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Desember 2012

Å beholde stier, engmarker, eller
bygninger, eller et plangrep, slik
at tidsforløpet, utviklingen eller
evolusjonen og kan oppleves, kan også
være riktig. Dette er med på å gi oss
røtter, tilknytning og identitet. Ved å
gjenbruke kulturens materielle utrykk
kan naturlandskapet og bylandskapet
- det gitte og det skapte - leses, og
forløpt tid erkjennes.
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Bilde: Skisse fra intern workshop
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Vi er invitert til å bistå Bergen

Kommune, Etat for plan og geodata, i et
parallelt oppdrag med idéutvikling for
Fyllingsdalens sentrale deler. Denne
idéfasen er tenkt å danne bakgrunn
for en mulighetsstudie som skal ligge
til grunn for en ny områdeplan for
Fyllingsdalen.
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Fyllingsdalen mulighetsstudie

skulle være å bidra til- og delta i
Idéverkstedet som ble avholdt 21.
november 2012.
I lys av kommuneplanens arealdel
og med planer om Bybane mot vest,
er Fyllingsdalen utsett til en kraftig
fortetting og en mer urban utvikling de
neste 15-20 årene.
Vi la i ideverkstedet frem en
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ØKOLOGISK
BÆREKRAFT

SOSIAL
BÆREKRAFT

ANALYSE
PREMISSER

helhetsplan med et plangrep som
kort sammenfattet bestod i å knytte
sammen Fyllingsdalens (tidligere
ubestridte) senter, Oasen, med det
etter hvert framvoksende (og kanskje
vanskelig å stoppe) konkurrerende
senter på Spelhaugen. Med Bybanen
som sentral del av en pulsåre eller akse,
sammen med en bymessig bebyggelse
strukturert for å danne byrom, mener
vi det er mulig å få offentlige og private
krefter til å virke i samme retning og
med samme mål - å styrke en bymessig
bydelsutvikling med egen karakter, og å
gjøre bydelen mer attraktiv i seg selv.

Med utgangspunkt i Fyllingsdalens

kallenavn ”Den grønne bydelen”
introduserte vi slagordet ”Den grønne
og aktive bydelen” med utgangspunkt

ØKONOMISK
BÆREKRAFT

VISJONER
VERDIER

I
II
III
KVALITETSMÅLINGER
MULIGHETER

i- og med en idè om å gjennomføre
opprinnelig intensjon og kapasitet i
Disposisjonsplanen fra 1960. Videre
utvikling må imidlertid også svare
på vår tids utfordring - bærekraft
– av oss forstått som et trefoldig
bærekraftbegrep, som også inkluderer
sosial bærekraft.

I ukene etter ideverkstedet har Og

Arkitekter i samarbeid med Kanon
Arkitektar (Reykjavik) videreutviklet
studien og det fremlagte materialet
langs de linjer og med den retning som
ble avtalt i Idéverkstedet.
Vi har begrenset oss ved å ikke i
veldig stor grad arbeide videre i detalj
med Spelhaugen. Vi ønsket å spisse
vårt bidrag med å arbeide videre med
sammenknytningen av Oasen og

VISJONER
VERDIER

IDÉVERKSTED
ALTERNATIVER

KONKLUSJON
ANBEFALINGER

Spelhaugen, utvikle tankene i forhold
til sosial bærekraft og med å undersøke
videre ulike modeller for fortetting
av borettslagene nord for Hjalmar
Brantingsvei, samt å rentegne, klargjøre
og redigere materialet fremlagt i
idéverkstedet.
Materialet – planene og skissene – må
ikke forstås som konkrete eller presise
svar hva gjelder form eller struktur. De
må forstås sammen med vår visjon,
det overordnede plangrep og de ulike
planstrategiene som mulige svar blant
mange, som mulige konsekvenser av en
utvikling og med en tidshorisont som
kanskje ligger 10-20 år frem i tid. Det er
bilder på en tenkt fremtid og tolkningen
må ses i lys av dette.

Og Arkitekter og Kanon Arkitektar er

takknemlige for å ha fått anledning til å
delta i dette arbeidet.
Vi berømmer Bergen Kommune for å
se frem i tid og forsøke å foregripe en
utvikling som med stor sannsynlighet
vil komme. Vi oppfordrer i tillegg
Bergen Kommune til å ikke se sitt bidrag
som alene å utvikle en områdeplan. Vi
mener byutvikling er mer enn farger
på et kart. Forut for- og sammen medbør man operasjonalisere begrepet
mental byutvikling. Hvordan får man
Fyllingsdalens beboere til å ville
ønske en fortetting? Og hvordan kan
byutvikling gi bedre sosiale levekår?
Vi håper Bergen Kommune vil finne
vårt bidrag nyttig, interessant og
utfordrende.

Og Arkitekter | Kanon Arkitektar
Bergen | Reykjavik
07.12.12
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HISTORIE

Fra jordbruksland til etterkrigstidens
drabantbyprosjekt. Idealet om en
grønn dal som kunne huse fremtidens vekst.
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1951

Fra å være et sammenhengende jordog dyrkingsareale ble Fyllingsdalen i
1955 oppkjøpt med det formål å huse
datidens boligutbygging. Det bodde
da kun 1590 mennesker i dalen, et
innbyggertall som ble mangedoblet i
løpet av de neste tiårene. Visjonen var
å huse datidens boligmangel i Bergen,
med nye innflyttere i en grønn dal.

Fyllingsdalen mulighetsstudie

1971
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PLANENS
INTENSJONER
Det ble lagt ned et grundig
arbeid med utarbeidelsen
av ny disposisjonsplan
for Fyllingsdalen, der
landskapsanalyser, solforhold
og felles institusjoner ble
planlagt i èn sammenhengende
visjon. Boligbebyggelsen ble
organisert i boligfelt i åpne
grøntdrag, som fremdeles
fremholdes gjennom dagens

Fyllingsdalen mulighetsstudie

borettslagstruktur. De ulike
boligområdene ble i planen
knyttet sammen med
sammenhengende stier, så lokal
ferdsel til skoler og forretninger
kunne skje trygt.
Fyllingsdalens handlesenter og
møteplass ble også fastlagt der
Oasen åpnet i 1971, som Norges
første innebygde handlesenter.
Senteret har gjennom årene
fått flere påbygg og blitt
oppusset og oppgradert, men
uten en gjennomgående plan.

