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Formål

Formålet med denne veilederen er å sikre urbane og arkitektoniske kvaliteter for bydelssenteret med
fokus på byrom, utearealer og tilpasningsdyktig arkitekturutforming som samsvarer med dagens behov
og ønsker, og tilpasses den rike, modernistiske identiteten til Fyllingsdalen.

Hensikten med transformasjon av Oasen er å utvikle et bydelssenter for Fyllingsdalen bydel.
Transformasjonen av Oasen senter har høye ambisjoner om å bli områdets sentrale knutepunkt og styrke
forbindelsen til Bergen sentrum med nytt bybanestopp. Oasen senter sitt sentrumsformål omfatter
forretning, kontor, tjenesteyting, boliger, hotell, overnatting og bevertning. Som en del av prosjektet
er det planlagt et grøntareal som legger til rette for et rikt mangfold og variasjon av aktiviteter, som
skal sikre et levende og aktivt bydelssenter gjennom store deler av døgnet og året. Visjonen med å
transformere Oasen senter, er å skape et inkluderende, grønt og trygt bydelssenter, ved å bygge videre
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på kvalitetetene som allerede kjennetegner Fyllingsdalen.
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1. Bakgrunn

Før 1955 En dal med gårdsbruk

1955 Fyllingsdalen drabantsby

1968 Moment 1, Løvstakktunnelen ...

Frem til 60-tallet, bodde det ca 1500 mennesker i Fyllingsdalen.

Bergen Kommune kjøpte bydelen fra Fana Kommune i 1955,
og begynte å planlegge en ny, modernistisk bydel som kunne
imøtekomme 30.000 nye innbygere.

I 1968 åpner Løvstakktunnelen, som kobler Fyllingsdalen bedre
sammen med resten av byen. Bare tre år senere åpner Oasen, og
Fyllingsdalen utvikles i tidens ånd til å bli en bilbasert bydel.

1971 ... og Oasen senter

2022 Ny milepæl, Bybanen

202(X) Oasen bydelssenter

I den utviklingen av Fyllingsdalen, var Oasen tenkt som et
bydelssenter og kjerne for det nye nabolaget. Funksjoner som
kjøpesenter, sosial møteplass, politi, bibliotek, legekontor,
helsestasjon, apotek og postkontor ble opprettet.

Med åpning av linje 2 av bybanen, oppdateres Fyllingsdalen
til nye idealer, som et velfungerende, kollektivknutepunkt og
bydselssenter, med gangavstand til alle viktige funksjoner og
aktiviteter.

På samme måte som Oasen på 70-tallet var en konsekvens av
åpningen av tunnellen, er planlagt transformasjon av Oasen
bydelssenter et resultat av linje 2 av bybanen, og et viktig steg for å
skape en bydel som samsvarer med dagens behov og ønsker.
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Historie

Eksisterende hovedstruktur
HØYDEMETER

VANN

GRØNNE OMRÅDER

1: 10 000

1: 10 000

1: 10 000

Topografi
0m

250 m

500 m

1000 m

Vann, bekker og elver
0m

250 m

500 m

1000 m

Grønne områder
0m

250 m

500 m

1000 m

BEVARINGSVERDIGE LANDSKAP
GRØNNE BOLIGOMRÅDER
ÅPNE SPORTSOMRÅDER
PARKER
ÅPNE OMRÅDER FOR SKOLER OG BARNEHAGE

Det grønne
Fyllingsdalen
VEIER

Dagens bebyggelsesstruktur består av modernistiske boligblokker,
frittstående i landskapet, med store grønne utearealer i alle
retninger.

Fyllingsdalens identitet er skapt av direkte kontakt med de grønne
og åpne arealene, hvor man befinner seg i det grønne landskapet
så snart man er utenfor døren.

Skråfoto av Sælensminde borettslag til venstre, Furulund borettslag og
Fyllingsdalen borettslag til høyre. Lett lesbar struktur hvor natur og grønne
områder er viktig, og en definerende kvalitet for området.

Foto av Østre Sælemyr Borettslag i Fyllingsdalen.

SYKKELVEIER
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Dagens
bebyggelsesstruktur
BEFOLKNINGSTETTHET

Plangrep
Temakart, eksisterende situasjon

Temakart, ny situasjon

Forbindelser

Temakart av eksisterende situasjon. Oasensenteret og
omkringliggende infrastruktur er løsrevet fra bydelens grønne vev.

Temakart av planlagt situasjon. Bydelens grønne vev blir
sammensatt samtidig som torg mot nytt bybanestopp og kulturhus,
i sør og vest, blir mer urbant. Oasensenteret skal bli en urban bydel
som glir inn i landskapet.

