KONKURRANSEPROGRAM
Begrenset plan- og designkonkurranse for Bystrand og ny Lungegårdspark
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1. INNLEDNING

1.1

Om konkurransen

Bergen bystyre vedtok i 2016 at bybanen skal gå
fra Kaigaten og til Fyllingsdalen, gjennom dagens
Lungegårdspark. Det ble bestemt at parken
skulle flyttes og reetableres på ny fylling i Store
Lungegårdsvann. Parken har vært et mye brukt
område for rekreasjon og turer i hverdagen, og
et viktig og sentralt grøntområde for innbyggerne
i byen. Hvis man ser bort fra fjellsiden er det
den eneste passasjen på østsiden av Store
Lungegårdsvann hvor det er mulig å gå og sykle inn
og ut av sentrum.
Som en tilleggsbestilling skulle man se på
muligheten for å øke arealet av parken for
anleggelse av bystrand i tilknytning parken. Det ble
gjort faglige og arealmessige vurderinger og det ble
vedtatt å gå for en utvidelse av arealet inntil 50%,
da hovedsakelig i nordlig del for å kunne realisere
bystranden.
Formålet med denne konkurransen er å se på
hvordan best mulig utforme parkdraget inkludert
bystrand. Dette dokumentet er utarbeidet på
bakgrunn av vedtatt program for bystrand og ny
Lungegårdspark inkl vedlegg.
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Bergen kommune har hovedansvaret
for gjennomføring av konkurransen.
Konkurranseprogram, premisser og rammer
for utformingen av området er utarbeidet i
byrådsavdeling for byutvikling og i samarbeid
med nærliggende arenaer og eksterne og
interne etater som Bybanen Utbygging, Amalie
Skram Videregående skole, AdO-arena og
fylkeskommunen for å nevne noen.
Grunnlaget for dette konkurranseprogrammet er
byrådssak 1010/17 og budsjett og økonomiplan
2018-2021. Bymiljøetaten(BME) mottok en
bestilling «Tilrettelegging for bystrand», saksnr.
2017/08279-3 der BME ble bedt om å jobbe
videre med tilrettelegging for en fremtidig
bystrand ved Store Lungegårdsvann. Det er fattet
gjennomføringsvedtak for utfylling på kroner 120
MNOK i tråd med økonomiplanen for Bergen 20182021.
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Lokalisering

Nordnes
Bryggen
Fløyen
Torgallmenningen
Sydnes

Festplassen

Bystasjonen

Nygårdsparken

AdO-arena
PROSJEKTOMRÅDET
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Småpudden

Draugen Marina

Solheimsviken

Haukeland
sykehus

Løvstakksiden
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1.2

Lokasjon av konkurranseområdet

Konkurranseområdet strekker seg langs hele
østsiden av Store Lungegårdsvann. Fra AdO-arena
til Draugen Marina. Draugen Marina skal flyttes vekk
fra området. Parkområdet som skal utformes er ca
800 meter langt og vil variere i bredde.
Området ligger sentralt i Bergen, og binder sammen
Bergenhus indre og Bergenhus Ytre/Årstad. Når en
kommer med tog fra Arna, bybane fra Haukeland
sykehus, eller på sykkel, vil det være her man møter
byen. Området ligger ca 10-15 minutters gange
fra togstasjonenen og 15-20 minutters gange fra
Byparken.
Langs østsiden av området går togbaneskinner,
og nå i tillegg bybane. Langs bybanen, mot
parkområdet, vil det anlegges gang- og sykkelvei.
For harde trafikanter er det kun mulig å entre parken
fra hver ende, i nord og i sør.
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1.3

Kommuneplanens arealdel 2016
Blågrønne strukturer
Store Lungegårdsvann og turveien rundt vannet
inngår som en viktig del av den blå-grønne
strukturen i byen. Temakart for sammenhengende
blågrønne strukturer fra KPA 2016 ligger vedlagt
(vedlegg 6). Utdrag fra temakart sammenhengende
BLÅGRØNNE strukturer for Bergen kommune:
”Byutvikling og fortetting gir både utfordringer og
unike muligheter for å skape sammenhengende
blågrønne strukturer i Bergen.
Temakart blågrønne strukturer er basert på
en sammenstilling og systematisering av
eksisterende data og registreringer. Dette danner
grunnlag for et forslag til en sammenhengende,
blågrønn hovedstruktur, vist som prinsipptraseer.
Forbindelsene styrker eksisterende blågrønne
sammenhenger og viser behov for nye koblinger.
Fremtidige områdeplaner, reguleringsplaner og
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1.4
andre kommunale planer må avklare nøyaktig
innhold og plassering av traseene.
Forslag til er basert på et ønske om å styrke
en eller flere bystrukturer: Økologisk korridor,
fremtidig åpning av lukkede bekker/elver og
overvannshåndtering, turtraseer og blågrønne
byrom.
Sammenhengende grønnstruktur gir rom for
byøkologi, ivaretar økosystemtjenester og gir rom
for lek og rekreasjon. For å lykkes med dette må
det legges til rette for flerfunksjonelle blågrønne
strukturer i den tette byen. Åpne vassdrag, parker
og trær skal styrke den blågrønne infrastrukturen
inne i fortettingsområdene og er viktige for å gjøre
byen attraktiv.”

