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Oppdragsbeskrivelse
Bakgrunn
Prognoser viser at Bergen kommune vil kunne få en stor befolkningsvekst i de kommende
tiårene. Kommuneplanen fastsetter at tilbud av nye bolig- og næringsareal skal løses innenfor
dagens byggesone. Fortetting og transformasjon skal skje nær kollektivknutepunkt og
servicetilbud, og kommuneplanen har vist dette som senterområder og omformingsområder.
Videreutvikling og styrking av bydelssentrene er en del av strategien for å håndtere denne
veksten. Kommuneplanen fastsetter at bydelssentrene, deriblant Oasen i Fyllingsdalen, skal
videreutvikles som urbane, aktive og attraktive møtesteder for bydelen. Videre heter det at
boligandelen skal økes, det skal legges vekt på å utvikle bydelsparker og offentlige utearealer,
redusere flateparkeringen og etablere kollektivterminaler.

Ortofoto som viser bydelsgrenser
med rosa, med Fyllingsdalen
bydel sentralt i bildet.
Avgrensning av analyseområdet
er vist med gult. Bergen sentrum
oppe til høyre.

Som ledd i arbeidet med å nå disse målene skal det utarbeides en mulighetsanalyse for
sentrale deler av Fyllingsdalen. Hensikten med analysen er å klargjøre aktuelle
planutfordringer og vurdere mulige framtidige utviklingsretninger. Resultatet av analysen vil
danne grunnlag for beslutninger om avgrensning og planform for eventuelle framtidige
arealplaner i området.
En sentral del av mulighetsanalysen er en idéfase, der vi ønsker å belyse mulige
utviklingsløsninger. Oppdraget gjelder deltakelse i denne idéutviklingen. Avgrensning av
analyseområdet framgår av kartet nedenfor.
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Fyllingsdalens planhistorie
Fyllingsdalens planleggingshistorie gir et viktig bakteppe når videre utvikling skal diskuteres.
Vi gir derfor en kortversjon av hovedtrekk i denne utviklingen.
Bergen kommune hadde etter krigen en stor befolkningsvekst, som ga behov for nye
ekspansjonsarealer. Bergen kjøpte derfor i 1955 Fyllingsdalen, et areal på 12,5 km², fra Fana
kommune. På denne tiden var det 1590 innbyggere i dalen.

Foto fra 50-tallet, tatt fra Sikthaugen og sørover dalen. Lynghaugtjernet i forgrunnen.

Det ble satt i gang et planarbeid med målsetning om å skaffe boliger til 25.000 mennesker i
dalen, samtidig som man ivaretok dens grønne preg. Områdene i sørvest ved Varden, ble
regulert først, på grunn av behov for boliger tilknyttet marinebasen Håkonsvern. Det ble så
utarbeidet en samlet disposisjonsplan for de øvrige delene av Fyllingsdalen.

Disposisjonsplan for Fyllingsdalen. Fra ca. 1960.

Grønnstrukturplan. Fra ca. 1960.

Hovedgrepet i disposisjonsplanen var et bydelssenter midt i dalen, tydelig infrastruktur med
skoler og andre offentlige tilbud, samt en sammenhengende og raus grønnstruktur.
Utbyggingen skjedde i stor grad i siste del av 60-tallet og første del av 70-tallet, med
boligbyggelag som de sentrale utbyggerne. Det meste av boligene ble bygget som
feltutbygging med blokker i 3-5 etasjer med enkelte høyhus. De tekniske
utbyggingsløsningene var ikke egnet for bratt terreng, og dalsider og åsrygger ble derfor
avsatt til småhus.

Lynghaug borettslag,
ca. 1967

Bydelssenteret Oasen ble bygd av forsikringsselskapet Hygea, med butikker, kontorer og
innvendige fellesarealer i form av et hovedtorg formet som en vinterhage – dvs. en oase.

Lyshovden skole i
forgrunnen, med
borettslagene Lyshovden
og Sælemyr bak. Oasen
bydelssenter er under
bygging.

Det ble planlagt en robust vegstruktur, med en gjennomgående veg i
fire felt. Vegplanen fulgte dagens trasé, men var foreslått lagt
utenfor bydelssentere. De overordnede planene viste derfor en
tunnel under Løvåsen, med planskilt kryss mellom Oasen og
Spelhaugen. Denne strekningen er regulert, men ikke bygd. I utsnitt
fra disposisjonsplanen til høyre er denne strekningen merket med
grønt. Øvrige deler av vegen har i dag kun to felt, og ikke fire som
disposisjonsplanen viser.
I de delene av Fyllingsdalen som inngår i analyseområdet har det
skjedd forholdsvis lite siden den store utbyggingen. På 80-tallet ble rekkehusfeltet på
Løvåsen, med ca. 60 boenheter etablert, næringsbebyggelsen i Spelhaugen og ved Oasen har
blitt utbygd, og det er bygd en del småhus på knauser og høydedrag. Utenfor planområdet har
det kommet mye bebyggelse fra 70-årene og utover, både med eneboliger og enkeltprosjekter
i dalsidene.
Bydelssenteret Oasen er under utvidelse, og andre byggetrinn av utvidelsen er nå under
sluttføring.