Foreslått plangrep handler om å bygge videre på Fyllingsdalens
identitet, og å forsterke relasjonen mellom natur og by. Foreslåtte
byrom og bebyggelse etableres slik at de kobles bedre sammen
med landskapet.

Fyllingsdalen grønn faktor

Hovedstruktur

Fasader på gateplan

Lynghaugparken

Fyllingsdalen
stadion

Eksisterende kontekst
landskap
+ frittstående boligblokker

Foreslått plangrep og bebyggelsesstruktur skal sikre forbindelsen
mellom Lynghaugparken i nord og Orrtuvatnet i sør.
Dette sikres ved etablering av en passasje gjennom Oasen. Planlagt
bybanestopp forsterker kobling til Bergen sentrum.

Prosjekt

Oasens tak som en del av landskapet
+ frittstående boligblokker

Det foreslås å bygge etter dagens behov og standarder, samtidig
som de gode kvalitetene i Fyllingsdalens modernistiske identitet
beholdes. Målet er å bevare den lagdelte oppbyggingen
av Fyllingsdalen, der frittstående bygninger skaper åpne,
sammenhengende uteområder.

Eksisterende situasjon

= 100 meter lang lukket fasade

Prosjekt

= Aktivitet og variasjon i fasade

For å tilrettelegge for gode utearealer og bygulv, er det spesielt
viktig med fokus på fasader i øyehøyde - den delen av fasaden som
oppleves nært på. Derfor trekkes nye volumer ned til bygulvet slik
at ny bebyggelse knyttes til offentlige byrom i stedet for å sveve
over en senterbase.
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Orrtuvatnet
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2. Utforming av bygninger

Oppsummering veileder : utforming av bygningene

Hvert boligbygg bør ha sitt eget uttrykk (materiale, utforming,
farge) samtidig som den følger felles spilleregler for hele
bydelssenteret. Dette gir en mulighet for variasjon, samtidig som
det sikrer en helhet.

Fasadene må følge grid-prinsipp (rutenett) med tydelige vertikale
og/eller horisontale linjer basert på prinsipper beskrevet på side 14.

Det er viktig å ha et hierarki i variasjon av materiale, utforming og
farge. Den største variasjon må være mellom bygningene, slik at
disse fremstår som egne bygg, men mindre variasjon av materiale,
form og farge innenfor hver enkelt bygningvolum.

Første etasje (se vedlegg 21) i BS01 (og andre etasjen i bygg C og
D), untatt bygg E, må utformes med arkader som oppleves så åpne
og inviterende som mulig. Fasadeutforming mot bakkeplan må
fokusere på menneskelig skala når det gjelder kontakt mellom inn
og ute, materialitet, detaljering og formgiving ut fra opplevelsen fra
bakkeplan.

Fasader til selve senteret som ligger bak arkadene, må utarbeides
på en konsekvent måte, slik at hele disse leses som ett kontinuerlig
element. Fasaden må ha en tydelig visuell innvirkning og ikke
forsvinne bak arkadene.
Det er viktig å fokusere på aktivisering av fasader mot byrommene
hvor mennesker ferdes.
Innvending belysning i første etasje og åpne fasader på gateplan
er med på å skape trygge, aktive og gode byrom gjennom hele
døgnet.
Vegg mot gangforbindelsen mellom Oasen og Sælemyr borettslag :
Fasaden til parkeringskjelleren i øst må aktiviseres så mye som
mulig. Med transparente fasader til sykkelparkering, og aktiviteter
på veggen (f.eks. klatrevegg, gatekunst, ...).
Fasader skal være av høy visuelle kvaliteter og forholde seg til
sine omgivelsene. Planens intensjon er å skape en fremtidsrettet
arkitektonisk identitet for Fyllingsdalen med utgangspunkt i
området sin rike historie som modernistisk bydel. Materialvalg og
utforming av fasadene og bygningene må ta utgangspunkt i denne
intensjonen.

Bygg E må ha aktive fasader i første etasje, og følge samme
prinsipper som de andre bygningene i BS01 på resten av fasader.
Første etasje (se vedlegg 21) i BS03 må oppleves så åpen og
inviterende som mulig med store vindusflater, med hovedfokus
på menneskelig skala når det gjelder kontakt mellom inn og ute,
materialitet, detaljering og formgiving ut fra opplevelsen fra
bakkeplan.
Etasjen over arkadene /første etasje må utformes som en brudd
mellom de nedeste etasjene og etasjene oppover.
Det skal legges vekt på en utforming som bryter ned
høydevirkningen, og bidrar til en rikere detaljering av byggets
nedereste etasjer. Det skal være mest mulig åpen fasade med store
vindusflater som gir godt utsyn over torgene. Dette gjelder for alle
arealbruksformål som er plassert i første etasje over arkadene.
Etasjene oppover, må henge sammen med prinsipper for fasadene
til hele bygget. Det må være fokus på å dempe virkningen av skala.
Tak: bygningene utformes med flatt tak i henhold med
Fyllingsdalen sitt historiske særpreg.
Hjørnebygg (bygg C) skal være et identitetsskapende målpunkt/
orienteringspunkt for bydelen.
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Fasader i hvert bygg trekkes ned til bakkeplan. Søyler til arkadene
blir derfor en del av boligfasaden.