Og Arkitekter | Kanon Arkitektar | 2012

9

“De ulike boligområdene ble i
planen knyttet sammen med
sammenhengende stier, så lokal
ferdsel til skoler og forretninger
kunne skje trygt.”

Fyllingsdalen mulighetsstudie
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boligfeltene

vei og parkering
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LANDSKAP

Fyllingsdalens landskapskarakter er

tydelig og dynamisk. Det er tydelig
at landskapet er hensyntatt, og vært
et viktig strukturerende element, i
den opprinnelige etterkrigsplanen. En
nærmest parkliknende planstruktur
samler de ulike borettslagene, hvor
be byggene er plassert høflig på et
sammenhengende gresskledd underlag.
Det er ingen private rom mellom bygg
og de grønne fellesarealene.

Generøsiteten i grønne fellesarealer

er den mest iøynefallende og verdifulle
landskapskarakteren i Fyllingsdalens
opprinnelige plan. Men i sine
demokratiske prinsipper om likhet og
fellesskap for alle, står uterommene
også i fare for å oppleves som
monotone og i overkant ensformige.

Variasjon i fellesområdenes identitet
og uterom av mer intim og avgrenset
karakter savnes.

Fyllingsdalens omkransede landskap

byr, med naturlige koller og variert
vegetasjon skaper en rik kontrast
til dalbunnen. Fjellene, Løvstakken
og Damsgårdsfjellet med Lyderhorn
i horisonten, avgrenser også dalen
i en tydelig landskapelig karakter.
Tettheten til fjellene og Canadaskogen
er unik for Fyllingsdalen. De lokale
vannene, som er hensynstatt i den
opprinnelige planen, er også av stor
landskapelig verdi. Både som naturlige
biotoper for fugleliv og vegetasjon,
og med herlighetsverdi i dalens
sammenhengende grønnblå aktivitets- og rekreasjonsområder.

friområder og gangveier
Fyllingsdalen mulighetsstudie
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Det er tre hovedtema som krever oppmerksomhet

når Fyllingsdalens fremtid diskuteres:

1: De eksisterende vann og bekker (både naturlige
og rørlagte) kan komme under betydelig press
fra menneskelig aktivitet. Normalt er dette
en svært skjøre økosystemet og nåværende
ekspansjonsplaner vil kunne ha en negativ
innvirkning hvis dette ikke hensyntas.
Landskapsøkolog Christian E. Mong, i samarbeid
med 3Rw, har påpekt et påfallende unikt fugleliv.
Et innspill fra kommunens ideverksted vi ønsker å
ta ta hensyn til i vår landskapsplan.
2: På tross av de underliggende hovedkvalitetene
i etterkrigsplanens landskapstenkning i
Fyllingsdalen er det behov for å utfordre og styrke
eksiterende planprinsipper. Målet er å skape mer
varierte landskapsrom for beboere og besøkende.
Skillene mellom omkringliggende naturlandskap
og mer urbane planlagte offentlige landskapsrom
bør tydeliggjøres.
3: Tanken om en sammenhengende åpen park
oppleves som en smule monoton. Ulike opplevelser
og stedspesifikke attraksjoner forsterkes
innenfor den blågrønne strukturen. Parsellhagen
gjenoppfinnes som lokale samlingspunkt.

Kort oppsummert vil vårt forslag bevare

og utvide eksisterende landskapskvaliteter.
Landskapsplanen jobber med naturen
og eksisterende økosystemer som de
naturlige vannveiene og dets omkransende
våtmarksarealer. Vi adderer i tillegg et nytt lag
med et sammmenhengende offentlige membran
som skaper spillerom for en variert og sunn livstil i
fremtidens grønne dal.
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VISJON OG MÅL
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Visjon
Å ville..
..skape en trygg og åpen bydel
..skape mangfoldig og attraktiv bydel
..legge til rette for mental byutvikling

Å planlegge?
I den ettermoderne tidsalder har man

erkjent at de store og endelige planer
ikke finnes og at det eneste sikre er at
alt endres, alt forandres, og at det bare i
liten grad er mulig å forutse fremtidige
endringer av samfunn eller hvordan vi
vil leve våre liv.

Vi tror det er nødvendig å omfavne, og

ha som målsetning, å skape mangfold.
Forandring og usikkerhet må sees som
noe som kan føre til nye muligheter.

Fyllingsdalen mulighetsstudie

Med økt oppmerksomhet rettet mot
diversitet og pluralisme, menneskers
forskjellighet, forskjellige behov og
livsfaser, vil vi som planleggere lettere
kunne forstå og legge til rette for
integrasjon av mangfold, og å fylle
begrepet universell utforming med
enda et lag av mening. Det er dette som
er sosial bærekraft.

Kanskje kan det anlegges et

evolusjonistisk perspektiv på
planlegging. Like mye som ”å utvikle” vil

det da være nødvendig å legge til rette
for at ”noe utvikler seg”. Det må gis
mulighet for at det uforutsette kan skje.
Samtidig er det viktig å ta vare på
kontinuitet. Å beholde stier, engmarker,
eller bygninger, eller et plangrep,
slik at tidsforløpet, utviklingen eller
evolusjonen og kan oppleves kan også
være riktig. Dette er med på å gi oss
røtter, tilknytning og identitet. Ved å
gjenbruke kulturens materielle utrykk
kan naturlandskapet og bylandskapet
- det gitte og det skapte - leses, og
forløpt tid erkjennes.
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Vi legger kommuneplanens kriterier for

bærekraft til grunn, men ønsker at bærekraft
skal få et videre perspektiv. Diagrammet
under viser en modell for et utvidet trefoldig
bærekraftsbegrep vi mener kan være
riktig å anvende når Fyllingsdalen nå skal
transformeres og fortettetes.

