FYLLINGSDALEN 2.0

Norconsult og MAD Arkitekter foreslår en differensiert
fortettingsstrategi, der kommunen ved siden av å være regulerende
myndighet inntar rollen som en sentral utviklingsaktør for å sikre
utviklingen av et bærekraftig bydelssenter. God utvikling og utnyttelse
LOKALE BÅND blir
PÅetTVERS
av sentrumsområdene
sentralt suksesskriterium for vekst de
neste årene, samtidig som det vil kunne sikre kvaliteter og tilføre
attraktivitet som sørger for at hele det sentrale område av Fyllingsdalen
på sikt kan fortettes på en god måte.

Fortettingspotensial og vekstmuligheter defineres av en rekke
faktorer. Fortetting er i seg selv ikke så vanskelig å få til så sant
At store deler av Fyllingsdalen har ”motstand” mot fortetting betyr
markedet tilsier at det er verdifullt å investere og bygge et gitt sted.
ikke at det ikke kan fortettes. Det betyr at fortetting i disse områdene
vil foregå svært fragmentert. Det betyr også at man sannsynligvis vil
Utfordringen er derimot knyttet til kvalitet, og måloppnåelse relatert
til ønsket samfunnsutviklingen. Mål om høyere arealutnyttelse
møte på en rekke forskjellige og komplekse utfordringer knyttet til hver
kommer ofte i konflikt med vurderinger av kvalitet både i nybygg og i
enkelt prosess, delvis basert på at mange av disse områdene i dag har
eksisterende områder, i tillegg til en rekke faktorer knyttet til økonomi,
store kvaliteter som bolig- og rekreasjonsområder og dermed stiller
eiendomsstruktur, vern, m.m. Likevel er fortetting ønsket som strategi
store krav til inngrep. Samtidig åpner fortetting i disse områdene opp
for å kunne ta befolkningsveksten fordi det gir høyere utnyttelsesgrad
for høyere utnyttelse av disse kvalitetene, og en intensivert bruk av
knyttet til fellesskapets investeringer i offentlige rom, kollektivtrafikk,
fellesskapets kvaliteter som åpner opp for at flere for tilgang til disse.
infrastruktur og servicetilbud. Fortetting gir også høyere ressursutnyttelse
både i utbyggings og driftsfasen, og er dermed mer klimavennlig enn
Tempo
spredt vekst. Planer om fortetting må ta hensyn til alt dette. Planene skal Fortettingskapasiteten i analyseområde er fordelt omtrent likt mellom
sikre ønskede kvaliteter gjennom regulering, men det skal samtidig sikre sentrumsområdene Spelhaugen og Oasen og resten av områdene.
at den ønskede veksten faktisk forekommer – og skjer på en måte som
Hovedforskjellen ligger i at områdene rundt Oasen og på Spelhaugen
bidrar til å nå de mål man har satt seg. Kombinasjonen av regulering og vil kunne fortettes i høyere tempo på kort sikt og dermed gi en
markedstilpasning er sentral for å skape riktig vekst og god byfortetting. umiddelbar effekt med tanke på det behovet Bergen kommune
har. Det er dermed rekkefølgen i fortettingen av områdene som
Områdeforskjeller
skiller disse fra hverandre, ikke kapasiteten i seg selv. Å starte med
Gjennom å differensiere analyseområdet helt overordnet basert på
sentrumsområdene vil gi størst effekt på kort sikt, og legge til rette for
god utnytting av de sentrale delene av Fyllingsdalen i sin helhet.
en rekke kartlegginger, har vi med de innledende vurderingene rundt
”motstand” mot fortetting i Fyllingsdalen forsøkt å ha både plan og
prosess med oss inn i denne studien. ”Motstand” skal forstås som
vurdering av i hvilken grad og i hvilket tempo områdene vil kunne
fortettes, og dermed bidra til å dekke vekstbehovet i Bergen kommune.
Den innledende analysen tyder på at områdene rundt Oasen og
Spelhaugen vil kunne fortettes relativt mye og umiddelbart, mens resten
av områdene i større grad vil kreve mer i en fortettingsprosess og dermed
har en kapasitet som vil kreve noe mer tid å utnytte.