Aktive fasader
Eksisterende fasader
Viktige fasader

Oversiktskart over aktive fasader
Aktive fasader må utformes åpne (vinduer og innganger).
Det skal legges ekstra vekt på gode materialkvaliteter og detaljering til viktige
fasader.

Innganger

Næring / Butikk inngang
Bolig inngang
Kontor inngang
Parkering / Varemottak

Oversiktskart over innganger
Innganger er med til å aktivisere flere punkter langs fasaden.

Flyt

Oasen Passasje - gjennomgang sør til nord
Oasen - gjennomgang øst til vest
Bygulv plan 2

Oversiktskart over forbindelser
Passasjen er hovedaksen som forbinder by og landskap sammen. Alle veier leder
til den og kobles til viktige byrom på tverrs.
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Aktive fasader

Fasader og material - prinsipp for utforming
Fyllingsdalen er et område med store modernistiske og frittstående
bygninger med flate tak. Planen anbefaler en mer urban tett
struktur enn det ellers finnes i Fyllingsdalen. Dette for å oppnå
dagens behov for en tettere by, samtidig som den ikke overstiger
skalaen som finnes i bydelen per i dag, f.eks. tårnene i Løvåsen
Borettslag.
Fasaden på hvert boligbygg må trekkes ned til bakkeplan, slik at
byggene visuelt ”lander” i bygulvet, og ikke på toppen av senteret.
Det er viktig for beboerne å oppleve at de bor i byen, og ikke på
toppen av et senter.
Hvert boligbygg bør ha sitt eget uttrykk (materiale, utforming,
farge), samtidig som volum, høyder og innhold skaper et helhetlige
bilde.
Det er viktig å ha et hierarki i variasjon av materiale, utforming og
farge. Den største variasjon må være mellom bygningene, slik at
disse fremstår som egne bygg, men mindre variasjon av materiale,
form og farge innenfor hver enkelt bygningvolum
Det skal være et spesielt fokus på skala, format og inndeling av
fasademateriale og vindusinnsetninger til bygningene. Det må
også være et spesielt fokus på inngangspartier i menneskelig
skala.

3D illustrasjon, sett fra torget i vest.

Man bør bruke arkadene som en mulighet til å koble
boligblokkene og byrom visuelt sammen.
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Situasjonen vi prøver å unngå, hvor kjøpesenteret står visuelt
mellom byrom og boligene oppover.

Fasader - prinsipp

Stedstypisk modernistisk arktitektur i
Fyllingsdalen : Løvåsen Borettslag...

02
...basert på en rytme i fasaden.

... tydlig lesbarhet og rytme i
fasadeinndeling

03
Ny ramme for...

Nå dannes ramme for en ny arkitektur i
området som en fortsettelse av tidilgere
prinsipper. Den nye rammen gir mulighet til
en ny, men stedstilpasset arkitektur.

04
...en ny arkitkekturepoke i Fyllingsdalen.

Fasadene er delt inn i tre deler med ulike
regler som beskrives detaljert på neste
side.
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01
Typisk arkitektur i Fyllingsdalen...

Fasader - prinsipp
Tak: bygningene utformes med flatt tak
i henhold til Fyllingsdalen sitt historiske
særpreg.

Fasadene struktureres ut fra et rutenett
med tydelige markert vertikale og/eller
horisontale lijner. Det må være fokus på
minimalisering av skala (for eksempel
at enkeletasje-inndeling ikke er visuelt
førende men at noen etasjer kan samles
visuelt innenfor et gitt rutetnett).

Etasjen over arkadene /første etasje må
utformes som en overgang mellom de
nederste etasjene og etasjene oppover.
Det skal legges vekt på en utforming som
bryter ned høydevirkningen, og bidrar til
en rik detaljering av byggets nedereste
etasjer. Det skal være mest mulig åpen
fasade med store vindusflater som fir godt
utsyn over torgene.
Dette gjelder for alle arealbruksformål som
er plassert i etasjen over arkader

Kjøpesenterfasaden skal utformes som
en aktiv fasade og bidrar til å speilvende
kjøpesenterets aktiviteter ut mot bygulvet.

