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Oppgaveforståelse
Det er ikke først og fremst Fyllingsdalen som har
behov for utvikling - det er Bergen som har
behov for mer plass til folk. Hvor og hvordan kan
Fyllingsdalen vokse på en bærekraftig måte
innenfor mål om bydelssenter, og hvor mye vekst
skal Fyllingsdalen ta?
Kritiske suksessfaktorer vil være at områder med
utviklingspotensial utnyttes, at vekst tilfører ny
attraktivitet til området, at fortettignen differanseieres etter egnede områder kombinert med prioritering av nærhet til kollektivknutepunkter og at
utbygging gir rom for større mangfold av beboere
og funksjoner sentralt - blant annet.

Analyse
Kartlegging av eksisterende kvaliteter, verdifulle
områder, terreng og eindomsstrukturer gir oss et
syntesekart som viser hvilke områder i
Fyllingsdalen som av forskjellige grunner har
innbeygget en form for motstand mot fortetting.
Kartet viser at kapasitet for høy grad av
utbygging og fortetting ligger i områden Oasen og
Spelhaugen.
Hvis Bergen ønsker kapasitet for vekst umiddelbart, så er det disse områdene (A) som vil kunne
bidra. Dette vil også kunne forsterke by- og
sentrumskarakteren i området. Det krever at utfordringer knyttet utvikling av disse områdene
belyses i detalj.
Det betyr ikke at resten ikke skal røres, men det
vil yte mer motstand og dermed ikke kunne bidra
til å løse Bergen sin vekstutfordring på samme
måte eller like raskt. Område B har derimot store
kvaliteter som kan utnyttes i høyere grad enn i
dag. Samtidig må deler av disse områdene
vurderes som fortettingsområder i sammenheng
med område A for å kunne bidra til utvikling av
sentrum.Fortettingsprosess i område B kan gi
stor gevinst, men krever mye oppmerksomhet og
fokus - og vil ha en lenger tidshorisont.

Motstandskart

Kartleggingen er hovedsaklig basert på
eksisterende kartlegginger fra Bergen kommune.

Skole (rødt) og idrett (gult)

Terreng; bratt (oransj) og meget bratt
(rødt)

Akser; grønnstruktur (grønn), kultur og aktivitet (grønn), fremtidig bybanealt. (rosa)
og sentrumsakse (lilla).

Borettslag

Eneboliger

Verdifulle naturmiljøer (uklassifisert)

Kirkegård

Verdifulle kulturmiljøer
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Utfordringer og muligheter i hver av de to delområdene

A

Høy kapasitet for fortetting og vekst - kort tidshorisont

Hvilke utfordringer må løses i dette område for å skape vekst de neste 10 årene? / Hvilke muligheter legger tilrette for kvalitativ by- og bydelssenterutvikling?

Veien videre
Planstudie av område med fokus på konkrete
oppgaver som må løses og de mulighetene som
peker seg ut. Funksjon, form og innhold

B

Møysommelig motstand - lang tidshorisont

Hvilke prinsipper og strategier kan brukes for fortettting i dette område? Hvordan angriper man denne prosessen?

Veien videre
Prinsipiell tilnærming til fortetting i området
gjennom fokus på konsept, prinsipp og et utvalg
eksempelområder.

C

Videre prosess og strategi

Konkrete innspill til videre arbeid med utvikling av Fyllingsdalen

100 meter