KAPASITET

Fyllingsdalen skal som et av flere definerte bydelssentre bidra til å løse
Bergen kommune sin utfordring knyttet til fremtidig befolkningsvekst,
samtidig som veksten i seg selv skal kunne bidra til å skape et mer
livskraftig og bæredyktig bydelssenter i bydelen sør for Bergen sentrum.
Denne mulighetsstudien ser på muligheter og forutsetninger for å
oppnå dette, samtidig som kapasitet vor vekst og fortetting vurderes.
Oppgaven baserer seg på gjeldende politikk om at 80% av kommende
vekst i Bergen kommune skal skje innenfor allerede bebygde områder.

FORTETTING OG VEKST

INTRO

Ill: Fyllingsdalen sett fra sør
Fyllingsdalen har relativt stor kapasitet til å kunne ta deler av den
forventede veksten i Bergen kommune de neste tiårene. Ut i fra
de forutsetningene vi legger til grunn i vår studie - med fokus på
differensiering, rekkefølge og tilførsel av by- og fellesskapskvaliteter mener vi at befolkningstallet i de sentrale delene av Fyllingsdalen frem
mot 2050 kan fordobles. Kapasiteten for vekst frem mot 2020 vil også
kunne være høy, forutsatt det fokuseres på områdene rundt Oasen og
Spelhaugen. Disse vil kunne fortettes ganske kraftig, og i relativt høyt
tempo – og om lag halvparten av Fyllingsdalen sin kapasitet for vekst
ligger i disse områdene. Til grunn for utviklingen av disse områdene må
ligge en plan som sikrer fellesskapsverdier. Sikring av disse kombinert
med høyere utnyttelse og tilrettelegging av fellesområder, samt gode
sammenhenger til hele området vil sikre viktige kvaliteter som gir rom for
at man i større grad kan fortette eksisterende boligområder med visshet
om at alle har tilgang til gode fellesarealer og fellesskapsverdier. Samtidig
må kvaliteten på eksisterende boliger knyttet til beliggenhet, solforhold
m.m sikres gjennom planer som ivaretar disse.
Trafikkkonsekvenser
En fordobling av befolkningen i de sentrale delene av Fyllingsdalen og
styrking av område som lokalsenter krever økt trafikkapasitet. Dersom
man ikke velger å prioritere kollektivtrafikk i tunnelen mot Bergen
sentrum utløses behovet for nye vegløsninger som kan vise seg å bli svært
dyre.
Kombinasjonen av høy arealutnyttelse rundt knutepunkt, gode
forbindelser for gående og syklende, samt prioritering av effektive
kollektivtilbud vil altså være svært viktige bidrag til å redusere
konsekvensene av økt trafikk i forbindelse med befolkningsvekt i
Fyllingsdalen.

2. Kartlegging
Områder egnet for transformasjon eller fortetting
er kartlagt og tar hensyn til beliggenhet og egnethet for utvikling av områdene.
•
Beliggenhet er vurdert i forhold til sentralitet og nærhet til servicetilbud og kollektivknutepunkt, og i forhold til attraksjon som gjør
områdene særlig attraktiv for byutvikling (nærhet
til eksisterende grønnstruktur og infrastruktur).
•
Egnethet beskriver mulig motstand mot en
fortetting/ transformasjon med hensyn til kulturmiljø og arealtype. Den overordnete grøntstrukturen forutsettes sikret gjennom kommuneplan.

Mål med oppdraget å vurdere fortettingspotensialet for bolig i hele
området, og for sentrumsformål rundt Oasen og Spelhaugen. Under
følger en beskrivelse av føringer og metode for vurdering av fortettingspotensial for de sentrale delene av Fyllingsdalen, som ligger til grunn
for vurderinger om kapasitet samtidig som den danner grunnlaget for
illustrasjonsplanen for sentrumsområdene.
Metode for beregning av fortettingspotensial
Potensial for fortetting innenfor dagens byggesone beregnes i forhold til
tre nivåer; overordnet nivå, kartlegging og casestudier.
Vurderingene gjøres med særlig hensyn til:
•
Styrking av kundegrunnlaget for kollektivtransport
•
Respekt for dagens kvaliteter i Fyllingsdalen

1. Overordnet nivå
Fortetting i Fyllingsdalen skal støtte opp under
kollektivtrafikk og skje nær kollektivknutepunkt
og servicetilbud. Oasen fremstår som det viktigste knutepunktet i Fyllingsdalen, her møtes
lokale og regionale bussruter, i tillegg til at det
har et godt servicetilbud og arbeidsplasser.
Her vurderes fortettingspotensialet i forhold
til et sirkulært areal med 500 m radius målt fra
knutepunktet.