BS03 :
Første etasje (se vedlegg 21) må oppleves
som så åpen og inviterende som mulig med
store vinduer.
Her må det legges vekt på menneskelig
skala.
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BS01 :
Første etasje (se vedlegg 21) og andre
etasjen i bygg C og D, må utformes
med arkader. Arkader skal være så
åpne og inviterende som mulig, slik at
kjøpesenterfasaden bak arkadene er lesbar.
Her må det legges vekt på menneskelig
skala.
Bygg E må ha aktive fasader i første etasje,
og følge samme prinsipper som de andre
bygningene i BS01 på resten av fasader.

Fasader og material - referanser

En kreativ måte å jobbe med sterke horisontale linjer.
Bilde: Ski Tårn, R21 Arkitekter

Boligfasader med visuell brytning av skala.
På øverste etasje samles to vinduer sammen til å bryte skalaen.
På nederste etasjer er vinduene mindre, og tilpasses
menneskelig skala.

En kreativ måte å jobbe med sterke vertikale linjer og rutenett.
Bilde: Cosway Street, Bell Phillips Architects

Bilde: Staab Architekten, Cologne Historic Center

Bilde: Eric Parry Architects, 4 Pancras Square, London

Arkader integrert i fasaden, en del av fasaden. En kreativ måte å
avstlutte bygningen mot himmelen.

Arkader integrert i fasaden, en del av fasaden.
Bilde: Cubic Lattice Buiding, Yoshio Taniguchi

Bilde: Max Dudler, Dragerwerk House 72, Lubeck
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Arkader og variasjon i etasjene oppover uten å miste helhett.

Innganger til Oasen:

Private kantsoner til boliger.

Store, inviterende og transparente inngangspartier
til senteret og passasje.

Boliger mot felles hager skal ha en minst to meter
bred privat kantsone som er tydelig, samtidig som
den glir inn i et helhetlig landskap. En privat sone
foran boligene på bakkeplan er med til å skjerme
det private liv.

Fasader :

Leilighetsinnganger :

Belysning :

Aktive fasader mot offentlig torg og byrom skal
utformes med vinduer og inngangspartier for å
bryte opp skalaen og for å aktivisere flere punkter
langs fasaden.

Inntrukne og mer intime inngangspartier til boliger
i menneskelig skala. Den bør utformes med høy
grad av detaljering.

Utvendig belysning, innvending belysning på første
etasje og åpne fasader på gateplan er med på å
skape trygge, aktive og gode byrom utover døgnets
timer.
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Aktivering av fasader prinsipper

Arkader - prinsipp
Arkader skal etableres som et gjennomgående arktiktonisk
element langs Fyllingsdalen torg i vest, og Fyllingsdalen
bybanestopp i sør (bygg A, B, C og D).
Dette har flere virkninger:
- Arkader og materialer skaper avveksling i fasader
- Filtrering
- Variasjon i opplevelse langs fasader
- Brukes til opphold

Prinsippskisse: Arkade mot bybanestoppet (bygg D)
bør være minst to etasjer høy.

Fasadene trekkes ned til bygulvet i form av arkader. Dette for å
integrere ny bebyggelse med bygulvet. Arkader må utvikles og
behandles på en måte som gjør de en del av boligbygninen.
Bør være en del av bygget, ikke et atskilt element.

Spesielt fokus på dimensjonering og visuell påvirkning av arkader.
Søyler til arkader må ikke fremstå for tunge og tette. De kan ikke
skjerme for mye av den åpne og inviterende fasaden til senteret.
Arkadene skal være en del av bygulvet og byrommet. De skal
være tydelig allment/offentlig..

Prinsippskisse: Arkade til hjørnebygget bør være minst
to etasjer høy og så åpen som mulig.

Prinsippskisse: Enkel takhøyde. Min.3,5 m.
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- Trekker livet bak fasaden ut i byrommet også når det regner.

Arkader - illustrasjoner
4m

Hjørnebygg

5m

Vest fasade

Fotavtrykk til
tårn

Sør fasade

Illustrasjon : arkader mot vest / Fyllingsdalen torg

Møblering og ganglinje langs fasader.
5 meter dybde på arkade mot sør og, 4 meter dybde mot vest.
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Illustrasjon : arkader mot sør / bybanestopp

Balkonger
Balkonger og terrasser er en viktig del av konseptet for hele
bydelssenteret, og er med å gjøre området så grønt som mulig.
Balkongene aktiviserer fasadene.
Store balkonger og terrasser mot takhagene binder bygningne
og selve takhagene sammen i tre dimensionele hengende hager.
Intensjonen er å muliggjøre store balkonger og terrasser mot
takhagene som gir nok plass til beboerne til å plassere mange
planter på sine private utearealer. Noe som skaper ”grønne
fasader”.
Se fasadene markert i grønn på temakartet.
I tillegg, tillattes det mindre balkonger der bygningene vender mot
hverandre.
Se fasadene markert i gul på temakartet.
På fasadene mot offentlig byrom, tillattes det kun inntrukket
balkonger til å unngå visuelle privatisering av byromet.
Se fasadene markert i rød på temakartet.