mugliggjøre grønn livsstil
miljøvennligt transport
beskytte verdifull natur
hushold hvor man kan dyrke grønnsaker
økologiske boliger

ØKOLOGISK
BÆREKRAFT
sundhet
sunt miljø

miljøvennlige jobber
god logistikk for transport
jobber i nærheten af boliger
local tjeneste etter behov

ØKONOMISK
BÆREKRAFT
SOSIAL
BÆREKRAFT

mer sosial deltakelse
sosial blanding
kultur og sport mot isolation
mer blandet områder
flere blandete boligtyper

Fyllingsdalen mulighetsstudie

tryggere bymiljö
samabejde med næringslivet
utviklet kommunal tjeneste
mangfoldighet af jobber

Og Arkitekter | Kanon Arkitektar | 2012

17

Sosial bærekraft
SOSIAL
BÆREKRAFT

:

LEVEKÅR i FYLLINGSDALEN
Kommer noe lavere ut på
levekårsundersøkelsen enn
Bergens gjennomsnitt.
Forgubbing er økende.

Tilrettelegge for
aktivitet av alle
slag

Den GRØNNE bydelen
=
Den AKTIVE bydelen
En mer aktiv livsstil i samhandling med andre

Fyllingsdalen mulighetsstudie

DIFFERENSIERE det
DEMOGRAFISKE grunnlaget
Variert alderssammensetning.
Tilrettelegge forunge familier

-Rebranding
-Differensierte
boligtyper
-Gode møteplasser
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Sosial bærekraft er en viktig del av

det trefoldige bærkraftbegrepet.

Vi tror det er viktig å også adressere
sosial bærekraft. En plan for
Fyllingsdalen må legge til rette for
en bærekraftig livsstil. Økologisk,
økonomisk og sosial bærekraft er
overlappende og påvirker hverandre
gjensidig.
Vi har i dag større fokus på aktivitet
og på helse, og dermed mer intensiv
bruk av felles grønne arealer.
Fjellveien i Bergen og “Stoltzen”
er ”treningapperater”, i tillegg til å
være del av- og en ramme rundt en
søndagstur. Vi ønsker- og vi oppsøker
de offentlige rom, og de private rom
blir mindre. Dette fremmer toleranse
da store - offentlige - rom gjør oss
romsligere ovenfor ”den andre”.
Møteplassene kan derfor sies å
være det åpne samfunnets viktigste
ressurs. Det her vi kan se vår neste,
det er her vi kan få selverkjennelse
og korrektiv.

Fyllingsdalen mulighetsstudie

I Fyllingsdalens sentrale har det vært

nevnt at det er en tendens til forgubbing.
Dette går ikke entydig- og med klar
tendens frem av befolkningsstatstikken.
(Aldersfordeling er ikke statistisk
behandlet i denne studien.) Likevel
tror vi at det i borettslagene i de
sentrale, og kanskje definerende deler
av Fyllingsdalen, er riktig å forsøke å
få en bedre aldersmessig demografisk
spredning.
Utover dette er det uttalt at størrelse
på leiligheter ikke er tilpasset de krav
man i dag gjerne vil kunne stille til en
familiebolig. Ut i fra tilgjengeliggjort
materiale (”Leilighetsstørrelser”, Notat
Bergen Kommune, 05.11.12 ) kan dette
se ut til å stemme. Det er begrensede
muligheter for barnefamilier, med ønske
om å bo i en 4- eller 5-romsleilighet, å
finne slike i Fyllingsdalens sentrale deler.
Å fortette, også med nye og større boliger,
vil i - tillegg til å møte de behov beskrevet
i det ovenstående - også kunne medføre
en større sosial demografisk spredning.

Sosial bærekraft kan også handle

om å planlegge på en slik måte at det
motvirker levekårsmessige tendenser
som ikke er ønskelige. Rapporten
”Levekår og Helse i Bergen” (Bergen
Kommune, 2011) mer enn antyder en
opphopning av levekårsindikatorer som
må kunne karakteriseres som negative.
Vi mener det må være et
samfunnsansvar å også gjennom
planlegging forsøke å rette en slik
skjevhet. Vi mener en bedre aldermessig
og sosial fordeling ikke bare vil påvirke
levekårsstatistisk, men ved å tilrettelegge
for nevnte spredning, og i tillegg legge
til rette for flere møteplasser og arenaer
for sosial omgang, så vil en også kunne
oppnå høyere grad av sosial integrasjon
og deltakelse. Dette vil så kunne føre til
at livsholdning, livsstil og livsførsel vil
kunne ”smitte” og virke endrende.
Når norske kommuner nå har ansvar
for å fremme folkehelse, så er - foruten
kosthold - aktivitet den viktigste faktoren
for bedre helse på både kort og lang sikt.
Vi mener det bør legges til rette for et
bredt spekter av aktiviteter i Fyllingdalen.
Store grønne flater, og et svært godt
utbygd gangveinett som skapt for å
tilrettelegge for aktivitet, gjør at flere og
ulike aktivitetstyper kan og bør finne sin
plass.

