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Bydelen Laksevåg ligger vest for den historiske bykjernen i Bergen og 
Puddefjorden, og omfatter det historiske kommunesenteret fra den gang 
bydelen var egen kommune. Bebyggelsen her strekker seg i et belte mellom 
sjøen og langs foten av Løvstakken og Damsgårdsfjellet, og ligger i 
naturskjønne omgivelser mellom skogkledde fjell og fjorden. Indre Laksevåg 
har stort mangfold både i bebyggelse, kultur og befolkning. Verftsindustrien 
har de siste 200 årene lagt premissene for stedsutviklingen, og sjøfronten 
bærer preg av strukturer fra en rik industrihistorie. Fram til Puddefjordsbroen 
ble bygget i 1956, gikk det personferge mellom Bergen og Laksevåg. 
Puddefjordsbroen og senere gang- og sykkelbroen “Småpudden” har 
forbedret forbindelsen mellom bydelen og Bergen sentrum. 

Området rommer flere tema som kjennetegner byer og byområder i en 
omstillingsfase: fra arealkrevende industri, lager og logistikk, til arealintensiv 
næring, kultur og konsum, bolig og rekreasjon. Hvordan ivaretar man 
historiske spor, eksisterende bygningsmasse og stedsidentitet? Hvordan 
sikres mangfold blant fremtidige beboere og brukere? Hva slags nye roller kan 
defineres for tidligere industrielle nabolag som både gir ny mening lokalt - og 
som et tilskudd til byen som helhet? Innebærer utfasing av eksisterende 
produksjon muligheter for nye, byintegrerte produksjonsformer?

I denne konkurransen spør vi om forslag til et helhetlig byplangrep for Indre 
Laksevåg som både er visjonært, stedsspesifikt og gjennomførbart. Vi ønsker 
forslag til utforming av områdets bebyggelse og offentlige rom. Innspill til 
arealbruk, attraksjoner og programmering som gjør området attraktivt. 
Forslag til koblinger mot de omkringliggende nabolagene. Det er også viktig å 
få belyst hvordan den tidligere lukkede kaifronten både kan bli tilgjengelig 
som kaipromenade og aktivisere og bringe publikum i kontakt med vannet. Vi 
ønsker illustrert løsninger som viser potensialet ved nye programmer i gamle 
bygg og prinsipper for fysisk transformasjon, addisjon og gjenbruk av de 
historiske industribyggene.

Konkurranseområdet ligger nært sentrum og det er ønskelig å se forslag hvor 
fortetting bidrar til en kompakt, flerfunksjonell bydel som ledd i en 
overordnet arealstrategi for en konsentrert og klimariktig byutvikling. 
Området har i dag få publikumstilbud, liten gjennomstrømning og aktivitet i 
gater og uterom. Utforming av by- og gaterom, forbindelser, oppholds- og 
aktivitetssoner er viktig å vise løsninger for, slik at byrommene oppleves som 
tryggere og mer attraktive enn i dag. 

Dette er en idé-konkurranse uten etterfølgende oppdrag. I etterkant av 
konkurransen vil Bergen kommune fortsette arbeidet med områdeplan for 
Indre Laksevåg, med utgangspunkt i ideer og løsninger som kommer fram 
gjennom konkurransen og i diskusjoner i jurymøtene.Utarbeidelse av planen 
vil være en kommunal oppgave, men det er rom for å gi vinnerne 
tilleggsoppdrag som kan belyse og utvikle sider av forslagene.

DELT 1. PREMIE
KONKURRANSENS VINNERE

1. premie: 600 000 NOK 
Motto: “LAX”
LondonOn (Haptic Architects, Gort Scott, 
Morris and Company, Turner Works), Vill, 
Elliott Wood, Urban Systems Design
London / Oslo

1. premie: 600 000 NOK 
Motto: “EN LEVENDE BYDEL”
OS arkitekter 
København 

INNKJØP

Innkjøp 100 000 NOK
Motto: “TILBAKE TIL FREMTIDEN”  
NSW Arkitektur, Oslo / Hamar

Innkjøp 100 000 NOK
Motto: “LIVET VED VANDET”  
Gründl Haahr Arkitekter 
København