Fyllingsdalen ligger godt tilrette for fortetting. Med en avstand på ca 5 km og i
underkart 10 minutter kjøretid til Bergen er
dette en bydel som bør kunne ha et betydelig vekstpotensial.

Det skal fortettes i nærhet til knutepunkt og servicetilbud. Oasen
har svært sentral beliggenhet og vil være hovedtyngdepunkt for
kollektivtrafikk og handel. En betydelig hoveddel av planområdets
boliger ligger innenfor en gangavstand på i overkat 10 minutter
til Oasen. Hele planområdet regnes dermed som godt egnet for
FUNKSJONSBLANDING/SERVICETILBUD
fortetting.
Men man bør etablere et tyngdepunkt tett på sentrum.

Egnethet og motstand
Fyllingsdalen er i dag i stor grad utbygget, og det
er få arealer som ikke har en bruk, og det er tilsynelatende få ledige tomter for ny sammenhengende
utbygging. Vi har gjort en studie på egnethet og
mulig motstand for fortetting for å få en mulig mer
realistisk forståelse for potensielet innenfor planområdet.

MOTSTAND

Egnethet
Kartet oppsummerer egnethet
for fortetting i planområdet
basert på viktig grønnstruktur
og terrengforhold. De mørke
feltene regnes som lite egnet for
fortetting, mens de lyse regnes som mindre engnet, og vil
trolig ikke kunne gi rom for en
høy tetthet da det her er utfordrende terrengforhold.
Motstand
kartet oppsummerer områder
med mulig motstand for fortetting, basert på kulturmiljø,
boligområder og eierstruktur.
Mørke områder regnes å ha mer
motastnd da det her er definerte verneverdier.

Det utredes muligheten for bybane gjennom
Fyllingsdalen med tre alternative trasevalg. Alle
disse tre alternativer passerer Oasen, men traseen
varierer for øvrig.
I forhold til beliggenhet til Bergen sentrum og til
kollektivknutepunkt Fyllingsdal er nesten hele området egent for fortetting, og undersøkes nærmer
på neste nivå.
km

1000 m
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Ill: nord-sørakser og de sentrale områdene legger
grunnlag for hovedgrep for utvikling i Fyllingsdalen

500 m
Fokusområde
Fokusområde for fortetting og
transformasjon. Her er det mest
å hente på kort sikt.

Ill: illustrasjonsplan 1:2500

3. Casestudier
Casestudiene viser gjennom eksempelområder
noen prinsipper som kan legges til grunn for fortetting områder med tilsvarende karakter, og som
kan legges til grunn for å tilsi en prosentvis fortettingsgrad for områdene. Det er derfor valgt ut
noen utsnitt/delområder hvor vi ser mer detaljert
på fortettingspotensialet ved videreutvikling og
fortetting av dagens boligstrukturer. Disse studiene
tar også utgangspunkt i å belyse noen særlig relevante problemstillinger for området, og eksemplifiserer med det hvordan tilsvarende områder kan
fortettes på et prinsipielt nivå.

Case Borettslag - er et typisk særpreg ved bydelen. Dette er lamellblokker i 3 – 4 etasjers høyde med rause grøntområder i mellom.
Caset ser på muligheten for å fortette eksisterende struktur samtidig
som man ivaretar særpreget – middels fortetting
ved adkomsten til borettslagene ligger det garasjer ved
veien. Disse arealene foreslås effektivisert ved å legge
parkering under bakke, og
nye boliger over

i bakre rekke foreslås det fortettet
ved å bygge høyere, disse volumene
vil hovedsaklig kaste skygge over
veiareal, slik at det ikke får negative
konsekvenser for noen.