Fyllingsdølene kaller Fyllingsdalen for

”Den grønne bydelen”. Det er kanskje
i hovedsak Disposisjonsplanen og
Grøntstrukturplanen fra 1960 som ligger
til grunn for dette kallenavnet.
De grønne og blå arealene utgjør en
ressurs og er en kvalitet som må bevares.
En viss oppmykning og utbredelse kan
være naturlig over tid. Det viktigste nå er
imidlertid å i mye større grad å aktivisere
og ta i bruk disse flatene på nye måter.
Det er en tendens til ”grønn monotoni”
- udifferensierte grønne, og i noen grad
meningsløse flater i Fyllingsdalen.
Ved aktivitet på felles arealer, det være
seg sport eller lek, vedlikehold eller luking
i parsellhagene, konsert med skolekorpset,
piknik eller unger som bygger hytter, så
oppstår det møteplasser. Fordi aktivitet
oppfordrer til sosial kontakt,
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VISJON
Identitet og karakter

DEN GRØNNE BYDELEN
Grønn=Bærekraft=Sosial
Den aktive / spreke bydelen

DEN MANGFOLDIGE
OG
FARGERIKE BYDELEN
Næring som medspiller
Nye boformer og bomiljø

Danse, gå tur, sykle, naturløype,
“lekeplass for voksne”, terrengsykkel,
klatre, svømme, spille, osv

DEN ATTRAKTIVE OG TRYGGE
BYDELEN
Kulturhus = Delta og betrakte
Opplevelser = Høre, se, smake, føle
Møteplasser = Formelle/uformelle,

Fyllingsdalen mulighetsstudie

DEN NYTENKTENDE
BYDELEN
Mental byutvikling
“Re-branding”
Quick fix-quick wins
Prøvefelt
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En mer aktiv
livsstil i samhandling med andre
En mer aktiv livsstil i samhandling
med
Den aktive / spreke bydelen
Denandre
aktive / spreke bydelen
Den aktive / spreke bydelen
Den aktive / spreke bydelen

Visjon

Konsept:
Ivareta
Ivareta
-----------------------------------------------------------------Ivareta
-----------------------------------------------------------------Ivareta
Den grønne bydelen
og videreutvikle
og videreutvikle
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------og
videreutvikle
og
videreutvikle
Den aktive bydelen
blågrønn
blågrønn
Differensiere
blågrønn
blågrønn
struktur
grønnestruktur
soner
Danse, gå tur, sykle, naturløype,
Danse, gå tur, sykle, naturløype,
struktur
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Danse,

Konsept:
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“lekeplass for voksne”, terrengsykkel,
“lekeplass for voksne”, terrengsykkel,
“lekeplass for voksne”, terrengsykkel,
“lekeplass for voksne”, terrengsykkel,
klatre, svømme, spille, osv klatre, svømme, spille, osv
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PLANEN

Et blågrønt teppe med flere tråder i

renningen krysses av en livåre.

I det blågrønne teppet ligger landemerker
– kirker, skoler og nye aktivitetsskapende
funksjoner med nye magneter i sør og i
nord.
En ny skole helt i sør - ny energi til
Smiberget? En friluftstscene ved
Ortuvannet - nye takter i Fyllingsdalen?
Langs livåren er det en konsentrasjon av
offentlig tilbud. En nytt formelt plassrom
– en allmenning - binder sammen nord
og sør - er det her det feires 17. mai? Et
Fyllingsdalen mulighetsstudie

nytt kulturhus på almenningen, plassert
for å tiltrekke og utfordre Oasen til å
vende seg ut mot byrommene som nå har
begynt å dannes rundt.
Et nytt idrettsanlegg på Spelhaugen – i
sambruk med de rike mulighetene for
aktivitet i Kanadaskogen.
Et ordende grep – men ikke uten
overraskelser, “det uventede“ og
åpenheten for å bli tilføyd nye elementer
som ikke oppleves som fremmede.
En fleksibelt, elastisk, robust og
fremtidsrettet struktur.
Og Arkitekter | Kanon Arkitektar | 2012
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Planstrategier
Hovedgrep i utformingen av planen
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BYBANE SOM PREMISS FOR FORTETNING
To bybanestopp i Fyllingsdalen gir bærekraftig
forutsetning økt sentrumsfortetning.
Banen går videre fra Spelhaugen mot Loddefjord.

GRØNNE FORBINDELSER
Styrke gang,-og sykkelforbindelser i et
sammenhengende finmasket nettverk

Fyllingsdalen mulighetsstudie

LIVÅRE SOM SENTRUMSTRUKTUR
Bybane, handel og manfold skaper ny forbindelse mellom Oasen og Spelhaugen

VARIERTE UTEROM GIR NY IDENTITET
En grønn dal med varierte felles uterom for aktivitet, rekreasjon og lokale møteplasser. Variasjon i
vegetasjon, utforming og funskjonsmangfold.

LOKALE ATTRAKSJONER SPRES I DALEN
Gjennom aktivering av landkskapet skapes
nye felles møteplasser i hele fyllingsdalen
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Planen
De to tydeligste og viktigste plangrepene
er en urban tverrliggende akse, og et
langsgående styrket landskapsdrag der
blågrønne kvaliteter forsterkes.
Urbant mangfold i sentrumaksen,
med bybanen som premiss for høyere
tetthet og mixed-use program, knytter
Oasen og Spelhaugen sammen i en
sammenhengende sentrumstruktur.
Varierte landskapsrom styrker
Fyllingsdalens identitet som den
nytenkende grønne dalen, og gir
naturlige rammer for aktivitet og
rekreasjon.
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Urban akse krysser
blågrønn felles struktur
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URBANITET

«Etter at vi fikk bybanelinjen til Dalen skjedde endringer raskt. En ting er selvfølgelig det nye kulturhuset
som etter uendelig diskusjon ble påbegynt, og åpnet dørene sist høst. Men det er også en følelse av at hele
sentrum åpner seg opp. Vi føler oss mer urbane, rett og slett. Oasen har åpnet opp fasadene for å lokke til
seg beboere som daglig bruker bybanen. Kafeer og døgnåpne kiosker har tidligere vært mangelvare her,
men nå har også vi slike tilbud. Dette har vært en sann fryd for oss som har unger i nabolagene her. Nå
slipper vi å stresse med å dra familien inn til Bergen sentrum for å nyte en god kaffe, eller utepils... Tenk
at folk har over overlevd femti år i denne dalen uten et skikkelig samlingssted for årets første utepils!
Uterommene og felles møteplasser har blitt merkbart bedre, og de grå parkeringsplassene som var her
før føles plutselig helt utdatert. Du vet, den følelsen når man ser gamle foto av Festplassen i Bergen og
tenker: Var det virkelig kun parkering der før! Nei, mye har skjedd de siste årene og jeg har en følelse av at
vi bare har sett begynnelsen av fremtidens Fyllingsdalen.»
(Fiktiv fornøyd beboer, år 2022)
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Livåre

500 m

Oasen og Spelhaugen står idag
som to voksende motpoler i
Fyllingsdalen. Vi vil bruke “livåren” som
sentrumsstruktur for å knytte sammen
Oasen og Spelhaugen.
Ved parallell fortetning, Bybanetrasè,
nye byrom og et lineært gateforløp
mellom Spelhaugen og Oasen, skal
Fyllingsdalen få ett sammenhengende
og mangfoldig senterområde i det vi har
kalt livåren.
1000 m

livåren

Fyllingsdalen mulighetsstudie
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“Oasens utfordring er å forstå at den
må inngå i en bymessig struktur.
Spelhaugens utfordring er å ikke se
seg selv som motsetning, men som
noe som kan være del av en større
helhet, noe de er tjent med.”