Innkjøp 50 000 NOK
Motto: “MELLOM ROMMENE”  
Oppopp AS / KAP 
Oslo / Stavanger

Innkjøp 50 000 NOK
Motto: “BERGEN PULS”  
Henning Larsen, Rambøll, Prolog 
København / Bergen / Amsterdam

HEDERLIG OMTALE

Motto: “PUDDEN”
Urban Think Tank Design, MAD, 3RW, 
Okra, Nomad
Oslo / Bergen / Utrecht

KORT  OM 
KONKURRANSEN

RANGERING
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Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på 
oppdrag av Bergen kommune

JURY

De innleverte utkastene er bedømt av  
en jury med følgende sammensetning:

Aslaug Aalen
Juryens sjef / avdelingssjef ved 
Byplanavdelingen, Bergen kommune

Ingunn Renolen
Byplanlegger ved Byplanavdelingen, 
Bergen kommune

Celine Blank
Arkitekt ved Byarkitekten, 
Bergen kommune

Rigmor Huus
Antikvar ved byarkitekten, 
Bergen kommune

Sara Waagen
Landskapsarkitekt ved Bymiljøetaten,
Bergen kommune

Vidar Totland
Senior Project Director ved Invest in 
Bergen, Vestland fylkeskommune

Gaute Bårøy
Representant fra områdesatsing 
Laksevåg / Byplanlegger v. Astab

Alv Skogstad Aamo
Sivilarkitekt MNAL, Fagleder urbanisme, 
Gottlieb Paludan Architects 
oppnevnt arkitekt MNAL fra Norske 
arkitekters landsforbund (NAL) 

Gisle Nataas
Arkitekt MNAL, Norske arkitekters 
landsforbund, juryens sekretær

Konkurransen ble kunngjort og gjennomført som en åpen plan- og 
designkonkurranse. Bergen kommune var konkurransens 
oppdragsgiver. 

Kunngjøring overfor det norske og europeiske marked ble foretatt 
gjennom Doffin-systemet 8.1.2021, og TED og Norske arkitekters 
landsforbund (NAL) sin hjemmeside 11.01.2021. Frist for spørsmål til 
konkurranseprogrammet var satt til 21.03.2021. Innleveringsfristen var 
satt til 14.04.2021 kl 12.00. 32 godkjente konkurranseutkast ble levert 
inn. Utkastene og navnekonvoluttene ble levert via Mercell til 
konkurransefunksjonær som var Odin Prosjekt AS. Mottak av utkast og 
navnekonvolutter ble håndtert av konkurransefunksjonær slik at 
anonymiteten til konkurransedeltakerne ble ivaretatt gjennom hele 
juryeringperioden.

Av 32 utkast, ble 32 utkast godkjent av juryen for videre juryering. 
Konkurranseutkastene ble vurdert av en kompetent og bredt 
sammensatt fagjury og anonymitetsprinsippet har konsekvent blitt 
ivaretatt.

Jurymøtene ble gjennomført fysisk. Juryen gjennomførte også to 
befaringer av tomten i juryeringen. Juryen gjennomførte 6 jurymøter: 
19-20.04.2021, 29-30.04.2021, 06-07.05.2021.

Juryens mandat har vært å kåre konkurransens vinner og rangere 
øvrige utkast gjennom premiering, innkjøp eller hedrende omtale. 
Juryen hadde til disposisjon et samlet beløp på NOK 1.500.000 og har 
fordelt beløpet etter eget skjønn på følgende måte: De to 
vinnerutkastene ble hver tildelt NOK 600.000. To utkast ble innkjøpt 
for NOK 100.000, to utkast ble innkjøpt for NOK 50.000 og et utkast 
fikk hedrende omtale. Ved åpning av navnekonvoluttene viste det seg 
at vinnerutkastet, premierte og prosjekter med hedrende omtale var 
levert inn av arkitekter med adresser i Norge, Danmark og 
Storbrittania.

Vinneren av konkurransen og øvrig premierte ble offentliggjort under 
et arrangement i Bergen 06.06.2021.