Kun inntrukne balkonger
Balkonger med maks. 3 meter utkraging fra fasade tillates
Balkonger med maks. 5 meter utkraging fra fasade tillates

Konsept diagram: grønne takhager, og grønne fasader mot takhagene
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Temakart: Balkonger

Gatekunst

Møblering

Klatrevegg

Bilde fra Steinkjellergaten i Bergen. Veggen kan behandles
i samarbeid med gatekunstner-miljøet i Bergen.

Integrert møblering som en forlengelse av fasade.
Bilde: Vitra center av Herzog de Meuron.

Vegg kan brukes som en klatrevegg.
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Aktivering av parkeringsvegg mot offentlig gangvei i øst

Aktivering av parkeringsvegg mot offentlig gangvei i øst

Integrert sykkelparkering på bakkeplan aktiverer punkter
langs fasaden.
Ref. International Student House in Delft.

Transparent fasade til parkering.
Ref. The Mountain av BIG i København.
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I situasjoner når boligblokk ligger med østlig vendt vegg, kan
fasaden trekkes ned til bakkeplan. Dette resulterer i mer
variert opplevelse langs østlig vendt vegg. Inngangsparti på
bakkeplan er med til å aktivere plassen på bakkeplan.
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3. Utforming av utearealene

Oppsummering veileder : utforming av utearealene
Det må brukes allergivennlige planter på takhagene, og i mest mulig
grad stedegen vegetasjon.
Fyllingsdalen torg :
Torget må oppleves som åpent foran trappene opp til takhagene.
Trappen fra torget opp til takhagene må være dimensjonert slik
at den både styrker gangsonene og fungerer som et inviterende
sitteareal.
Byrom mellom kulturhuset og bygg A :
Det må plantes trær mellom kulturhuset og Oasen.
Fyllingsdalen bybanestopp / torg :
Byrommet må oppleves som åpent foran trapp/rampe til
bybanestopp. Trapp/rampe må kombineres med sitteelementer/
trær/beplanting for å bryte ned skalaen på trappene, og for å tilby
et uformelt offentlig byrom som komplimenterer kantsonene til
restauranter og kafeer i Oasen senter.
Uterom og takhager vest (BS01) :
Takhagene må være grønne (gress, busker, evt. små trær, evt.
vannspeil, ...).
Det skal etableres forbindelse mellom ulike nivåer i form av trapp.
Boliger med direkte tilgang til fellestakhage (i bygg B, C, D og E) må
ha min. 2m dyp privat terrasse (uteoppholdsplass) evt. skjermet med
plantekasser.
Utforming og møblering av utearealene må prosjekteres i samråd
med landskapsarkitekt.
Takhagene skal bidra til å bedre flomproblematiken i området.
Uterom og takhager øst (BS03) :
Takhagene må være grønne (gress,planter,blomster, urter, busker,
...).
Boliger med direkte tilgang til fellestakhagen må ha min. 2m dyp
privat terrasse (uteoppholdsplass) evt. skjermet med plantekasser.
Utearealene i østområdet bør utformes som en grønn oase, som et
naturområde, med beplantningsrikhet.
Utforming og møblering av utearealene må prosjekteres i samråd
med landskapsarkitekt.
Takhagene skal bidra til å bedre flomproblematiken i området.
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Byrom mot nord og det grønne :
Byromet nord for Oasen Passasje skal oppleves som en park

Oversikt

Byrom med ulike kvaliteter og bruk :
Det legges vekt på stor variasjon av offentlige rom og plasser.
De ulike byrommene ligger på forskjellige nivåer og tilbyr ulike
opplevelser. Generelt for alle er at de må utvikles med stor
variasjon og høy kvalitet på detaljering. Under utviklingen skal
enkelte stedskvaliteter vektlegges med særlig fokus på materialitet,
romlighet, stemning, plassering og utsiktsrom. Tydelighet og
identitet for hvert enkelt byrom skal være merkbar.

Kulturhus

1. Fyllingsdalen torg

2
Bygg A

2. Byrom mellom kulturhuset og bygg A
3. Fyllingsdalen bybanestopp / torg

1

4. Uterom og takhager vest (BS01)
5. Byrom mot nord og det grønne

5

4

6. Uterom og takhager øst (BS03)

3
6

Situasjonsplan, oversikt
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N

Strategi for bygulvet - Aktive soner generelt

Butikker

Kantsone
Arkade

Sirkulasjon

Bybanen
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Prinsippsnitt
Viser generelt prinsipp for aktive soner generelt.

Belegning

Fasadeliv

Beplantning

Kvaliteter, farger og variasjon i belegning er med å sikre lek og
opphold.