Vi mener det er det er nødvendig å

se i øynene at Spelhaugen allerede er
i transformasjon. Den kraften, og det
momentum som ligger i dette, er det
bedre å spille med enn mot.
Ved å forstå Oasen og Spelhaugen som
magneter med skiftende poler kan
dynamikken mellom disse være til hjelp
for at begge utvikler seg i en retning
som kanskje er mer ønskelig. Oasens
utfordring er å forstå at den må inngå
i en bymessig struktur. Den kan ikke
lenger være seg selv nok.
Spelhaugens utfordring er å ikke se seg
selv som motsetning, men som noe som
kan være del av en større helhet, som
de er tjent med.

Fyllingsdalen mulighetsstudie

Vi kaller dette Fyllingsdalens fremtidige
“livåre”. Fra her “rører det seg”, her
er det puls. Dette er Storgata, eller
er det Olav Nesses Bulevard? Den er
travel; her går Bybanen, lokal trafikk
og busser, her passerer de handlende
og de som skal besøke kontorene.
På et tidspunkt må det vurderes
om gjennomgangstrafikk skal føres
utenom.
Livåren er det nye sentrum, et
gateforløp og en serie av byrom, en
gjennomgående korridor som gir
bebyggelsen sammenheng og knytter
den tettest utbygde delen med
mangfoldig bruk, næring, videregående
skole, og byboliger sammen med
landskapskvaliteter og naturopplevelse

i begge ender. I øst og på midten
har vi Fyllingsdalen blågrønne
teppe. I vest har vi Kanadaskogen.
Brede fortau skaper et miljø for de
myke trafikantene. Store bymessige
bygninger rammer inn de forskjellige
byrom som dannes og skaper et
sammenhengende sentrumsstrøk. På
spelhaugen kan livåren deles i to slik
at Bybanen ligger nærmere et nytt
boområde ved Løvåstjernet. Dermed
får livåren en annen puls, og gaten som
går gjennom Spelhaugen kan være
annerledes og skape variasjon. Det
dannes tettere rom og gatebredden blir
mindre enn med bybane.
Sentrum av Fyllingsdalen strekkes med
dette ut. Fra å være et punkt blir det en
linje. Den kan forlenges, få nye grener,
vokse og utvikle seg over lang tid.
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Bybane
To bybanestopp i
Fyllingsdalen gir bærekraftig
forutsetning for utvikling
og økt sentrumsfortetning,
samt knytter Fyllingsdalen
sammen med resten av
Bergens fremtidsrettede
infrastrukturnett.

500 m

Bybanen er det ordnede og
forsterkende element i livåren.
Den gir regelmessig puls og
”beat”. Det bymessige / urbane
utbyggingsmønstret ligger
langs den. Bybanestoppene er
lokalisert i knutepunkter hvor
særlig vekt er lagd på at service,
boliger og attraksjoner ligger i
gangavstand. Om Spelhaugen
får noen såkalte “BigBoxbutikker” (hvite og brunevarer)
er Fyllingsdølene i nærheten av
å kunne slippe å bruke privatbil i
hverdagen.
Bybanen er tenkt supplert
med trolleybusslinje i shuttle
direkte til mellom Festplassen og
Bybanestasjon Oasen.
Stopp 1 : Oasen / kulturhuset
Stopp 2 : Spelhaugen/ Kanadaskogen
bybane
bybanestopp

0
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Arbeid Rekreasjon

Handel

Bo

Bybanen vil ikke bare virke som et godt kollektivtilbud til
Fyllingsdalens beboere, men også som en attraktor for
folk som vil ta søndagsturen sin til Kanadaskogen i “den
grønne aktive bydelen”.
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Kollektivnett
For Bybane til Fyllingsdalen

Knarvik
Salhus

Flaktveit

Åsane senter

NHH

Møhlenpris

Garnes
Kaigaten

Kleppestø
(Askøy)
Bystasjonens

Arna

Haukeland
sykehus

Danmarksplass
Straume
(Fjell)

Espeland

Storavatnet
Kronstad
Loddefjord

Spelhaugen

Haukeland

Oasen
Fantoft/Paradis

Nesttun

Søreide

Osøyro

Flesland
Kokstad

Sandsli

Steinsvik

Rådal

Halhjem

NYHET! 2 STOPP I FYLLINGSDALEN: Direkte til turområdet i Canadaskogen

Bybanesystem

Hovedbusssystem

Trolleybuss

Lokaltog

*Bybanekartet er basert på kart fra bybanen i Bergen, men justert med Og/Kanons forslag til bybanestopp i Fyllingsdalen
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Infrastruktur

500 m

Hovedveiene nord / sør fungerer
fremdeles som hovedveier, men får
et noe endret løp - en ”knekk” som
markerer overgang til en ny takt og
et temposkifte i det den kommer inn i
livåren.

1000 m

A-gjennomfartsvei
B-byromsgate
C-gate type?