Renere Havn Bergen

Renere Havn Bergen er et samarbeidsprosjekt
mellom bergen kommune, Bergen og omland
havnevesen og miljødirektoratet for å hindre
spredning av miljøgifter fra forurenset sjøbunn og
skape et renere miljø i Bergen havn.
Puddefjorden i Bergen har blitt tildekket, nå står
Store Lungegårdsvann for tur. Så langt har det blitt
utført testtildekking, samt lokalisering av landkilder
for forurensning og flere tester i området.
Miljømålene med tildekkingen av Store
Lungegårdsvann:
Tildekkingslaget skal isolere/binde miljøgiftene
i eksisterende sjøbunn, og sjøbunnen skal ikke
utgjøre en helsefare for mennesker. Forurenset
sjøbunn skal ikke gi negativ påvirkning på
økosystemet i Puddefjorden og resten av Byfjorden.
Tildekkingen av Store Lungegårdsvann vil starte opp
i løpet av 2020.
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1.5

Sjøfrontstrategien

Strandsonen er en viktig del av grønnstrukturen, og
har et særlig vern gjennom statlige føringer. Det pågår
arbeid med egen strategi for sjøfronten i Bergen sentrum
fra Breiviken til Laksevågneset hvor hensikten blant
annet er å styrke byens kontakt med sjøen, bidra til god
sammenheng og kvalitet i byrommene mot sjøen, og å
bidra til å sikre allmenn tilgang til sjøen. Bystranden og
den nye Lungegårdsparken vil inngå som en del av denne
sjøfront-utviklingen.
Mer om sjøfrontstrategien i Bergen på kommunens
hjemmeside: https://www.bergen.kommune.no/
omkommunen/arealplaner/9265/article-161299

Illustrasjon hentet fra Bergen kommune sin hjemmeside: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9265/article-161299
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1.6

Gåstrategi og sykkelstrategi for Bergen

1.7

Deltakelse i EU Horizont 2020

Bergen skal bli en bedre by for gående og syklende,
Det er derfor viktig at det i alle prosjekt strebes
mot å gjøre det attraktivt å bevege seg til fots eller
på sykkel. Det må tilrettelegges for gode gang- og
sykkel,- og turveier som oppfordrer folk til å gå og
sykle. Dette vil være en viktig del i planleggingen av
bystrand og ny Lungegårdspark. På miljøløftet.no
står følgende:

Våren 2019 har Bymiljøetaten, i samarbeid med UiB
og Decca technology, utarbeidet trinn 2-søknaden til
deltakelse i EU-prosjektet Horisont 2020. Temaet er
“Visionary and integrated solutions to improve wellbeing and health in cities”. Dette er et internasjonalt
samarbeidsprosjekt med flere partnere og byer
hvor alle jobber med prosjekter som dreier seg om
folkehelse, aktivitet i parker og byrom og rekreasjon.

”I kommuneplanens samfunnsdel 2030 er ”Gåbyen”
hovedmålet for den aktive byen. Å få flere til å gå
bidrar til å skape en mer menneskelig, inkluderende
og likestilt by, der psykisk of fysisk helse styrkes.
Samtidig gir flere gående en mer klimavennlig
by, god trafikksikkerhet og lettere tilgjengelig
kollektivtransport.”

Trinn 2 - søknaden ble sendt inn 4. september
2019 og blir vurdert i EU konsortiet frem til februar/
mars 2020. Utdrag fra denne søknaden ligger
vedlagt (vedlegg 7). Deltakelse eller ikke, vil ikke
sette begrensninger for mulighetsstudiet. Hvordan
prosjektene blir koblet sammen, og hvilken
innvirkning de har på hverandre kommer vi tilbake til
i forprosjektfasen.

”Sykkelstrategiens visjon er at det skal være
attraktivt og sikkert å sykle i Bergen. Dette skal
være en rettesnor for arbeidet med strategiens
hovedmål: Flere skal sykle mer.”

KONKURRANSEPROGRAM

BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE FOR BYSTRAND OG NY LUNGEGÅRDSPARK

9

1.8

Pågående anleggsarbeid og utfylling i 		
Store Lungegårdsvann

Det er i dag pågående arbeider i området; utfylling
i Store Lungegårdsvann, og bygging av bybane på
eksisterende parkareal. Endelig strandlinje vil ikke
være klar før 2021. Bildene under viser situasjonen
våren 2019. All vegetasjon og terrengformer i
parken er fjernet og jevnet med jorden. Høsten 2017
ble all vegetasjon i parken fjernet. Kun tre av de
fullvoksne trærne ble i samråd med trepleier sett på
som verdt å ta vare på. Dette hadde sammenheng
med askesyken som herjet i parken, og at trærne
ikke ble sett på som verdt å flytte på for så å

etablere seg på nytt. De tre store trærne som ble
flyttet til mellomlagring, og som skal replantes i
parken, er to stk. lind og ett eiketre. I tillegg til disse
tre trærne ble det tatt vare på ca 30-40 nyplantinger
(fra 2016) Disse skal også replantes i parken. Dette
er blant annet rogn, lønn, furu og lerk.
Tegninger, snitt, profiler og bildemateriell av den
gamle parken er lagret hos oppdragsgiver.

Bilder: Knut Hellås
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2. AMBISJONER FOR BYSTRANDEN OG NY 		
LUNGEGÅRDSPARK
Bystranden og Lungegårdsparken skal bli den beste parken i Bergen de
neste 100 år.

•

Bystranden i Bergen skal tilføre byen noe unikt og
utfordre bergensernes forhold til vann og opplevelser
knyttet til vannet. Parken og bystranden skal være et
identitetsskapende byrom, et nytt signaturanlegg for Bergen

for Bergen.