Case Urbane boliger – dagens boligtilbud i Fyllingsdalen er preget
av boliger i landlige omgivelser, i form av småhus eller lameller med
rause grøntområder i mellom. Disse områdene ligger ved senteret
men er ikke en integrert del av et sentrum. Caset ser på muligheten
for utvikling av urbane boliger som del av sentrumsstruktur – høy
fortetting

En oppdelt bygningsstruktur fortettes til kareer ved at
hjørener fylles ut.

garasjer legges ned i bakken
og boliger bygges over. Boligene definerer et tydeligere
gateløp.

Case Større enheter – Fyllingsdalen er I dag preget av mange små
boligenheter (størrelsesorden 70m2), noe som gjør at det gjerne
blir mye gjennomtrekk ved at unge bor her i en kortere periode og
flytter videre når familien vokser. Caset ser på muligheten for å supplere dagens boligmasse med en mer mangfoldig boligstruktur med
større enheter – lav fortetting
I de store åpne gårdsarealene
foreslås foertettet med rekkehus
som en indre struktur. Disse kan
bygges lavere og smalere enn eksisterende struktur. Dette vil også
skape nytt liv i gårsrommet ved
at det får mer differensierte soner
mellom privat og fellesområder.

i mellomskiktet er det satt
inn volumer på tvers. Disse
deler opp de store åpne
gressslettene, og skaper
mer intime utearealer nær
boligene.
ytterst mot de åpne felles graøntområdene er det fortettet med
punkthus. Dette er for å unngå
å ta utsikt fra boligene lengre
bak og danne en åpen front mot
parkarealet.

Det fortettes med en karrestrukturnær sentrum. Diss skaper mer
private utearealer for beboerne
og gir høy tettehet.

Det foreslås bygget flerfamiliehus
i en punkthusstruktur i skrånet
terreng. Disse kan bygges i
høyden da de i liten gra sjenerer
for bakenforliggende bebyggelse.

Det bygges høyere i bakre rekke
da skyggen her bare faller på
veiareal.

Infrastrukturen effektiviseres ved at det bygges
på begge sider av veien. I
dette området betyr det på
jordbruksareal, men det er
her et skrånet terreng og
det regns dermed ikke som
effektivt jordbruksareal.
Det bevares noen åpne
gønne kikk på tvers.

SPORT+URBANITET

Den kommende veksten i dalen skal også bygge opp under utviklingen
av et attraktivt bydelssenter. Sentrum skal være et kulturelt, sosialt og
kommersielt knutepunkt i området. Sentrumsutviklingen skal forstås
som et samlende punkt for de kvalitetene som finnes i område, og et
samlende punkt for de som benytter seg av disse – enten det er beboere
eller besøkende. Dermed blir sammenhengene mellom sentrale byrom,
funksjoner og omkringliggende områder viktige suksesskriterier for å
dyrke frem et livskraftig lokalsentrum.
Oasen som sentrum
Hovedutfordringen i sentrumsutviklingen er knyttet til sammenhengen og
rollefordelingen mellom Oasen og Spelhaugen. For å oppnå et livskraftig
sentrum tror vi geografisk komprimering av kvaliteter og aktiviteter blir
en helt vesentlig forutsetning for å oppnå det attraktive og livskraftige
lokalsentrumet man ønsker å skape. Oasen kjøpesenter også allerede
godt etablert, og vi anbefaler å bygge videre på dette som en potensiell
ressurs. Vi anbefaler derfor å avgrense lokalsentrum til Oasen for
intensivere bruken av de sentrale byrommene her, og utvikle disse med
bruk av de virkemidlene man har til rådighet. Vi tror ikke Fyllingsdalen
tåler et større sentrum enn dette området. Dette handler ikke kun
om folks opplevelse av område, men også om økonomi. Et attraktivt
sentrumsområde skaper grobunn for høyere konkurranse om lokaler, og
dermed grunnlag for høyere leiepriser for gårdeier
Karakteristiske akser
Som deler av analysematerialet viser, så består områdene i Fyllingsdalen
av en rekke bånd eller akser av forskjellig karakter (grønt, kultur/aktivitet,
boligtyper, infrastruktur). Det blir et sentralt mål at disse blir integrert i
sentrumsområde, slik at det skapes gode sammenhenger innad i dalen
og ikke minst forbindelser mot sentrum og knutepunkt. Sentrum skal
samle disse aksene, og forstås som et knutepunkt for mer enn bare
kollektivtrafikken. Å sørge for at områder som tilrettelegger for sosiale,
kulturelle og rekreative aktiviteter integreres i sentrumsområdene bidrar
til at aktiviteten rundt Oasen er langt bredere enn det den kommersielle
delen av sentrum kan tilføre.
Kommunen som sentral utviklingsaktør
En nylig gjennomført studie av fortetting i Oslo de siste ti årene peker på