GJENNOMFØRING AV 
KONKURRANSEN 

JURY
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Løsningsforslaget vil bli evaluert etter en helhetsvurdering basert på følgende bedømmelseskriterier i uprioritert 
rekkefølge:

1. Helhetlig byplangrep
• Måloppnåelse i forhold til oppgavebeskrivelsens punkt A-D
• Visjon for aktiviteter, bruk og utforming av området
• Samlet disponering av ny og eksisterende bebyggelse
• Helhetlig arkitektonisk uttrykk
• Bruke eksisterende kvaliteter som ressurser for området
• Attraktivt ankomstpunkt til Laksevåg
• Utforming som underbygger et godt og inkluderende bymiljø for alle
• Attraktive og funksjonelle offentlige rom
• Helhetlig logistikk, adkomstforhold og tilgjengelighet
• Gode koblinger til omkringliggende områder 
• Utforming av bygningsmasse i forhold til sol, utsikt, terreng og støy 

2. Gjennomførbarhet
• Arealeffektive løsninger som gir kompakt byutvikling, men samtidig ivaretar områdets særpreg og fremmer gode 

bo- og levemiljø - Gjennomførbarhet innenfor økonomisk forsvarlige rammer
• Fleksibilitet og mulighet for trinnvis utvikling
• Midlertidige eller tidligfase tiltak som underbygger visjonen
• Mulighet til å kunne lett oppnå krav innen universell utforming, branntilkomst, teknisk infrastruktur mm. Dette er 

detaljer som ikke løses i konkurransen, men må kunne løses i videre planarbeid. 

3. Miljø og klima
• Bærekraftig og miljøvennlig bydel
• Klimatilpasning
• Håndtering av overvann og havnivåstigning - Miljøvennlige og robuste løsninger

EVALUERINGSKRITERIER 
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Foto fra konkurranseunderlaget.



BERGEN KOMMUNE
«INDRE LAKSEVÅG»

6

Bergen kommune har gjennomført en åpen plan- og designkonkurranse om 
utviklingen av Indre Laksevåg. Laksevåg ligger vest for den historiske bykjernen 
i Bergen og Puddefjorden. Bydelen strekker seg langs foten av Løvstakken og 
Damsgårdsfjellet, og ligger i naturskjønne omgivelser mellom skogkledde fjell og 
fjorden.

Juryen mener at summen av de innkomne bidragene viser 
stor kreativitet og variasjon i mulige løsninger, der de 
beste fremstår som realistiske og troverdige. Samlet 
mener juryen at de ulike bidragene har mange fellestrekk, 
men også ulikheter. 

De fleste har:

• Vurdert Skjønndalallmenningen som et viktig 
byrom - og åpning av Munsterbekken som et 
sentralt element

• Foreslått at området under broen åpnes for 
aktiviteter

• Foreslått at store deler av eksisterende 
bebyggelse forutsettes inkludert i en framtidig 
utvikling

 Det fremtredende som skiller de fra hverandre er:

• Plassering av en framtidig ny gang- og sykkelbro 
over Puddefjorden og hvordan landingspunktet 
møter den videre byromsstrukturen med 
gangforbindelser, gater og plasser

• Hvordan høydeforskjellen mellom 
Damsgårdsveien og Michael Krohns gate 
håndteres

• Programmering av området: lokalisering av 
næring og boliger - og type boliger

• Omfang og plassering av nye bygg

• Arkitektonisk uttrykk i ny bebyggelse

• Grad av aktivisering og behandling av sjøkanten 
og møtet med Puddefjorden

JURYENS GENERELLE KRITIKK

Foto fra konkurranseunderlaget.
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SKJØNDALALLMENNINGEN 
De beste forslagene har vist hvordan en generøs bredde 
på allmenningen kan gi et attraktivt uterom omkring 
Damsgårdstuene og slippen, samtidig som en viss bredde 
gir muligheter til å forsere terrengspranget noe mindre 
anstrengt enn dagens trappeløsning. 

Forslagene har i stor grad beholdt eksisterende 
bebyggelse omkring den nedre delen av denne 
allmenningen. Flere av forslagene viser at bebyggelsen 
kan egne seg for ny bruk og danne gode vegger og 
fasader til byrommene langs kaifronten og omkring 
slippen. 

Selve slippen – selv uten vognen med båtstøttene - har de 
fleste vist som et element det er naturlig å bevare for å gi 
publikum en enkel kontakt med vannflaten for ulike 
vannaktiviteter, skape en form for abstrakt ”bystrand” og 
ikke minst bevare et konkret element fra verftshistorien i 
området.