•
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Området skal bli et attraktivt og nyskapende uterom for
Bergens innbyggere og besøkende, som tilrettelegger
for opphold, aktiviteter og rekreasjon på både solfylte og
regnfulle dager.
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3. DEN TIDLIGERE LUNGEGÅRDSPARKEN

3.1

Anleggelse av Lungegårdsparken i 1997

Lungegårdsparken ble i sin tid opparbeidet som
en økopark, hvor det meste av arbeidet ble utført
på dugnad. I samarbeid mellom DN, grøntgruppa i
miljøprosjektet og Bergen kommune kom ideen om
å opprette en noe utradisjonell park med fokus på et
stort innslag av biologisk variasjon. Arbeidsgruppen,
som jobbet med utforming av parken, bestod av
professor i botanikk, Arnfinn Skogen, billedkunstner
Solrunn Rones, og landskapsarkitekt fra Bergen
kommune, Kari Johanne Vollen.
Bruk av ulik kompetanse skulle øke
opplevelsesverdien i parken gjennom stor variasjon
både biologisk og estetisk, samtidig som helheten
skulle ivaretas.
Opparbeidingen av Lungegårdsparken tilfredsstilte
mange av de målsetningene som Friluftspakken
hadde for prosjektet; Naturvennlige transportveier
gjennom nærmiljøene, utvikling av grønnstruktur,
også langs gang- og sykkelveien, tilrettelegging
av spesielle grøntområder med fokus på
syklustankegang og økonomi, samt økt lokal innsats
i nærmiljøene via dugnadsarbeid.
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Utklipp/bilder fra presentasjon fra 2001 (Miljø og byutvikling, Grønn avdeling)

KONKURRANSEPROGRAM

BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE FOR BYSTRAND OG NY LUNGEGÅRDSPARK

13

3.2

Solrun Rones` landskapskunst

Det var i hovedsak kunstner Solrunn Rones som
formgav terrenget til den opprinnelige parken.
Hennes hovedidé var å bruke terrenget bak
parken (fløyfjellet) til å skape en helhet med
sirkler og elliptiske former som skulle gjentas.
Denne syklustenkningen finner vi også igjen i
vegetasjonsbruken. Hun delte deretter inn parken i
tre konsepter; en naturdel, en parkdel og turveien.
Naturdelen bestod av natureng, en kunstig
opparbeidet ferskvannsdam, brakkvannsdam og
sumpskog. Parkdelen bestod av kortklipte planflater
med tusenfryd og enkeltstående trær. Turveien
skulle være den gjennomgående nerven gjennom
parken. Planteslagene skulle være naturlike, derfor
var det i hovedsak ask og svartor som ble plantet i
parken.

TERRENGFORMER, FROSKEDAM OG STEINHELLEPLASSEN
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Bilder: Sara Waagen
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KUPPELEN, REGNHYTTEN

Bilde: Knut Hellås

3.3

Kunstverket Regnhytten

Regnhytten, et kunstverk av kunstner Martin
Borchert, stod plassert sør i parken. Regnhytten
ble ikke planlagt sammen med den øvrige parken,
og ble tilpasset parken i etterkant. Kunstverket
er 8 meter i diameter og 7 meter høyt, og er den
største skulpturen i Bergen. Borcherts tanke bak
kunstverket var å gi bergenserne et synlig symbol
på byens eget varemerke, regnet.

i renner og føres ned en spiralrenne innvendig i
hytten, deretter ledes det ut via gulvet og trappen til
sjøen utenfor. Opprinnelig stod den ved vannet, da
dens funksjon er å samle regnvann som skal renne
ut igjen i sjøen.

Regnhytten er en opplevelsesskulptur, man kan gå
inn i skulpturen og høre og se regnvannet når det
treffer hyttens kuppel. Regnvannet samles opp
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REGNHYTTEN SKAL REETABLERES I PARKEN

Bilde: Knut Hellås

3.4

Integrering av ”Regnhytten” og 			
landskapskunsten i den nye parken

Det er ønskelig at regnhytten og konseptet bak
landskapskunsten blir integrert i den nye parken.
Parken inngår som en del av skulpturløypen rundt
Store Lungegårdsvann, og vil være en viktig
arena for utsmykning, utstillinger og eventer i
forbindelse med kunst og kultur. Konseptet bak
landskapskunsten, med en naturdel, parkdel og
turvei vil skape et variert og dynamisk parkområde.
For å bli bedre kjent med konseptet og visjonen bak
Regnhytten og landskapskunsten i parken,
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inviteres kunstnerne til oppstartskonferansen i
januar. Da vil de prekvalifiserte teamene få bedre
bakgrunnskunnskap for å foreslå plassering og
utforming av disse elementene. Ny plassering skal
utarbeides i samråd med kunstnerne.
Bybanen Utbygging har ansvaret for å flytte
Regnhytten tilbake i parken.Under anleggsfasen
til Bybanen er domen mellomlagret på
Grønneviksøren, på andre siden av Store
Lungegårdsvann.
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3.5

Lungegårdsparken 1997-2017

Parken har vært et populært område for gjennomfart
og rekreasjon. Parken har en sentral beliggenhet
mellom bydel Årstad inn til Bergen sentrum. Mange
bruker denne strekningen til-fra jobb og som en del
av løpeturen/gåturen.
Tross sin nærhet til AdO-arena og Amalie Skram
videregående skole ble parken lite brukt i skole- og
idrettssammenheng, da det var få aktivitetstilbud
her. AdO arena og Amalie Skram VGS hadde
imidlertid en flytebrygge for kajakk liggende i
parken. Parken har også blitt brukt som lokasjon
for midlertidige kunstinstallasjoner og er en del av
skulpturløypen i Bergen. På grunn av bølger, flo og
fjære var hele strandlinjen plastret, noe som var til
hinder for kontakt mellom vann og park. Det var kun
et område i nordlig del av parken hvor man kunne
gå helt ned til vannet.
Gang- og sykkelveien som går langs østsiden
av parken er mye brukt. Denne inngår som en
del av Bybane-prosjektet og vil ikke inngå i dette
prosjektet. Gang- og sykkelveien vil etter all
sannsynlighet bli en desto viktigere ferdselsåre når
den nye parken og dens innhold blir realisert.