0
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Gang- og sykkelvei

500 m

Det eksisterende gang- og
sykkelveinett utvides og bukter
seg som silketråder gjennom det
blågrønne teppets renninger. Trådene
har varierende karakter og farge – de
krysser og binder sammen de ulike
grønne og blå flatene i det blågrønne
teppet.

gang og sykkelsveier

0
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BLÅGRØNNE STRUKTURER
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Naturlandskap

Den grønne dalen har vært visjonen for
Fyllingsdalen siden etterkrigsplanene.
Vann og bekker, koller og variert
vegetasjon definerer landskapet.
Vi ønsker å fremvise en holdning til at
landskapet kan brukes mer aktivt,
ved å styrke eksisterende
landskapsrom

skoglandskab

Fyllingsdalen mulighetsstudie
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Grønnstruktur

“Ved å intensivere variasjonen
i vegetasjon, utforming og
funksjonsmangfold vil også identiteten
til “den grønne bydelen” bli ytterligere
styrket.”
Grøntstrukturplanen fra
1960 har fått en ny tråd i
renningen som strekker seg
fra Løvastjernet. Med vekt på
å opprettholde de særegne
naturtypene og å utvide
denne variasjonen med nye
naturtyper har denne ”tråden”
utløp i kulturlandskapet
ved Sælen Gård, og minner
om Fyllingsdalen den gang
bestemor var liten.
Særpregede landskapselement
beholdes og behandles med
varsomhet. Landemerker
og blikkfang, både naturlige
og menneskeskapte, danner
mentale orienteringspunkt og
nye motiver i teppet.
Det blågrønne teppet

aktiviseres, gangstinettet
utvides og gir plass til flere
måter å bevege seg på – løpe,
løpe i bakker, sykle fort, sykle
i terreng, klatre - også i trær?
rulle - ikke bare i 1:20, ake, stå
på skøyter, spille med ball eller
trompet.
Skoler og barnehager er del av
det blågrønne teppet. Det kan
utvides og det kan etableres
nye.
Det blågrønne teppet er veven
der nye tråder i den sosiale
infrastrukturen kan smettes inn.
Den scenen som skolekorpset
har ønsket seg? Et nytt
gudshus? Nye barnehager?

offentlige grønne områder
felles hager

Fyllingsdalen mulighetsstudie
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1

FYLLINGSDALEN
KONTORP0ARK

Attraktive uteoppholdsrom
for Fyllingsdalens
næringsliv ved Oasen.
Fra grå parkeringslandskap
til utelunsj under grønne trær!

5

VARIERTE UTEROM....
LYNGHAUGVANNET
BYDELSPARK

2

konsentrasjon av skoler og
fortettet bebyggelse skaper gode
forutsetninger for
en aktiv park
med allsidig bruk.

3
4

Fyllingsdalen mulighetsstudie

Inside out! Oasen henvendes ut mot
bybanestopp og uterom for å bli en
del av den naturlige flyten
i dagliglivets aktiviteter. Dagens
parkeringareal på gateplan erstattes
av nye plassdannelser.

FELLES PARSELLER

Felles uterom i dagens borettslag
er generøse med gode solforhold,
men monotone i bruk og
innhold. Varierte parseller
for felles dyrking vil kunne
fremme identiteten av sunn
livsstil i en grønn dal

Biologisk mangfold og vannet som
naturlig biotop.Varsomhet som
forutsetning for å beholde
unikt fugleliv, i
tett urbant
strøk.

ORTHUN FRILUFTSCENE

6
OASEN HANDLESENTRUM
OG BYBANESTOPP

ORTHUN FUGLEPARADIS

Fleksibel scene for mindre
arrangementer for Fyllingsdalens
innbyggere. Eventuelt som
midlertidig strategi
og kulturelt samlings
punkt i påvente
av nytt Kulturhus.

I EN GRØNN DAL
BYBANESTOPP
SPELHAUGEN

7
8

2 bybanestopp i
Fyllingsdalen setter
premisset for
bærekraftig
fortetning

CANADASKOGEN

får enklere tilkomst, for
friluftsentusiaster og soppplukkere fra hele
bergensområde,
med bybanestopp
på Spelhaugen.
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Mellom husene er det tradisjonelle lekeområder
for barn, men også aktivitetsområder og fellesrom
for voksne. Urtehager og felles parseller. Skolens
gymtimer inkludere fjellklatring oppover knausene.
Vi ser mosjonister mot Kanadaskogen og livsnytere
som svermer gjennom nye rhododendronhager. Nye
utkikkspunkt, plattformer for fuglekikkere og gangstier
hevet på påler over våtmarksområde.
Senere kan man sykle mot Straume for en svømmetur.
Eller dra på utendørskonsert og drikke kaffe i en
gjennomsiktig flytende ballong. På vei hjem fra
Spelhaugen tar vi en drink på kulturhuset i sentrum, før
vi følger våre venner til bybanen.

Fyllingsdalen mulighetsstudie
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Landemerker og attraktorer

Gjennom aktivering av landskapet og
nye offentlige attraktorer, skapes nye
felles møteplasser i hele fyllingsdalen.
Lokale attraksjoner skal spres i
dalen; fra Spelhaugen til Oasen, fra
utendørsscenen i sør til kirken i nord.
Ved å plassere Kulturhuset i
begynnelsen av livåren, tett ved
Oasen, vil dagens møteplass ikke
lengre være ensbetydende med
“Oasen bydelssenter”, men vil kunne
gjøre Fyllingsdalen sentrum til et
attraktivt og yrende sted også etter
kjøpesenterets stengetid.

landemerke

Fyllingsdalen Kulturhus
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Skoler og barnehager

En fortetning av Fyllingsdalen vil bety
økt innbyggertall og større behov
for offentlige tjenester som skoler
og barnehager. Eksisterende skoler i
Fyllingsdalen nord har potensiale for
tilbygg, samtidig som en bør balansere
tilbudet med nybygg i Spelhaugen.

eksisterende skoler
skole tilbygg
nye skoler
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Det som var

Sælenbakken
Fra jordbruksland til drabantby.
Fyllingsdalens kulturminner i form av
bygg og gamle strukturer minner oss
om det som en gang var, og det det en
gang var.