Fasadene skal ta utgangspunkt i menneskets skala og skape
samspill mellom aktiviteter i gater/torg og livet bak byggets fasade.

Beplantning, vegetasjon og annen natur er en stor ressurs i
bybildet. Vegetasjon understøtter uformell lek og god trivsel.

Bilde: Fantasia Mixed Use Landscape

Bilde: Pakhusene, Njals gade, Islandsbrygge

Bilde: David H. Koch Plaza, Metropolitan Museum of Art, Olin

Kantsoner

Møblering

Belysning

Innganger, møblering, beplanting, baldakiner, markiser, arkader
m.m., er med å skape intimt og varierte byrom.

Møbler og landskapselementer som understøtter barn og unges
interresse må prioriteres og sikres.

Belysning og åpne fasader på gateplan er med å skape trygge,
aktive og gode byrom utover døgnet.

Bilde: Dag Hammerskjolds Alle, Østerbro

Bilde: Park i Nashville USA. Hargreaves Associates & EOA

Bilde: Nygårdsplassen Fredrikstad, Mad arkitekter
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Bygulvstrategi - Kategorier for aktivere de ulike uterom langs Oasen

1. Fyllingsdalen torg
Fyllingsdalen torg er et offentlig rom vest for Oasen senter, og det
kobles i fremtiden med et kultursenter og en busstasjon. Lenger
sør etableres Fyllingsdalen bybanestopp. En stor trapp knytter
Fyllingsdalen torg med takhagene, og en innvendig passasje
fra sør til nord. Det bør legges vekt på at plassen fremstår som
offentlig (allmenning) med mye plass til bevegelse. Selve plassen
og møblering bør tilrettelegge for aktivitet og allmenn bruk for alle
aldersgrupper. Torget er stort og inndeling i ulike soner er positivt.
Inndeling kan skje med materialer, belegning, møbler osv.

ref. Tampico High School, Mexico
Offentlig trapp med innebygde plantekasser.

ref. Hyllie Plaza, Malmö
Randsoner av allmenningen skaper arealer til
opphold og et møtestedt under trær.

ref. Stortorget, Gävle Sverige
Ulike materialer og møbler deler inn store arealer i
mindre soner med forskjellige funksoner.

Perspektiv av Fyllingdalen Torg

ref. Plaza At Bavnehøj Arena, København
Urbane sportsaktiviteter gir hverdagsliv på
allmenningen.
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ref. Stasjonsalmenningen Bjørvika, Oslo
Kvaliteter som sikrer lek og utfoldelse hos alle
aldersgrupper.

2. Byrom mellom kulturhuset og bygg A
Det må plantes trær mellom kulturhuset og Oasen.
Siden det ligger en parkeringskjeller under bakken, kan jord
ligge i store nedgravde plantekasser i parkerinskjelleren mellom
parkeringsplasser. Fjordalleen i Aker Brygge (se bilde på høyre) er
basert på denne løsningen.
Det trenges ca 15m3 per tre.

Prinsipp skisse
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Fjordalleen, Aker Brygge, Oslo

3. Fyllingsdalen bybanestopp / torg
Fyllingsdalen bybanestopp er et offentlig byrom med mye
bevegelse og ferdsel mot bybanen, og næring og uteservering
langs sydfasaden av Oasen kjøpesenter. Byrommets lange form
rammes inn av senteret og bybanen, og åpner seg mot det vestlige
Fyllingsdalen torg. Byrommet består av en jevn overflate av høy
kvalitet. En stor trapp med sitteplasser og grøntområder fører folk
fra torget og opp til bybanestoppet. To ramper sikrer universell
tilgang til bybanestoppet.
Under byrommet finnes et parkeringshus som legger føringer på
hvor vegetasjon kan etableres i bestemte soner i byrommet. Her
foreslås tre- og plantebed med opphøyd kant som kombineres med
benker.

Perspektiv av Fyllingsdalen bybanestopp

ref.
En stor trapp til bybanestoppet skaper arealer til
opphold langs trappkantene.

ref. Zentrale Versicherung, Aachen
Ramper sikrer universell fremkommelighet til
bybanestoppet.

ref. urbane møbler for gårdsrådhuset, Poznan
Treplanting i containere kombinert med benker
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ref. Neue Meile, Böblingen
Et fastdekke av høy kvalitet. Åpent rom for bevegelse,
opphold og uteservering.

4. Uterom og takhager vest (BS01)
Oversikt :
Det etablers to type uterom på tre nivåer:
1. Uterom 1. Et tilgjengelig, grønt byrom for allmennheten.
2. Uterom 2 : Takhager. Takhager for boliger og eventuelt
kontorleietakere i 3. etasje. Felles uteopphold - lek og opphold
for beboere og gjester. Boliger mot felles takhager skal ha
en privat kantsone som er tydelig samtidig som den glir inn i
landskapet. En privat sone foran boliger på bakkeplan er med på
å skjerme det private liv.
Det må etableres gangforbindelser i form av trapp mellom de

Uterom 2

ulike nivåer. Det kan være frittstående trapper bygd av tre, med

Uterom 1

så mye vegetasjon som mulig (f.eks. klatreplanter, se illustrasjon).