3.6

Fremtidig bruk 2023 -

Økt vannkontakt med bystrand blir et vesentlig
formingsgrep i arbeidet med det nye parkområdet.
Det skal utarbeides prinsipper for type
tilgjengelighet- og kontakt med vannflaten langs
hele vannkanten. Dette må utformes med hensyn til
brukernes sikkerhet og opplevelser, men også mtp.
bølgepåvirkning og erosjon.
Parkens sentrale plassering gjør at området har
et stort potensial som møtested og oppholdssted
for store folkemengder. Dette vil bli en offentlig
park som er åpen for alle, men samtidig vil den
kunne bidra til at Amalie Skram videregående
skole får et større uteområde. Den nye parken
ønskes også tilrettelagt for midlertidige utstillinger
for kunsthøgskolen og som arena for utendørs
sportsarrangement.
Med anleggelse av ny park antas at antall
besøkende vil øke, og derfor må parken tåle
mer enn hva den har gjort tidligere. Dette gjelder
bruksflater og områder for opphold og aktivitet.
Tilgjengeligheten til området vil bli forbedret
med to nye bybanestopp i umiddelbar nærhet
og sykkelstativ og mulig bysykkeltilbud. Med ny
utforming og nye kvaliteter og opplevelser vil parken
kunne bli et populært sted for hele byen.

Bilder: Kunstutstilling: Svein Petter Kveim, flytebrygge: Sara Waagen
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4. PREMISSER FOR UTFORMING
I dette kapittelet følger de viktigste føringene og premissene for løsninger for
utforming og planlegging. Det skal legges vekt på utvidete bruksmuligheter
gjennom valg av materialer, universell utforming og parkens fleksibilitet

4.1

Gjeldende planer og vedtak

Reguleringsplanen for Bybanen fra sentrum
til Fyllingsdalen, delstrekning 1: Nonneseter –
Kronstad Plan: 64040000
Reguleringsbestemmelser ID 15540200
Nygårdstangen, særlig plass ST4.
Som grunnlag for konkurransen ligger følgende:
•
Reguleringsplanen for Bybanen fra sentrum
til Fyllingsdalen, delstrekning 1: Nonneseter
– Kronstad Plan: 64040000 (vedlegg 2)
•
Reguleringsbestemmelser ID 15540200 		
Nygårdstangen, særlig plass ST4 (vedlegg 		
3).

Plassen skal fremstå som storslått avslutning av
sentrumskjernen mot Store Lungegårdsvann.
Plassen er videreført via gang- og sykkelbro til
plass på kote +6 moh. under Luftambulansebasen,
og skal ha gjennomgående helhetlig plass- og
brobelegg. Forbindelsen mellom sykkelveiene i øst
og vest skal gis en enkel markering i plassbelegget
(bestemmelsesområde #2).”

Parken skal stå ferdig ett år etter at bybanen er
satt i drift, dvs. i løpet av 2023 iht. fremdriftsplan for
bybanen.
4.2

Plass ST4 (Reg.plan ID 15540200)

Parken vil grense mot plass ST4 ved AdO-arena.
Denne plassen inngår ikke som en del av denne
konkurransen. Se reg.plan for avgrensning. Uansett
vil overgangen og sammenhengen mellom park/
bystrand og det offentlige, urbane signalrommet
ST4 bli viktig. Plassen skal være starten/slutten
på byen, og understreke bykjernens møte med
vannet. Plassen utmerker seg som et viktig, sentralt
byrom ved vannet som skal gi plass til gjennomfart
men også store forsamlinger som krever plass og
oppmerksomhet.
Utdrag fra reguleringsbestemmelsene til denne
plassen: ”Plass ST4 med bro skal være signalbyrom
og er entrèen til området sørfra. Plassen skal
signalisere byens urbane byromstradisjon
og ambisjon om høy kvalitet i utforming og
materialbruk.
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Foto: Geir Sætveit arbeidssted PBE. Tatt med drone
august 2019,

4.3

Økt vannkontakt og utforming av 			
Bystranden

En viktig del av konkurransen vil være å vise gode
løsninger på hvordan aktivisere vannflaten og
skape gode sammenhenger mellom vann og land.
Utforming av bystranden vil være en sentral del i
dette arbeidet, dens utstrekning og størrelse, samt
snitt og arealbehov. Det skal være god vannkontakt
langs hele parken.
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I vedtatt reguleringsplan for Bybanen er den ekstra
utfyllingen som bystranden krever lagt til nordlig del
av parken. Tross dette skal det ses på muligheten
for å utvide stranden langs hele eller deler av hele
parkdraget, både i midtre og sørlig del.
Det er opp til forslagsstiller å komme frem til
bystrandens utstrekning. Bystranden skal være
tilgjengelig for alle brukergrupper og ha en egnet
helning ned i og ut i vannet. Det skal utarbeides
forslag til en form for konstruksjon/molo som
beskytter stranda fra utvasking og erosjon,
samt vannomløp. Det må også tas høyde for
bølgepåvirkning og flo/fjære. Mer om dette finnes i
rapport utarbeidet av Sweco som ligger vedlagt.
4.4

Aktiviteter i parken

Dette området krever en viss størrelse og
tilrettelegging for tilkomst med kjøretøy, vann- og
strømuttak, mulige sikkerhetstiltak etc. Plassen skal
være egnet for arrangement både i vann og på land,
enten det er tilskuerarena eller plass til montering
av scene for kulturelle arrangement. Eksempel
på arrangement: store konserter, vannsport, ulike
marked og utstillinger, triatlon og maraton.
Parken inngår som nevnt tidligere som en del av
skulpturløypen rundt Store Lungegårdsvann. Derfor
skal det i tillegg tilrettelegges for potensielle, åpne
områder for plassering av elementer og som skal
kunne romme temporære utstillinger.
4.6

Tekniske anlegg og rapport om 			
vannkvalitet

Som et supplement til programmet er det utarbeidet
en liste over foreslåtte aktiviteter og tilbud som
parken skal, bør og kan inneholde. Denne listen er
utarbeidet i dialog med idrettsseksjonen, brukere og
interessenter i parken. Parken skal først og fremst
inneholde aktiviteter knyttet til vann, men også
andre egnete tilbud. Det blir opp til forslagsstiller
å komme med forslag. Aktivitetslisten ligger som
vedlegg. I mulighetsstudiet skal det fremkomme
hvilke aktiviteter det tilrettelegges for og hvor stort
areal de krever. Flerbruksflater vil bli prioritert,
sammen med aktiviteter knyttet til strand og vannliv.