historiske byggninger

Løvås gård
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Transformasjon

En fremtidsrettet visjon må også gi
rom for transformasjon. Visjonen
må tuftes på det eksisterende
grunnlaget, og eksisterende strukturer
må gjensidig kunne tilpasses
visjonen. Slik oppnår vi en helhetlig
bystruktur med gode kvaliteter, der
kanskje spesielt transformasjon av
Oasen og Spelhaugen blir et viktig
fokuspunkt for få en velfungerende,
sammenhengende livåre og bykjerne i
Fyllingsdalen.

transformerte byggninger
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Næring
En næringsfortetning langs livåren
vil kunne binde sammen Oasen og
Spelhaugen som næringspunkter, og
en parallell fortetning mellom disse
tre vil kunne styrke Fyllingsdalen
sentrum. Sammen med Bybane,
boligforetning og gode gate- og
byrom vil dette gi Fyllingsdalen en
attraktiv sentrumskjerne, som igjen
gjør Fyllingsdalen sentrum ennå mer
næringsattraktivt.
Ved siden av et næringsfortettet
sentrum spres mindre næring og lokale
butikker i dalen for å gi et bredt og godt
lokaltilbud.
Næring > 4000 nye arbeidplasser

næring / arbeidsplasser

Fyllingsdalen mulighetsstudie

Det er lagt vekt på å forsterke
Fyllingsdalens karakter som bydelen
med store kontor, i en fortetting over
en tidshorisont på 15-25 år er det
sannsynlig at flere vil kunne bosette
seg der arbeidsplassene er, og behovet
for transport vil følgelig bli mindre.
Det er i vår helhetsplan en kapasitet
for 4000 nye arbeidsplasser. Dette
er mye, men Bybaneforbindelsen
til Mindemyren og den planlagte
utvikling av denne, hvor utviklingen
som vil kunne gi plass til 20.0000
(?) arbeidsplasser gjør det likevel
tenkbart at det over tid eller parallellt
vil kunne utvikles en komplementær
næringskorridor i retning vest.
Vårt anslag inkluderer arbeidplasser i
offentlig tjenesteyting.
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Mixed use / kombinerte formål

Næring og bolig fortettes parallellt
i sentrumskjernen. Med næring på
gateplan og boliger på toppen får
vi en heterogen brukermasse og et
mangfoldig sentrum.

mixed use

Fyllingsdalen mulighetsstudie
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OASEN

Oasen er i dag Fyllingsdalens viktigste
møteplass men har karakter av et
INTROVERT kjøpesenter uten kontakt med
næromgivelsene.
Vi ønsker å forsterke området rundt Oasen som tilgjengelig
møteplass med et tydelig byrom.
Fyllingsdalen mulighetsstudie
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Oasen

Byrom er offentlige rom, mens overdekte privat eide rom
med regulert offentlig tilgjengelighet er pseudooffentlige
rom. Senterutvidelse må forstås og håndteres som
knoppskyting og det bør stilles krav om at senterutvidelse
også må bety å tilrettelegge for byrom.
Det 50 år gamle bydelssentret må åpnes og må vende
innsiden ut. Interne forbindelseslinjer må kunne åpne seg
ut mot frisk luft og byrom, og disse byrommene må være
offentlige.
Endringen må- og vil komme over tid i ulik etapper. Oasen
skal forholde seg til den nye almenningen som knytter nord
og sør sammen. Vil Oasen ta sitt navn bokstavelig ved å
etablere en hage som tillegg til allmenningen som nå blir
Fyllingsdalens nye og udiskutable storstue for de store
anledninger?
Vi tror plasseringen av det nye kulturhuset også kan
brukes for å inspirere og lede Oasen på rett vei. Sammen
med andre nybygg som forholder seg til en ny bymessig
og urban struktur, kan kulturhuset over tid fremtvinge en
endret holdning til byliv, til å kunne møtes i åpne offentlige
byrom, og til å være en del av en byvev.
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SPELHAUGEN

Fyllingsdalen mulighetsstudie

Spelhaugen har blitt utviklet på bilens
premisser, og er med sine endeløse
parkeringsflater som en selvstendig grå øy i
Fyllingsdalen.
Utviklingen peker mot at Spelhaugen kan
transformeres og få en mer variert karakter med gode byrom,
gater, bolig og et mangfoldig byliv.
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Spelhaugen
Dette gir et klarerer og mer
strukturert helhetsbilde.

Spelhaugen utvikles som

område med blandingsformål og
kan også forstås som en port til
Kanadaskogen. I videre utvikling
legges det vekt på å se helhet og å
tydeligere definere et hierarki av
byrom med ulik karakter.
Urbant jordskifte brukes
for å tilpasse den foreldede
tomtestruktur til en mer
hensiktsmessig kvartalsstruktur.

Gjennom reguleringsplan defineres
gateprofil, byromsdannelser
og bygningshøyder.
Utnyttelsesgrad, for øvrig,
innenfor kvartalsstrukturen er
fri. Dette kan gi insentiv til at den
ønskede struktur bli bebygd. Og
det kan styrke mulighet for at
helhetsbildet utvikles over tid.
Kvartalsstrukturen tilpasser seg
nye og tjenelige bygninger.
Spelhaugen får en ny arena da
idrettplassen ved Oasen ved hjelp
av urbant jordskifte er flyttet
hit. Med nærheten til et nytt
Bybanestopp kan det tenkes at
dette blir nye Fyllingen Arena.
Heia Fyllingen!

