
muliggjør. Her nevnes særlig:

• bedre komfort for kollektivreisende
• gjeninnføring av bysykler
• vesentlig bedre toalettfasiliteter for byens brukere, også HC-toalett
• informasjonsflater som ”kanal” for offentlig informasjon overfor byens borgere

og i særdeleshet besøkende.

Byrådet finner for sin del at ”frittstående” reklamemontre skal reduseres til færrest mulig
(maks 5), for på den måten å kunne ivareta hensynet til den allmenne fremkommelighet i
bybildet, herunder fremkommelighet for funksjonshemmede. Disse montrene er tenkt plassert
på steder hvor det er ønskelig å ha bykart, kulturveiviser eller annen kommunal informasjon,
for eksempel ved kollektivterminaler, trafikknutepunkter eller sykkelstativer.

Ut ifra dette finner byrådet å  kunne anbefale bystyret å tiltre de vurderinger og anbefalinger
som samferdselsetaten legger frem.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

Bystyret slutter seg til de prinsipper og omfang av planlagt reklamefinansiering av
byromsmøbler, bysykler og vegutstyr i Bergen, og at disse  legges til grunn for en avtale og
for iverksetting av den.

Monica Mæland
byrådsleder

Lisbeth Iversen
byråd for byutvikling

Vedlegg:
- Notat av 20. april fra samferdselsetaten.
- Planrapport av 20. mai 2004.
- Presentasjon om reklamefinansiering av byromsmøbler og vegutstyr i Bergen.
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Saksutredning:

Fordelene med å innføre reklamefinansiering av ”gatemøbler” er at publikum får en høyere
standard på ytelser som det offentlige har ansvar for uten at det påløper kostnader for
vegholder. Ulempene er at reklame kan virke sjenerende i det offentlige rom på ulike måter.
Bergen kommune har ut ifra den budsjettmessige situasjonen store utfordringer med å holde
den standard på gateromsmøbler som besøkende og reisende forventer.

I vedlagte planrapport fremkommer anbefalinger mht hvor mye reklame som kan aksepteres i
det offentlige rom i Bergen. Dette ble gjort for på et tidlig stadium å klarlegge realistiske
muligheter og avgrensinger, og vurderinger ble foretatt ut ifra:

• hva som er byplanmessig ønskelig
• hva er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig.
• hva som kan være markedsmessig interessant

Resultatet fremgår ved at det  på kart vises hvilken strekninger det er uaktuelt å reklamere og
hvilke strekninger det kan være mulig å reklamere. Til grunn for planrapporten lå mulighet for
30 mulige plasseringer for frittstående reklamemontre i Bergen. Byrådet finner for sin del at
ved gjennomføring av avtalen skal det kun være et fåtall ”frittstående” (maks 5) montre
kombinert med offentlig informasjon. Rammen i saken åpner for at antallet kan reduseres
ytterligere. Et viktig element er at det reserveres areal for offentlig informasjon på den ene av
sidene. Disse montrene er tenkt plassert på steder hvor det er ønskelig å ha bykart,
kulturveiviser eller annen kommunal informasjon, for eksempel ved kollektivterminaler,
trafikknutepunkt  eller sykkelstativer.

Saken omfatter nye og moderne venteskur på alle viktige busstraseèr, noen offentlige toaletter
i sentrum med tilgjengelighet for alle, samt bysykler. Reklamemontrene, som danner grunnlag
for finansieringen, er hovedsakelig tenkt plassert i busskur, supplert med de frittstående
montre som nevnt ovenfor. Kommunen kan få løst et informasjonsbehov samtidig som man
har mulighet for en forsvarlig plassering av montrene ut fra allmenne hensyn.

I perioden 1995 - 1996 ble det brukt ca 1,3 Mill kr pr år til nye busskur langs kommunale
veger i Bergen. Utgifter til et nytt skur av høy standard beregnes til kr 115.000,-.

I perioden 2002 – 2003 ble det brukt  3 – 4 mill kr pr år til drift og vedlikehold av leskur langs
offentlige veger i Bergen kommune ( kommunale-, riks- og fylkesveger).
For å kunne opprettholde samme standard som på de reklamefinansierte leskurene, anslås
kostnadene til 8 – 10 Mill kr pr år i Bergen kommune.   I området er det 900 buss-skur, og
kommunen er ansvarlig som vegholder for ca 100 av disse,  mens statens vegvesen er
ansvarlig for resten.

300 – 400 eksisterende leskur vil i denne sammenheng bli frigjort, og disse kan oppgraderes
og settes opp langs andre offentlige veger i og utenfor Bergen kommune.

Bergen kommune ved BBE utfører for tiden drift av toalettet ved Torget . Utgiftene til drift er
stipulert til 700.000,- pr år i perioden 2002 – 2004. Dette inkluderer ikke kostnader til husleie
som p.t. ikke er beregnet. BBE opplyser også at det tekniske anlegget er modent for en
oppgradering.
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Før de tiltak som denne saken åpner for kan realiseres skal disse søkes om etter vanlige regler.
Gjelder saken søknaden om dispensasjon fra skiltvedtektene, blir disse forelagt KMBY til
behandling.
Generelle krav til gatemøblene:

Det påpekes at anleggene skal tilpasses universell utforming. Temaet reguleres også av
bestemmelser til kommunedelplan for sentrum 2000- 2011, § 3.1 om allmenn tilgjengelighet,
hvor det fremkommer at ved utbygging og gjennomføring av tiltak i offentlige uteareal skal
det sikres god tilgjengelighet for alle, jfr rundskriv T-5/99 MD.

Videre pekes på markedsføringsloven som gir forbud mot reklame som kan virke
kjønnsdiskriminerende i lovens § 1 annet ledd. Bestemmelsen gir grenser for hvilken reklame
som er lovlig. Byråd for byutvikling vil sørge for at kommunen setter i verk tiltak mot evt
reklame som er i strid med markedsføringsloven.