Som en del av utfyllingsarbeidet legges det inn
vann- og el-ledninger for påkobling/forlenging i
sørlig og nordlig del. Det samme gjelder avløp. Som
en del av forarbeidet har Sweco utarbeidet et notat
med omlegging av overløp og overvannsledninger,
se vedlegg 5. I tillegg er det utarbeidet en rapport
vedrørende vannkvalitet og hvordan opprettholde
badevannskvalitet i Store Lungegårdsvann. Det bes
om at deltagende firma gjør seg kjent med innholdet
i rapporten og de anbefalingene som fremkommer
her.

4.5

4.7

Arrangement, utstillinger og midlertidige 		
installasjoner

Som en del av parken ønskes et område som
kan nyttes til større arrangementer, sportslige og
kulturelle.

KONKURRANSEPROGRAM

Garderobebygg i tilknytning bystranden

Det skal anlegges et garderobebygg i tilknytning til
bystranden. Dette bygget må plasseres i nærheten
av stranden og inneholde dusj, toalett og andre
egnede fasiliteter.
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4.8

Bybanen og gang- og sykkelvei

Det kommer to nye bybanestopp i umiddelbar
nærhet til parken, hhv. én i sørlig og én i nordlig
retning for parken. Disse holdeplassene vil bli
sentrale for brukere av parken, derfor vil god
tilknytning hit være viktig.

Løsningene som foreslås skal oppfylle krav om UU.
Dette skal være en park for alle både når det gjelder
aktivitet, arrangement og rekreasjon. Dekker og
helningsgrad vil derfor bli viktig, også kontakt ned til
vannflaten.

Langs parkdraget vil det som sagt anlegges en ny
hovedrute for sykkel og gående, lik eksisterende
situasjon. Det vil også bli et knutepunkt/kryss for
sykkel og gående ved sørlig inngang ved Adoarena og Amalie Skram VGS. Dette krever sikre
og oversiktlige krysningspunkt i tilknytning den
nordlige inngangen til parkområdet. Det skal også
være mulig å entre parken på flere steder langs
gangveien. Det må tilrettelegges for snøopplag i
tilknytning gang- og sykkelveien, inngangene og
turveien gjennom parken.

4.10

4.9

4.11

Bruksflater

Dekker og flater i parken, på turvei og på ny
arrangementsplass skal være solide, egnede til
sin bruk og fungere godt for ulike aktiviteter og
rekreasjon. Det er også viktig å velge løsninger på
bakgrunn av drift og vedlikehold. På turveien er
det ønskelig med grus, mens på oppholdssoner og
møteplasser etc. kan det være andre dekker. Turvei
og arrangementsplass må være kjørbar og tåle
tyngre kjøretøy.
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Blå-grønne strukturer i parken

Det skal tilstrebes åpne overvannsløsninger i
parken. Det kan seg være regnbedd, swales etc.
Parken skal inneholde vegetasjonssoner med høyt
biologisk mangfold og stor grad av variasjon. Valg
av vegetasjonstyper skal i prosjekteringsfasen
drøftes med, og godkjennes av parkforvaltningen
med tanke på optimalisering av driftsssituasjonen.

Møblering og materialvalg

Møblering og materialbruk skal være av høy estetisk
kvalitet og ha god holdbarhet. Mulighetsstudiet
skal inneholde forslag til material- og fargepalett.
Detaljer i utforming og modeller skal utvikles
ytterligere i forprosjektfasen. Det er ønskelig med en
gjennomgående rød tråd i parken, enten det gjelder
type material, utforming, fargevalg etc.
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Den oransje streken viser traseen og stoppene som er planlagt på traseen mot Fyllingsdalen. Illustrasjon: Bergen kommune, utsnitt hentet fra ”Planprogram - Områdereguleringsplan for bybane fra Bergen
sentrum til Fyllingsdalen”
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Foto: Geir Sætveit arbeidssted PBE. Tatt med drone august 2019,
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5. KONKURRANSEOPPGAVEN
Konkurransens formål er å vise forslag til hvordan Bystranden og den nye
Lungegårdsparken kan utformes som et nytt, viktig park- og strandområde i byen.
5.1

Vurderingskriterier for juryering

Konkurranseutkastene vil bli evaluert etter en helhetsvurdering basert på hvordan forslaget har svart på
oppgaven i programmet, og hvordan de bidrar til å bygge ambisjonene formulert i konkurranseprogrammets
kap. 2. Ambisjoner for Bystrand og ny Lungegårdspark.
Følgende vil bli vektlagt særskilt i juryens evaluering:
Helhetsgrep og utforming
Hvordan bidrar prosjektet til å styrke opplevelsesverdien ved å tilrettelegge for nye måter å oppleve
strandflaten, vannkanten og vannet på?
Stikkord: Vannopplevelser på Bergensk
På hvilken måte har prosjektet et tydelig konsept og helhetsgrep som gjenspeiler funksjonalitet og
tilhørighet i Bergen?
Hvordan bidrar prosjektet til god landskapsforming og inngår som et positivt element i det store bybildet?
Stikkord: Overordnet formingsgrep
Hvordan sikrer prosjektet god kontakt og sammenheng med omkringliggende områder?
Stikkord: Plasser, byrom, innganger, bybanestopp og turveiforbindelse rundt vannet.
Funksjoner og bruk
Hvordan bidrar prosjektet til å fremme kommunens ambisjoner om en aktiv og attraktiv by for alle?
Hvordan ivaretar prosjektet de permanente funksjonene hvor turvei, biologisk mangfold og skulpturløype
inngår?
Hvordan ivaretar prosjektet mulighetene for arrangement til ulike formål som idrett, kunst, kultur og som
sosial møteplass?
Hvordan løser prosjektet utfordringene med universell utforming?
Stikkord: Tilgjengelighet, tilkomst, opplevelser for alle
Gjennomførbarhet og driftsmessige forhold
Hvordan ivaretar løsninger i prosjektet gjennomførbarhet i forhold til økonomi, tekniske løsninger og
etappevis utbygging?
Stikkord: Fremtidsrettede løsninger, robusthet, gode drifts- og vedlikeholdsløsninger.
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5.2