Fyllingsdalen bydel har i dag nærmere 29 000 innbyggere. Innenfor analyseområdet er det
omtrent 10 000 innbyggere.
Oppdraget
Kommunens hensikt med mulighetsanalysen er følgende:
- Vurdere fortettingspotensialet for bolig i hele området og for sentrumsformål rundt Oasen
og Spelhaugen.
- Vurdere rollefordeling mellom Oasen og Spelhaugen, og foreslå avgrensning av sentrums/næringsområdet.
- Fastlegge grønnstruktur som må beholdes, og påpeke mangler, barrierer og
forbedringsmuligheter. Vurdere potensialet for intensivert bruk av dagens grønnstruktur.
Den idéprosessen det nå inviteres til skal belyse dette gjennom alternative forslag til
arealbruks- og utbyggingsløsninger. Konsulentene skal utarbeide ideer og skisseforslag for en
fortetting og urbanisering av Fyllingsdalens sentrale deler. Forslagene skal vise hvordan man
kan oppnå en fortetting av boliger i hele planområdet, og en bymessig videreutvikling av
Oasen som et mangfoldig sentrum for bydelen. Samtidig skal ny utbygging tilfredsstille
faglige prinsipper og krav til gode bolig- og byområder, med respekt for de kvaliteter som
området har i dag.
For å sikre bredde i vurderingen vil vi tildele likelydende kontrakter til tre tilbydere. Arbeidet
skal gjøres etter følgende prosess:
1. Konsulenten setter seg inn i situasjonen og lager analyser, ideer og skisser for mulige
utviklingsgrep. Forslag tegnes ut tilstrekkelig til å forstås som del av presentasjon på
ideverksted, men ikke på et nivå beregnet for eksterne målgrupper. Hoveddelen av
oppgaven ventes å ligge her.
2. Alle tre konsulentene skal delta på én dags felles idéverksted. Alle grupper presenterer sin
analyse, sin angrepsvinkel og sine skisser. Så legges det opp til vurdering og diskusjon om
forslagene i grupper og i plenum, der elementer i ulike forslag kan veies mot hverandre.
Vi velger i fellesskap 2 – 3 alternative hovedgrep som det skal gås videre med.
3. Konsulentene ferdigstiller og presenterer hvert sitt forslag, med utgangspunkt i resultatet
fra idéverkstedet.
Premisser for arbeidet
Kommuneplanens arealdel fastsetter hovedtrekk i arealbruken for området. Hensikten med
denne idéprosessen er imidlertid å tenke fritt rundt framtidige muligheter, og
kommuneplanens arealbruk er derfor ikke bindende for idéutviklingen. I denne sammenheng
vil det være en helhetlig analyse og et hovedgrep, samt en generell kvalitetsbevissthet i
konkrete forslag som skal vektlegges.
Kommunen har utarbeidet temakart om arealbruk, grønnstruktur, bebyggelse, kulturminner
m.v., som vil være viktig bakgrunnsinformasjon for valgte konsulenter. På dette stadiet er
temakartene i hovedsak basert på eksisterende informasjon, men ved senere planarbeid må det
gjøres grundigere registreringer av flere av temaene.
Det er aktuelt å knytte Fyllingsdalen til et fremtidig bybanenett. Planarbeid for bybane mot
vest er ikke igangsatt, og lokalisering av trasé og holdeplasser vil derfor ligge fram i tid. I
denne sammenheng legger vi til grunn at det uansett blir en svært god kollektivdekning med

buss eller bybane i Fyllingsdalen, med Oasen som det viktigste knutepunktet. Dagens
vegforbindelse mot sentrum vil uavhengig av bybane være en viktig kollektivåre.
Hovedtrekkene i vegsystemet ligger i utgangspunktet fast, men begrunnede endringsforslag
kan vurderes. I videre planarbeid med Fyllingsdalen skal det tas stilling til om den regulerte
"omkjøringsvegen" forbi Oasen er aktuell. Statens vegvesen og kommunen er i gang med et
planarbeid for forbedring av framkommelighet for kollektivtrafikk og gang-/sykkeltrafikk
langs hovedvegen gjennom dalen. Det foreligger forslag til reguleringsplan for strekningen fra
Oasen og sørover, med kollektivfelt og gang-/sykkelveg.
Opsjon
Det er aktuelt at en av konsulentene også bidrar med prosessledelse av ideverkstedet. Dersom
tilbyder har denne type kompetanse ber vi derfor om tilbud på dette, som en opsjon. Det er
frivillig å gi en slik pris. Opsjonen angis med timepris.
Arbeidet vil bestå i å bidra i forberedelsen av ideverkstedet, samt i å være møteleder og,
sammen med kommunen, være ansvarlig for opplegget og gjennomføringen av ideverkstedet.
Videre vil det være aktuelt med deltakelse i oppsummering av arbeidet i ettertid.
Framdrift
Vi legger opp til følgende framdrift for arbeidet:
Frist for å gi tilbud
Forhandlinger
Beslutning om kontraktstildeling
Kontraktsinngåelse
Oppstartmøte
Ideverksted
Innlevering av sluttprodukt

10. oktober
11. – 16. oktober
17. oktober
29. oktober
31. oktober
21. november
7. desember

Det er aktuelt å gjennomføre forhandlinger via telefon. Dato for oppstartmøte og idéverksted
kan endres, så gi tilbakemelding dersom foreslåtte dager ikke passer.
Honorering
Det skal tildeles tre kontrakter, som hver honoreres med fastpris på kr. 200.000.
Oppgaveforståelse og kompetanse blir derfor avgjørende for valg av konsulent, jfr.
konkurransegrunnlaget.
Leveringsformat
Resultat fra arbeidet skal utformes for 2 – 3 plansjer i A1-format, men skal kun leveres
digitalt, i produksjonsformatet og pdf-format.