Uterom 2

Gangforbindelse må være bred nok for offentlig bruk.
Trapp fra tord til Uterom 1
Takhagene er koblet til Fyllingsdalen torg med en inviterende trapp. Trappen
bør være en del av bygulvet. Den bør utvikles slik at den glir inni torget og ikke
oppleves som et fremmed element.

Minumum 3 meter bredde.

Uterom 1

Uterom 2

Forbindelser mellom ulike nivåer : illustrasjon
De tre ulike nivåer bør kobles sammen via trapper/ramper.
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Uterom 2

4. Uterom og takhager vest (BS01)
Grønne arealer :
Takhagene består av tre nivåer som gradvis utvikler seg fra den
laveste offentlig tilgjengelige takhagen til takhager til boliger
på plan 2 og 3. Fyllingsdalen torg og uterom 1 er koblet sammen
trapp. Uterom 1, det laveste nivået, blir allment tilgjengelig. Grønne
overflater rammer inn bygulvet og skaper sitteplasser i solen.
Fellesarealene til boliger ligger på to nivåaer. Her bør barn og
unges interesser vektlegges. Uteromene bør ha et bredt spekter av
bruksmuligheter og legge spesielt vekt på å utforme fellesareal som
fremmer fellesskap og tilhørighet.

ref. High Line Park, New York
Et bygulv trekker seg fra Oasen allmenningen opp på
taket av 1. etasje.

ref. Playa District, California
Semiprivat areal på 2. etasje. Møblering og beplanting skaper møteplasser for kontorarbeidere og besøkende.

ref. Waller Park, San Francisco USA
En sjenerøs trapp med beplantning fører fra Oasen
allmenningen opp til 1. etasje av takhagen.
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Oversiktskart over takhager
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ref. Burnley Living Roofs, Melbourne
På 3. etasje dannes privat uteopphold og lek for beboere og gjester, rammet av fargerik beplanting.

4. Uterom og takhager vest (BS01)
Vegetasjon :
Ulike strategier kan brukes ulike steder til å få takhagene til å
oppleves som en grønn oase.
- små trær i plantekasser plassert strategisk i forhold til
eksisterende bærestrukturen (ca 60-100 cm jordtykkelse)
- busker (ca 50-70 cm jordtykkelse)
- lave busker (ca 40-60 cm jordtykkelse)
- gressflater (ca 20 cm jordtykkelse)
- klatreplanter som henger fra fasadene
- lekeplasser med grønne overflater / gummi
- vannspeil (10 cm dybde)

Klatreplanter

55 Water Street, New York City : busker

Cowi kontorlokaler, Oslo : busker

1912, Bergen : små traer og busker i plantekasser
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Prinsippskisse : jordtykkelse tilpasset eksisterende struktur

5. Byrom mot nord og det grønne
Byromet nord for Oasen Passasje må oppleves som en park.
Intensjonen er at det grønne glir seg inn i Oasen. Dette byromet
tilknytes til de grønne arealene rett nord av Oasen (mellom Felke
Bernadottes vei, Nebbestølen barnehage og Minken Barnehage) og
videre til Lynghaugparken.

ref. park, ukjent sted.

33

Illustrasjon byrom mot nord

6. Uterom og takhager øst (BS03)
Boligbygningene som bygges på parkeringshuset vil bli plassert
på et grønt landskap som minner om Fyllingsdalens grøntstruktur.
Grønne gårdsplasser tilbyr beboere og besøkere fellesarealer med
høy kvalitet på opphold og rekreasjon, og et bredt utvalg av lek
for barn. Tre og naturstein bør inngå som materialer for design av
møbler og overflater. Planteområder består av plantearter med
frodige grønnfarger i en rekke nyanser. Forbindelsesstien mot øst

ref. Element Arkitekter, D36 i Oslo.
Grønne takhager med møbleringsmuligheter

ref. BIGyard, Berlin
Felles gårdsplasser gir innbyggerne et bredt utvalg av
lek- og rekreasjonsområder av høy kvalitet.

ref. Onyx Thailand Residence, Bangkok
De to nivåene i det grønne kvartalet er koblet av en
trapp som går opp langs landskapet.