Leveranser

Leveranser for konkurranseområdet som helhet
1. Èn oversiktsplan over konkurranseområdet i målestokk 1:500
Med fokus på sammenhenger, fremkommelighet og tilgjengelighet innenfor parkområdet men også til
omkringliggende områder. Skal vise turveien/stiens trase gjennom parken, og det skal fremkomme tydelig
en forbedret vannkontakt.
2. Et oversiktsperspektiv som illustrerer hele området. Bruk vedlagt foto A som utgangspunkt for
illustrasjonen.
3. Tekst som forklarer helhetsgrepene og hvor det overordnete konseptet fremkommer.
Området skal deles inn i tre soner. Bruk angitt soneinndeling vist til høyre. Innenfor de tre
delområdene skal leveransen innholde pkt. 1-3/4 som vist under.
Leveranse for delområde 1: Nordre del av parken v/AdO-arena, Amalie Skram VGS
1. Èn detaljplan i målestokk 1:200
Fokus: Arealutnyttelse, rom, muligheter for utforming innenfor 200 meter fra AdO. Skal vise hvordan
inngangsområdet til parken kan utformes og hvordan den henger sammen med AdO/VGS. Skal vise
arrangementsområdet med tilhørende arrangement og bystranden med tilhørende elementer.
2. To snitt som viser hvordan helningen på stranden blir, og hvordan baklandet til strandområdet vil
oppleves. Romopplevelsen skal formidles gjennom snittene.
3. En illustrasjon som viser stemning og formidler den visuelle virkningen av bystranden og parkaktiviteter.
Bruk foto B som utgangspunkt for illustrasjonen.
4. Tekst som underbygger hovedgrepene i planen.
Leveranse for delområde 2: Parkens midtre del, vegetasjon og terrengforming i fokus
1. Èn detaljplan i målestokk 1:200
Fokus: vegetasjonssoner, oppholdssoner, flater og rom.
2. Ett snitt i egnet som viser romopplevelse/romforløp.
3. Tekst som underbygger hovedgrepene i planen.
Leveranse for delområde 3: Parkens sørlige del (Draugen Marina skal flyttes)
1. Èn detaljplan i målestokk 1:200
Fokus: Forbindelsen sørover mot bybanestoppet, og den sørlige inngangen til parken. Skal også vise
aktiviteter, oppholdssoner og forholdet mellom gang- og sykkelveien, bybanen og turveien.
2. Ett snitt i egnet målestokk hvor vannkontakten tydelig fremkommer.
3. En illustrasjon som viser arealbruk og romfølelse/stemning. Bruk foto C som utgangspunkt for
illustrasjonen.
4. Tekst som underbygger hovedgrepene i planen.
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Delområde 1
Delområde 2

Oversiktsplan
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Delområde 3
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6. KRAV TIL INNLEVERT MATERIALE
6.1

Digitalt kartgrunnlag

Digitalt kartgrunnlag vil oversendes de 3-5
prekvalifiserte teamene i januar 2020.
6.2

Anonymitet og motto

Konkurranseutkastet skal utarbeides og leveres i
anonymisert form, i henhold til FOA, forskrift om
offentlig anskaffelse, kap. 31. Konkurranseutkastene
skal leveres digitalt med påført motto på alle filer.
Konkurranseutkast og navneseddel skal sendes via
Odin prosjekt i Mercell.
Konkurranseutkast og navneseddel som er
sendt til KGV-løsningen Mercell vil bli håndtert av
konkurransens funksjonær, slik at prinsippet om
anonymitet blir ivaretatt. Det er deltakernes plikt å
sørge for at deres anonymitet i forhold til respektive
motto ikke brytes før etter juryen har presentert sin
avgjørelse
6.3

Digital leveranse

Presentasjonen skal innleveres i digital form med
minimum oppløsning i 300dpi.
Oppdragsgiver vil håndtere printing av alle
leveranser i forkant av utstilling.
6.4

Krav til innlevert materiale

Liste med krav til innlevert materiale:
•

•
•

Maksimum 6 stk. stående A1-plansjer levert
digitalt (samlet i 1 stk. PDF-fil). Alle plansjer
med kart- og plantegninger skal markeres med
nordpil og oppgitt monteringsrekkefølge.
Hele leveransen samles i A3 lesehefte, levert
digitalt (PDF-fil)
På plansjer og i leseheftet skal tegninger og
tekst presenteres med god lesbar størrelse.
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Oppdragesgiver ønsker at teksten organiseres til
følgende overskrifter:
- Intensjoner og helhetsgrep
- Forholdet til omgivelsene
- Utforming og tilrettelegging
- Funksjoner og bruk
- Gjennomførbarhet og driftsmessige forhold
•

•

Den digitale navneseddelen skal være i PDF
A4-format og inneholde følgende informasjon:
Konkurranseutkastets motto, kontaktperson
med angitt telefonnummer og e-postadresse,
hovedleverandør m/medarbeidere og evt.
samarbeidspartnere m/medarbeidere.
KGV-leveransen med konkurranseutkast
og navneseddel mottas kun av
konkurransefunksjonær og behandles strengt
konfidensielt. Navneseddelen separeres
umiddelbart fra konkurranseutkastene og
oppbevares på et lukket og sikkert område til
juryene har ferdigstilt sitt arbeid.