at knutepunkter og bykvaliteter er de faktorene som i størst grad fører
med seg fortetting. I en oppsummerende artikkel pekes det på at ”Det bør
(…) initieres prosjekter og infrastruktur i områder hvor det er ønskelig å
sette i gang en smitteprosess, og hvor tiltakene, sett fra flere perspektiver,
forventes å ha størst mulig effekt.” (Børrud/Syvertsen, Arkitektur N
05/2012). For å oppnå en ønsket fortetting og utvikling i sentrum er det
sentralt at kommunen er bevisst sin egen rolle som utviklingsaktør, og
utnytter de virkemidlene man har til rådighet gjennom offentlig utbygging
av infrastruktur enten det er for kollektivtransport eller det er av
byromskarakter tilrettelagt for syklende, gående og opphold. Det samme
gjelder grøntstruktur, kulturhus, skoler eller annen sosial infrastruktur.
Kommunen kan med fokus på egen rolle som utbygger av offentlig
infrastruktur sikre fellesverdier og samtidig bidra til å kanalisere vekst og
fortetting der det er ønskelig. Her bør kommunen ligge i forkant og – som
den aktuelle studien påpeker – sette i gang en smitteeffekt.
Aktiviserende arkitektur
I Fyllingsdalen ligger det til rette for å knytte en akse med en rekke
kulturelle, rekreative og sportslige funksjoner inn i sentrum. Dette vil
kunne tilføre aktivitet til sentrumsområdene også til kveldstid, samtidig
som bredden i bruk av sentrum utvides og dermed styrker område som
lokalsenter. Områdene bidrar til å skape byliv. Fokus på disse verdiene er
også sentralt i et folkehelseperspektiv.
Sambruk av uterom
Tilsvarende blir det viktig at det legges til rette for sambruk av uterom.
Funksjoner og aktiviteter som foregår i byggene tilknyttet byrommene
er den viktigste faktoren knyttet til om byrommene oppleves som
vellykkede. En god miks av funksjoner som bidrar til å fóre byrommene
med næring er en forutsetning for et vellykket sentrum.
Spelhaugen
Fokus på Oasen som lokalsentrum betyr ikke at utviklingen på Spelhaugen
avvises eller avskjæres. Vi tror området vil kunne ha en bærekraft i seg
selv, og vil kunne utvikles som et sekundærsentrum med større fokus på
storhandel, kontor og boliger. Området ville også kunne passe godt for
etablering av større institusjoner. Det forutsettes at sentrale busslinjer
i fremtiden svinger innom Spelhaugen, og det legges også til rette for
fremtidig bybanestopp her.
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Planen viser et potensielt fremtidig Fyllingsdalen, med fokus på de
sentrale områdene. Planen tar utgangspunkt i vurderinger av fortetting i
hele analyseområdet. Utvikling av sentrumsområdene blir svært sentralt
for å sikre kvalitet i hele området etter hvert som det fortettes. Samtidig
er halvparten av områdets kapasitet for fortetting samlet i dette området,
og vurderes som det som har størst potensial på kort sikt.
Oasen
Planen viser et tydelig hovedgrep, der nord-sør-aksen bestående av sosial
infrastruktur, aktivitets- og rekreasjonsområder bearbeides og forsterkes
for å kunne fremstå som et tydelig identifiserbart område som strekker
seg gjennom Fyllingsdalen. I sentrum blir denne aksen til den urbane
hovedgaten som funksjoner knyttes opp til. Der denne gaten krysser
Hjalmar Brantings vei defineres tyngdepunktet for sentrum. Ved siden
av det eksisterende kjøpesenteret, foreslås det derfor at det er her man
også lokaliserer kulturhus. Kollektivknutepunktet legges dermed også til
Hjalmar Brantings vei, der bussene tar en sløyfe innom. En tilsvarende
sløyfe bør gå innom Spelhaugen.
Hjamar Brantings vei bearbeides til en urban trafikkgate med
miljøprioritert gjennomkjøring. Det fortettes rundt både denne gaten og
langs ny hovedakse gjennom sentrum.
Parallelt med den nye hovedaksen, forsterkes den blågrønne aksen
som løper vest for Oasen. Øst for Oasen forsterkes også den grønne
boligaksen. Den nye sentrumsgaten Hjalmar Brantings vei knytter disse
sammen på tvers.
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Bedre utnyttelse av
infrastruktur. Planområdet har
en velutviklet infrastruktur,
gate og parkering har fått god
plass som i drabantbyområder
generelt. Her er det mulighet
for effektivisering av arealer
ved å tas i bruk områder
hvor det i dag står enetasjers
garasjer, og ved å bygge på
begge sider av lokale veier. I
sentrum kan man også bygge
tettere på gate for å skape et
sterkere bypreg og med en
bymessig gate.