0
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BOLIGOMRÅDENE
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«Tomater i hagen og solseng på felles takterrasse. For et fantastisk borettslag!
Fornying og oppgradering av borettslaget var litt av en prosess, men resultatet er
blitt kjempemessig. Familien kunne flytte ut av 2-roms leiligheten som vi opprinnelig
hadde og inn i et av påbyggene med høy standard og ekstra rom. Borettslaget har
alltid vært preget av godt naboskap, og i grunnen mange gode bokvaliteter, men
har virkelig hatt godt av en fornyelse etter over førti år. Økt tetthet merker vi i
grunnen lite til ettersom landskapsrommene er nøye planlagt og de nye påbyggene
er velproporsjonerte. Etter at vårt borettslag har vist seg å være en suksess, er det
flere av de lenger nord for Oasen som har snust innom og latt seg inspirere. Effekten
er smittende, og flere har fått troen på at det går an å transformere og fortette de
eksisterende borettslagene. Dette er jo en skikkelig bærekrafitig strategi, samtidig
som mye av dalens identitet ligger i nettopp borettslagene. Her blir familien boende
for alltid! «
(Fiktiv fornøyd beboer, år 2019)
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N

Nye boliger

Bolig > 6000 nye boliger - 15 000 nye
inbyggere.
Forslaget til en helhetsplan viser en
konsentrert utbygging med relativ
høy utnyttelsesgrad langs “livåren” og
på Spelhaugen i umiddelbar nærhet
til bybanestopp. Det er åpnet for
kombinerte formål / mixed use, en
typisk bymessig og urban byggemåte
med fleksibilitet for å kunne tilpasse
behov og ønsker over tid. Utover dette
mener vi også at det innenfor området
til den opprinnelige Disposisjonsplanen
fra 1960 må åpnes og tilrettlegges for
fortetting. Kanskje ikke fordi det er
tvingende nødvendig, men fordi det
virket endrede over tid.
Det er viktig å skape en kontinuitet
mellom eksisterende boliger og nye
boliger. I ny bebyggelse i “livåren” kan et
bredt behov dekkes, men en kan anta at
boliger her særlig vil virke attraktive for
unge og for små husholdninger.
Alle nye boliger er strekt knyttet til
”Den grønne, aktive bydelen” med det
mangfold av aktivitet og opplevelse som
etableres her.
Det er svært god kollektivdekning,
til Bybanenett med sør-, nord- og
vestgående linjer, samt shuttlebuss til
Festplassen.
Det er i vår helhetsplan kapasitet for
6000 nye boliger av ulik størrelse for å
dekke ulike behov og for å sikre en god
demografisk spredning i befolkningen.
Ved å anslå antall personer per
husholdning til 2,5 gir disse boligene
rom for 15 000 nye innbyggere.

500 m

nye bolighus
nye boliger i mixed use

0

Fyllingsdalen mulighetsstudie

0 ,5km

1km

Og Arkitekter | Kanon Arkitektar | 2012

58

NYE BOLIGER

Områder

1. Området rundt Lynghaugtjørna har
potensiale for fortetning samtidig som en
vil kunne avgrense området og skape en
støyskjerm mot tilliggende hovedvei.

1
2. Området øst og sør for Lynghaugtjørna har
store ubrukte flater og potensiale for nybygg.
3. Spelhaugen bør få et variert program av
både bolig, næring og offentlige tilbud.
4. Den solrike høyden ovenfor Spelhaugen
utmerker seg som byggeland.
5. Boligområde der det idag er parkering.

2

6.”Mixed use” med næring i førsteetasje og
bolig i de øvre etasjer.

7. Flaten ved Orthunvann

5

8. Bebyggelse ved Sælevatnet
nye bolighus
nye boliger i mixed use

7
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Oppgradering

Mye av den eksisterende boligmassen i
Fyllingsdalen har behov for å tilpasses
dagens krav til tilgjengelighet,
bokvalitet og energieffektivitet.
En oppgradering av boligene kan
også gi rom for nybygging i form av
tilbygg eller påbygg til eksisterende
boligmasse.

reformerte borettslag
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Boligtransformasjon - strategier
TILBYGG

EKSEMPEL

PÅBYGG

Eksisterende bygg

Eksisterende lavblokk

Ny boligmasse ved høyblokken øst for
Oasen?
Behov for oppgradering
med heis

Med mulighet for
vertikal påbygning

...kan gi mulighet for
ytterligere påbygg

= nye leiligheter

Påbygg + tilbygg
= nye leiligheter
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ANBEFALINGER

Ender det her?
Bergen Kommune kan bestemme
seg for at en utvikling og
fortetting i Fyllingsdalen skal være
fremtidsrettet og med bærekraft også den sosiale - som styrende for
denne utviklingen.
Det kan tenkes at Fyllingsdalen
bør pekes ut som et pilotområde,
et prøvefelt for styrt byutvikling
i sampill med private
næringsinteresser og i samarbeid
med nåværende innbyggere og
fremtidens innbyggere.

Fyllingsdalen mulighetsstudie

Bergen Kommune bør vurdere
å etablere en fremskutt base
i Fyllingsdalen. I samråd med
de nåværende innbyggere kan
endringsprosessen jump-startes,
og den mentale byutviklingen
påbegynnes med enkle og rimelige
grep i det blågrønne teppet.
Ansvaret for å skape en trygg
og åpen bydel, en mangfoldig og
attraktiv bydel, og å legge til rette
for mental byutvikling er vårt - vi
og alle de andre – det skal skapes
samfunn.
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A - gjennomfartsvei
nye boliger
Mixed use / nye bygg
B - byromsgate
transformerte bygninger
A -- gjennomfartsvei
gjennomfartsvei
nye boliger
boliger C - gate type?
A
nye
Mixed
use
/
nye
bygg
B
byromsgate
mixed use / nyehoved
bygg
B - byromsgate
landemerke
gangog sykkelveier
transformerte bygninger
bygninger
C -- lokalvei
gate type?
transformerte
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landemerke offentlig plass
hoved ganggang- og
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historiske byggninger
byggninger
offentlig plass
plass
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offentlig
skoler / barnehager skoler / barnehager
offentlig grønt
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karakter
offentlig
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karakter
skoler / barnehager
offentlig
grønt
karakter
felles hager
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vegetation
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skoglandskab
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naturlandskap
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reformertetransformasjon
borettslagi eksisterende borettslag
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Vi håper at vi gjennom vårt arbeid og
med denne mulighetsstudien har belyst
aspekter og muligheter for en fremtidig
plan for fortetting av Fyllingsdalen.
Vi ønsker Bergen Kommune lykke til i
fortsettelsen.
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