Vær oppmerksom på at det digitale
konkurransematerialet ikke inneholder noen ”digitale
spor” eller annet som kan bryte annonymiteten.
Liste over innleverte utkast (motto) vil bli publisert
på bergen kommune sine hjemmesider.
6.5

Evalueringskriterier

Konkurransetkastene vil bli evaluert etter
en helhetsvurdering basert på hvordan
forslaget har svart på konkurranseoppgaven
i konkurranseprogrammet og hvordan de
bidrar til å bygge ambisjonene formulert i
konkurranseprogrammets kap. 2. Ambisjoner for
Bystrand og ny Lungegårdspark. Se pkt. 5.1 dette
dokumentet.
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7. KONKURRANSETEKNISKE BESTEMMELSER
7.1

Etiske retningslinjer for konkurransen

Det kan ikke fremgå kommunikasjon mellom
konkurransedeltakerne og oppdragsgiver/
oppdragsgivers ansatte i konkurranse- og
juryeringsperioden på annen måte enn det som er
forskrevet i konkurransegrunnlaget.
7.2

Oppstartsmøte/befaring

Bergen kommune v/Bymiljøetaten vil arrangere et
oppstartsmøte med etterfølgende befaring for de
prekvalifiserte teamene i januar 2020. Oppmøtested
og tidspunkt vil bli nærmere varslet til de kvalifiserte
teamene.
7.3

Spørsmål til konkurranseprogram og 		
vedlegg

Alle spørsmål knyttet til forståelse av
konkurranseprogram og vedlegg skal rettes
skriftlig til konkurransefunksjonær, gjennom bruk
av e-post. Muntlige henvendeløser vil ikke bli
besvart. Siste frist for å stille spørsmål er fredag
28.02.2020 klokken 14.00. De spørsmål som er
innkommet innen fristen vil bli besvart under ett
og oversendt til alle deltakende team senest 1 uke
etter spørrefrist. Spørsmål som gjelder tekniske
forhold vedr. innleveringen kan stilles helt frem til
innleveringsfristen.
7.4

Språk

Konkurransespråket skal være norsk. Alle
løsningsforslag i plan- og designkonkurransen
må være på norsk for å sikre ivaretagelse av
anonymiteten. Prosjekt- og kontraktspråk etter
tildeling vil være på norsk. Fremtidig prosjektering,
møter, referater, prosjekteringsmateriell vil også
være på norsk. Konkurranseprogrammet inkludert
vedlegg foreligger kun i norsk utgave.

7.5

Konkurransefunksjonær

Konkurransefunksjonær er deltakernes eneste
kontaktpunkt for jury og oppdragsgiver i
konkurransefasen. Funksjonæren skal formidle
alle innkomne spørsmål i anonymisert form til
jury/oppdragsgiver og sørge for at svarene blir
formidlet til deltakermiljøet. Funksjonæren står også
ansvarlig for mottak av det innleverte materialet
og tilretteleggingen av dette i anonymisert form
for juryen. Oppgaven som konkurransefunksjonær
ivaretas av NAL.
7.6

Avvik fra program

Utkast der det er gjort brudd på anonymiteten, eller
vesentlige brudd på bestemmelser om innlevert
materiale, vil bli utelukket fra bedømmelse.
Juryen kan imidlertid, ved enstemmig vedtak,
premiere utkast som på enkelte punkter avviker fra
programmet, dersom juryen finner at avviket er uten
vesentlig betydning, eller er klart til fordel for løsning
av oppgaven.
7.7

Offentliggjøring og utstilling/publisering

Offentliggjøring av konkurransens vinner vil finne
sted vår/sommer 2020. Deltakerne i konkurransen
vil få nærmere beskjed om offentliggjøring og
utstilling av konkurranseutkastene. Oppdragsgiver
har rett til å stille ut og publisere alle innleverte og
aksepterte utkast.
Innbyder har rett, men ikke plikt, til å stille ut
alle utkast som er tatt opp til bedømmelse med
forfatterens navn og med juryens generelle og
individuelle kritikk, med mindre forfatteren klart har
gjort reservasjon mot dette.
Utstilling av utkastene vil også kunne skje forut for,
og evt. parallelt med, juryens arbeid, men vil da
være anonymt.

Konkurranseutkast som ikke oppfyller språkkravet
vil bli avvist.
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7.8

Jury

Forslag til jury er satt sammen for å sikre
tverrfaglighet i vurderingen av de innkommende
forslagene. Sammensetningen består av eksterne
og interne representanter med bred faglig
kompetanse og/eller bredde.
Forslag til jurymedlemmer:
Representant fra Byrådet for byutvikling i Bergen
kommune
Representant fra Bymiljøetaten i Bergen kommune
Byarkitekten, Bergen kommune
Representant fra ungdommens bystyre i Bergen
kommune
Ekstern landskapsarkitekt utnevnt av NAL
Representant fra Rådet for kunst i offentlige rom i
Bergen
Representant fra Fylkeskommunen
Representant fra idrettsseksjonen v/BBSI i Bergen
kommune
Jurysekretær: Rollen som jurysekretær ivaretas av
Norske arkitekters landsforbund (NAL)
Juryen har anledning til å tilknytte seg rådgivere
innenfor særskilte fagretninger deriblant
parkdrift, geoteknikk, bølgekraft, kultur, bybane,
transport, klima, biologi etc. Juryen har mandat
til å kåre 1 vinner og skal rangere de resterende.
Vurderingskriterier for juryering ligger som pkt. 5 i
konkurransegrunnlaget.
Juryrapporten skal inneholder følgende:
•

En generell kritikk som redegjør for juryens
samlede vurderinger og konklusjoner

•

En individuell vurdering av de innleverte
konkurranseutkastene i forhold til
evalueringskriteriene, og rangering av de.
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•

Begrunnelse for kåring av konkurransens vinner.