Det nederste området på Spelhaugen sentreres rundt et bytorg,
og forbeholdes en relativ høy tetthet av kontorer, samt storhandel
fortrinnsvis på østsiden med biltilgang fra baksiden. Her er også plass til
en andel boliger.
De øvre delene av Spelhaugen forbeholdes større grad av boliger,
fortrinnsvis mot den østre siden som vurderes som best egnet til dette
formålet.
Omkringliggende områder
Nye boliger illustrert i de resterende områdene er tegnet inn basert på
områder som er blitt vurdert som caser (se forrige plansje). At noen
områdene fremstår som i dag, betyr ikke nødvendigvis at disse ikke kan
fortettes, men at dette løses på sikt og eksemplifisert gjennom casene.
Oversikten over vurdert fortettingskapasitet for hele område tilsier
hvor og hvor mye det kan bygges, men hvordan dette vil kunne fremstå
må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Da deler av sentrumsområdene er
illustrert mer konkret er det for å vise hvordan man kan løse noen av
de mer strukturelle utfordringene sentralt som er avgjørende for å løse
kommende vekst på en god måte. Samtidig visualiserer planen et mulig
fremtidig
Fyllingsdalen sentrum, som utgangspunkt for videre diskusjoner om
hvordan man ønsker at dette område skal fremstå i fremtiden.

Spelhaugen
På Spelhaugen legges hovedgaten gjennom området om til den vestlige
kanten av dalen, av flere grunner. Gatetraséen legger til rette for et
mindre kollektivknutepunkt knyttet opp mot en sentral plass nederst i
området. Her vil også fremtidig bybane-stopp eventuelt kunne lokaliseres.
Samtidig unngår man at trafikk opptar arealer i den østlige del av dalen,
som har de bete solforholdene.

strategi
Etter analyse for egnethet og motstand sitter man igjen med to
Bedre
utnyttelse av
områder, rundt Oasen og Spelhaugen
som utkrystalisrerer
seginfrastruktur
som områder best egnet for fortetting de meste årene. Forøvrig i
området er det også potensial, men her vil kreve mer prosess og
en utbygging vil bli mer stykkevis og delt.

Fortettingspotensial
Med utgangspunkt i casestudiene, er det vurdert
et fortettingspotensial for hele området. Vurderingen viser at de sentrale delene av Fyllingsdalen har
potensial for en fordobling av innbyggertall på lang
sikt.
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PLANBEKSRIVELSE

SENTRUMSUTVIKLING

Ill: Nye Oasen sentrum med kulturhus sett fra sør

Sentrumsgrep
Diagrammene viser viktige enkeltgrep knyttet til ny
sentrumsutvikling.
Ny sentrumsgate

Idrett og aktivitetsområder

Sammenhenger og forbindelser

Overganger gang- sykkelvei

Trafikk og kollektivakser

Funksjonsmix

+20%
+20%

+100%

+80%
+20%

+40%
+80%

Bedre utnyttelse av grønnstruktur. Fyllingsdalen har mange
store åpne grøntarealer. Det er
mange gressletter uten tydelig
bruk og variasjoner. Disse kan
intensiveres. Ved å ivareta de
største og mest verdifulle kan
man intensivere innenfor eksisterende bebyggelse og i kanten
av grøntdragene. Dette er også
svært attraktive områder som
kan gi høy boligkvalitet.

P

+ <50 %
+ 50 - 100 %
+ >100 %

P