Veggflaten mot øst aktiveres med en klatrevegg.

ref. Gatekunst og basketball, Paris
Veggfalten mot øst aktiveres ved sport og gatekunst.

ref. Spielplatz am Lokdepot, Berlin
Langs veggen står en langstrakt benk, som er
orientert mot øst.
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oppgraderes langs husfasaden og fasaden aktiviseres punktvis.
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4. Oasen passasje

Oppsummering veileder : Oasen passasje

Oasen passasje skal utformes slik at den oppleves mest mulig om
den var en utendørs strøksgate. Dette skal gjenspeiles i valg av
materialer, utforming av gategulv, innvendige fasader og glasstak
samt andre detaljer. Det skal være direkte innganger til all handel og
virksomhet langs passasjen.
Nord-inngangen av passasjen må være så grønn som mulig. Dette
byrommet må utformes som en utvidelse av naturområdet sør
for Nebbestølen barnehage. Inngangen markeres på en tydelig
måte. Den må være så inviterende og transparent som mulig, og
trekke seg over to etasjer. Det innvendige gulvet i passasjen må
bygges med materialer som samsvarer med utvending arkitektur og
belegning, for å dra uterommet inn i passasjen.
Nord-delen av passasjen, atriet i kontorbygget, må oppleves som et
grønt atrium.
Sør-delen av passasjen gjennom eksisterende senter, må utformes
med et urbant preg.
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Sør-inngangen av passasjen blir et urbant og aktivt byrom mot
bybanestoppet. Inngangen markeres på en tydelig måte. Den må
være så transparent og inviterende som mulig, og trekke seg over to
etasjer.
Innvendig må gulvet utføres med materialer som minner om det som
brukes utvendig.

Oasen passajse - Oasen som et bindeledd
Oasen passasje må utformes slik at den oppleves mest mulig som
om den var en utendørs strøksgate. Dette skal gjenspeiles i valg av
materialer, utforming av gategulv, innvendige fasader og glasstak
samt andre detaljer. Det skal være direkte innganger til all handel
og virksomhet langs passasjen.
Planens intensjonen er å utforme Oasen passasje som et bindeledd
mellom by og natur. Ny passasje, via senteret, tar brukere på en

Prinsipp snitt.

reise hvor by og landskap glir inn i hverandre.

Aktiv

Rolig

By
Oasentorget

Bolig

Parkering

Bydelstorg
(Innvendig)
Handel

Utearel boliger

Natur

Servering

Kontor

Atrium

Helsetjeneste

Torg med lek

Offentlig rekreasjon

Kontor
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Bybanestopp

Oasen

Oasen passajse - sett fra nord

Snitthenvisning
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Fra Lynghaugparken i nord (konseptbilde).
Illustrasjonen viser det offentlige torget nord for innfill-bygget. Det er her du velger å gå til byen via Oasen passasje eller fortsette lenger nord til Lynghaugparken. For
bebeore og besøkende rundt Lynghaugparken blir det en fantastisk reise hvor en opplever overgangen fra skog og landskap til bylivet, via en nyetablert passasje som
tar med seg landskapet fra nord over til bygulvet i sør.

Vinterhage / Atrium (konseptbilde).
Kontorbyggets høye og lyse atrium er det første man møter etter ha hatt gått inn
i Oasen passasje fra nord. Atriumet fremstår som en stor vinterhage, det minner
om Oasen fra åpningen tidlig på 70-tallet.
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Oasen passasje - Atrium

Midt i Oasen passasje (konseptbilde).
illustrasjonen viser passasjen mot sør. Atmosfæren har et mer urbant preg.
Passasjen behandles i stor grad likt som de utvendige fasadene mot sør og
vest, med samme belegg på gulv og fasadematerial. Intensjonen er at de ulike
rommene glir over i hverandre. Butikker som vender mot passasjen bør følge
samme prinsipper og detaljrikhet som fasader mot offentlige torg i sør og vest.
Her er det mer aktivitet og liv som hører til i det urbane bilde. De store
takvinduene sikrer visuell forbindelse til livet på taket, og gir passasjen mye
naturlig lys. Takvinduene understreker forbindelsen mellom de to ulike nivåene,
samtidig understreker den at passasjen er et utvendig byrom som beskytter mot
vær og vind med det gjennomsiktige taket.
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Oasen passasje - Sælen bydelstorg

Fyllingsdalen bybanestopp
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Fyllingsdalen bybanestopp (konseptbilde).
Planens intensjon er å introdusere de to ulike verdener: landskapet og den tette aktive byen. Illustrasjonen viser byrommet langs sørfasaden. Det vil bli den mest aktive
delen av Fyllingsdalen, med bybanestopp, butikker og et yrende menneskeliv.

Mad Bergen AS
Formingsveileder Oasen
Fyllingsdalen bydelsenter
Bergen
2020

42

Prosjektkontakt
Maxime Rousse
+47 942 11 091
mr@mad.no

Vedlegg 05
Formingsveileder Oasen
Fyllingsdalen bydelsenter