•

Innstilling om videre forhandling mellom
Bymiljøetaten og forslagsstiller(e)

7.9

Honorering, premiering og 				
oppdragstildeling

Enhver kostnad som leverandørene/
deltakerteamene pådrar seg i forbindelse med
forespørsel om deltakelse (prekvalifisering) i
konkurransen går for egen regning.
Alle inviterte leverandører som leverer et fullverdig
forslag i konkurransen, vil bli honorert med kr.
400 000,- ekskl. mva. Det vil ikke være annen
utgiftsdekning eller kompensasjon ut over dette
beløp. Med fullverdig forslag menes et tilbud som
tilfredsstiller kravene i konkurranseprogrammet, og
som ellers tilfredsstiller krav i konkurransen.
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kreve
fremlagt forslaget i sin helhet før honorar utbetales,
for å forsikre seg om at tilbudet tilfredsstiller kravene
i konkurranseprogrammet, og at det ikke foreligger
grunnlag for avvisning.
Etter gjennomført og innlevert mulighetsstudie vil
juryen rangere deltakerne og kåre 1 vinner som
skal delta i kontraktsforhandlinger. Hvis partene
ikke kommer til enighet vedr. premissene for det
videre arbeidet, viser her til juryens evaluering og de
økonomiske rammene, vil rangeringslisten til juryen
ligge til grunn. Dvs. at deltaker rangert som nummer
2 bli invitert til forhandling osv.
Bymiljøetaten skal forhandle om pris og
premissene for gjennomføring av prosjektering.
Prisestimat på forprosjekt og detaljprosjekt
leveres samlet innen tidsfristen, og blir håndtert
av konkurransefunksjonær. Prisene vil ikke bli vist
eller vurdert av juryen. Oppdraget er samlet nedad
begrenset til 1 500 000 kr. ekskl. mva. med en øvre
grense på 5 500 000 kr. ekskl. mva. Teamet som
tildeles oppdraget skal ivareta overordnet idé ved
utforming av konkurranseutkastet i forprosjektfasen.
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Oppdragsgiver har som hensikt å bruke tilbudt
team til og med detaljprosjektet, men sikrer
seg muligheten til å avslutte samarbeidet etter
gjennomført forprosjekt. Dette fordi kommunale
prosjekt er avhengig av politisk vedtak og
økonomiske bevilgninger. Bergen kommune
ved Bymiljøetaten vil være oppdragsgiver,
og koordinere arbeidet med forprosjekt og
detaljprosjekt.

7.11

Forslagsstiller har opphavsrett til eget forslag.
Oppdragsgiver har eiendomsretten til innlevert
materiale, og har mulighet til å benytte
delelementer fra alle de innleverte forslagene
til gjennomføring av prosjektet. Oppdragsgiver
forbeholder seg retten til å publisere og stille ut
innkomne bidrag.

7.12

Parallelt med juryeringen vil det bli gjennomført
en økonomisk og teknisk vurdering av hvert
av de innkomne bidragene. Dette for å
vurdere realismen i bidragene og vurdere
gjennomførbarheten. Denne, sammen med
pristilbudet vil bli gjenstand for forhandling i
etterkant av juryeringen.

Avlysning

Konkurransen kan avlyses dersom det
foreligger en saklig grunn. Eksempel på saklig
grunn for avlysning kan være at finansiering
endres eller faller bort, at prosjektet viser
seg mer kostbart å gjennomføre enn hva
kommunens økonomi tillater.
Forsikring

Forslagene blir ikke forsikret. Det forutsettes
at forslagsstiller oppbevarer originaler av
løsningsforslag.
7.13

Fremdriftsplan

Milepælene i forbindelse med
denne konkurransen er beskrevet i
konkurransegrunnlaget pkt. 1.5. Vær
oppmerksom på at oppdragsgiver forbeholder
seg retten til å endre både milepæler og datoer.

Kontrakt for oppdrag vil basere seg på NS
8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser
for prosjekteringsoppdrag, eller NS 8402
Alminnelige kontraktsbestemmelser honorert
etter medgått tid, med tilpasninger.
7.10

Godkjenning

Konkurranseprogrammet med vedlegg
er utarbeidet av Bergen kommune i
samarbeid med Odin prosjekt og godkjent
av konkurransenemda i Norske arkitekters
landsforbund. Ved innlevering av
konkurranseutkast har deltakeren akseptert
programmet og konkurransens vilkår.
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8. VEDLEGG
Dokumenter
1.
Vedtak fra Byrådet for Byutvikling i Bergen kommune. Byrådssak /19. 		
2017/11143-79
2.

Reguleringsplan -og bestemmelser for Bybanen ID 64040000

3.

Reguleringsplan -og bestemmelser for Nygårdstangen ID 15540200

4.

Aktiviteter og innhold i parken - supplerende programmeringsliste for type
aktiviteter og arrangement som det kan legges til rette for.

5.

Rapport vedr. vannkvalitet og anleggelse av bystrand, utarbeidet av Sweco AS

6.

Temakart om sammenhengende blågrønne strukturer fra KPA

7.

Utdrag fra søknad om deltakelse i EU Horizont 2020 Varcities

Kartgrunnlag
DWG-fil oversendes til prekvalifiserte team januar 2020.
3D illustrasjon av bybaneholdeplassen i syd vil om mulig bli oversendt i januar 2020
Foto som grunnlag for illustrasjoner
Foto A - Skråfoto til oversiktsillustrasjon
Foto B - Skråfoto til delområde 1
Foto C - Skråfoto til delområde 3
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Foto: Geir Sætveit arbeidssted PBE. Tatt med drone august 2019,