Juryen vurderer videre drift av slippen som vanskelig da 
ønsket om offentlig tilgjengelighet og byliv i området, vil 
være i konflikt med sikkerhet og drift for et verft. Det er 
generelt vanskelig å forsvare service- og 
industrivirksomhet med behov for store arealer, krevende 
logistikk i et område som fremtidig vil knyttes tett opp 
mot sentrum gjennom Dokken-utbyggingen og nye 
broforbindelser. 

Juryen deler entusiasmen for Skjøndalallmenningen som 
det sentrale byrommet for å skape et tydelig hjerte i 
området, og manifestere en ny identitet knyttet til møtet 
mellom grøntstruktur, vann og bygningshistoriske 
kvaliteter. Dette vil bidra til å synliggjøre Indre Laksevåg 
som inngangsport både til konkurranseområdet og til 
resten av Laksevåg fra Bergen sentrum og søndre bydel 
der den gamle kommunegrensen gikk.  At det allerede 
eksisterer et vakkert bygg med lang historie som 
serveringssted i allmenningen, bør være en god start på 
utvikling av en sone hvor varierte byrom, parkelementer, 
matservering og kulturvirksomhet spiller sammen og 
etablerer en destinasjon med attraksjonskraft utover 
Laksevåg. Vi tror området vil kunne utgjøre et særegent 
og interessant nabolag i fremtiden som kan forsvare 
etablering av publikumsrettede tilbud, men selv med 
byvekst og bedret konduktivitet, er det viktig å samle og 
konsentrere programmene som skal generere byliv til 
tydelige og lett identifiserbare soner. 

LIVET UNDER BROEN – “UNDER THE BOARDWALK”
Lave, skyggefulle soner under broer og passasjer er 
attraktive for noen aktiviteter, men oppfattes av de fleste 
som utrygge og lite attraktive. Puddefjordsbroen gir i dag 
den samme følelse av et areal litt utenfor byen og 
sivilisasjonen. Området er overlatt til tilfeldigheter, og 
fremstår som restareal som brukes til parkering, lager og 
tekniske installasjoner. Det er slik sett mer bruken av 
området og mangelen på ivaretakelse, investeringer og 
bearbeiding som gir en lurvete og dyster overgang til 
området. Selve utformingen har kvaliteter. 
Betongkonstruksjonen er i seg selv fascinerende og 
storslagen gjennom dimensjon og form , med elegante 
betongbuer og romdannende søyler. Flere av 
forslagsstillerne har påpekt at området kan forbedres ved 
hjelp av relativt enkle midler: rydde opp og fjerne 
elementer fra dagens situasjon, bearbeide bakkenivået 
med variert materialitet og topografi som inviterer til 
ulike aktiviteter og bruk, funksjonell og dekorativ 
belysning, og skape en tydelig sammenheng i 
sidearealene mot ”Treet” og Baker Brun. 

Juryen mener områdets forbindelse mot 
Damsgårdssundet og Solheimsviken lenger inne i 
Puddefjorden  – med mange boliger og arbeidsplasser 
– er særdeles viktig. Damsgårdsveien danner en ryggrad i 
området, og dens kontinuitet og attraktivitet som gang- 
og sykkelforbindelse må styrkes ved at området under 
broen bearbeides. Vi mener det bør vurderes tiltak som 
raskt kan endre stemning og omdømme. En “akupunktur-
inngrep” som raskt og tydelig gir endring og danner 
ringvirkninger. Målet er primært å skape et 
multifunksjonelt byrom hvor belysning, beplanting og 
installasjoner stimulerer til aktivitet og opphold i 
hverdagen. I tillegg bør det utforskes om området under 
broen, hvor terrenget stiger opp mot Michael Krohns gate 
og den frie høyden går mot null,  bør anvendes til et 
byggeformål, gjerne i samspill med byrommet som 
etableres. 

Bedret omdømme og gode vilkår for hverdagslivet er 
viktigst, men til fest og events kan det spesielle 
byrommet mellom søyler og under brohimlingen også ha 
kvaliteter som bør undersøkes. Broen har trolig både 
styrke og åpenhet til å kunne bære og inkorporere en 
”lillebro” på et nivå mellom havoverflate og kjørebane. 
Det kan gi en umiddelbar boost i tilgjengelighet til 
området og være et tiltak som utløser interesse og midler 
til å omskape arealet under brohodet. 
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TILGJENGELIGHET 
”Havet bandt sammen” het det på Vestlandet, men i dag 
representerer sjøen og Puddefjorden en barriere, i likhet 
med terrengspranget opp mot sørvest. For at dette 
området reelt skal bli en utvidet del av Bergen sentrum (jf 
målet i kommuneplanens samfunnsdel) må nabolaget 
kobles bedre til omgivelsene. I forslagene er det vist en 
rekke ulike løsninger på ny gang- og sykkelbro, eventuelt 
kombinert med bybanebro. 

Juryen ser at de løsningene som har valgt et lavt spenn 
med direkte kobling mot nye byrom og kaipromenade på 
begge sider, fremstår logisk og riktig når vitalisering og 
byutvikling på kai-/havnenivået er målet på begge sider 
av sundet. Det kan medføre behov for bevegelige sluser, 
tilsvarende Småpudden. Langstrakte rampeføringer eller 
brofester oppe ved Michael Krohns gate bør unngås. Vi 
mener understrekningen av områdets hjerte, slippen og 
Skjøndal-allmenningen, tilsier at dette bør være riktig 
lokalisering av gang- og sykkelbro. Bybanebro ligger et 
stykke inn i fremtiden, trasevalget har mange 
utenforliggende forutsetninger og vil trolig ikke direkte 
berøre konkurranseområdet. ”Straksløsning” med 
nedhengt bro, i kombinasjon med å oppruste området 
under broen, har potensiale for å “kick-starte” utviklingen 
og bli et nytt og spennende sted i byen. 

Topografien vanskeliggjør forbindelser mot sørvest, men 
gode trappeforbindelser og kombinasjoner av diagonale 
forbindelser integrert i ny bebyggelse nord for MO-
senteret er viktig tiltak for å koble området mot 
boligområdene i sør. 

Den mest tilgjengelig og raskest realiserbare løsningen 
ligger, etter juryens mening, i opprusting og styrking av 
Damsgårdsveien som det viktigste byrommet og 
forbindelsen i området. Mange av forslagene viser gode 
løsninger hvor et tradisjonelt gatesnitt videreføres fra den 
sørøstre delen av veien. Når parkerte biler ryddes vekk, 
fasadene pusses opp og ny aktivitet rettes mot gaten, vil 
gatens iboende romlige og visuelle kvaliteter komme til 
sin rett og bli et viktig identitetsgivende element for 
bydelen. 

“ET HELHETLIG GREP” 
“Et helhetlig grep” er tolket ganske ulikt av deltakerne. 
Flere går for en rendyrking av programmer og innhold – 
f.eks. transformasjon til et stort naturlandskap og
naturaktig strandsone, eller en boliglandsby på terreng
og tak, eller skaper sammenheng og helhet gjennom å
dyrke fellestrekk i utforming mellom ny og eksisterende
bebyggelse. Juryen mener at de beste forslagene har latt
de eksisterende bygningene bli inspirasjon for nye former,
samtidig som ambisjonene om bevare historiske
bygninger har ledet til programmering og innholds-ideer
som kan utnytte arealene og de romlige kvalitetene
denne bygningsmassen byr på.

Dessverre er det få som ser utenfor konkurranseområdet 
for å finne et svar på hva området skal være i fremtiden. 
Gjennom prosessen er det blitt klart for juyren at svaret 
på Laksevågs fremtid i stor grad må defineres ut i fra en 
forståelse for byen som helhet, med utviklingstrekk og 
behov etter retningen som sentrale deler av Bergen 
utvikler seg i. Juryen mener områdets største aktivum 
ligger i å kunne bli et nabolag hvor nyere tids industrielle 
kulturminner synliggjøres med sine arkitektoniske 
kvaliteter og potensial for å huse publikumsrettede 
program. Skal det være en realistisk strategi, må dette 
området vurderes som et supplement, en type sosial- og 
kulturell infrastruktur, for de tette bolig- og 
kontorområdene som er bygget / bygges  innover i 
Puddefjorden/ Damsgårdssundet og Dokken. 

En by bestående av flere “landsbyer”, av ulike nabolag, er 
storbyenes forse. Det gir en fattbar skala, en ti-minutters 
by, innenfor den regionale urbane agglomerasjonen. Det 
gir variasjon og opplevelser for bybrukeren, enten det en 
beboer, arbeidstaker eller tilreisende. Det beste Indre 
Laksevåg kan gjøre for Bergen, er å ikke bli en generisk og 
stereotyp ”Laksevåg Brygge” hvor historie og identitet 
drukner i produksjonsvennlig og motepreget byggeri. 
Stedets identitet må bevares gjennom det rustikke, røffe 
og maritime fra den industrielle epoken, i fruktbar 
kontrast til kreativ og vakker kontemporær arkitektur. 
Denne ambisjonen bør gjenspeiles i en flerfunksjonell 
arealbruk hvor boliginnslaget skaper aktivitet over 
døgnet, og der økonomi fra transformasjon og kultur og 
næring kan utnytte bevarte industribygg.

I en planprosess må derfor oppmerksomheten rettes 
både mot bevaring av viktige bygg og strukturer, balanse 
mellom høy tetthet, intensitet og tilstrekkelig offentlig 
rom, samtidig som planen inneholder føringer og 
ambisjoner også for den arkitektoniske kvalitet.  
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Etter en samlet vurdering finner juryen at konkurranseutkastene “Lax” og “En 
levende bydel” er de konkurranseutkast som har besvart konkurranseoppgaven på 
den beste måten, sett både ut fra juryens generelle og individuelle vurdering.

JURYENS AVGJØRELSE OG ANBEFALING

Følgende punkter vil juryen fremheve med “LaX” og “En 
levende bydel” som har vært avgjørende for at forslagene 
ble utpekt som vinnerprosjekt:

Prosjektet "LaX" kåres som vinner på grunn av den 
grundige undersøkelsen av stedets kvaliteter, som danner 
utgangspunktet for den videre utviklingen av forslaget, 
samtidig som nye kvaliteter er tilført. Forslaget viser en 
god arkitektonisk behandling av eksisterende og nye 
bygg, med spesiell stor innlevelse og kreativitet i 
behandlingen av kaipromenaden, bro-området og 
slippen. 

Prosjektet “En levende bydel” viser best hvordan Indre 
Laksevåg kan transformeres til en kompakt flerfunksjonell 
urban bydel med historisk forankring i bygningsform, 
offentlig rom og grøntstruktur. Det er vist en tydelig 
oppdeling mellom de bevarte næringsbyggene og større 
utbyggingsområder for bolig, med mindre in-fill tomter. 
Boligfeltene er konkurransens beste, og viser en typologi 
og et bebyggelsesmønster med overbevisende 
bokvaliteter, som også kan videreutvikles.

Dette skriver Bergen kommune om videre oppdrag til 
vinnerne:

Denne konkurransen er en idékonkurranse. Det innebærer 
at Bergen kommune som innbyder ikke kan love noe 
etterfølgende oppdrag etter konkurransen. 
Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til å tildele 
vinnerteamet videreføring av oppdrag på inntil kr 400 
000 i forbindelse med arbeidet med områdeplanen for 
Indre Laksevåg, for eksempel utarbeidelse av foreslåtte 
løsninger eller sammenfatting av ideer fra de ulike 
forslagene. 

Begge utkastene spiller inn gode ideer, strategier og 
konkrete løsninger som Bergen kommune vil ha stor nytte 
av i sitt videre arbeid med å utvikle og konkretisere 
områdeplanen for Indre Laksevåg. Juryen har valgt å kåre 
begge utkastene, “LaX” og “En levende bydel”, til vinnere 
i konkurransen og oppfordrer Bergen kommune til å 
engasjere begge teamene i etterkant av konkurransen for 
å videreutvikle og belyse sider av sine  
konkurranseutkastet som juryen mener det er nyttig å få 
vinnerteamene sine innspill til.  

Juryen vurderer  følgende temaer og oppgaver som 
interessant å få utredet og belyst i et  et engasjement av 
vinnerteamene:

Os arkitekter med ”En levende bydel” er en av to vinnere i konkurransen.
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LAX 
Forslagets hovedstrategi - “bevar, gjenbruk, revitaliser, 
forsterk” - mener juryen prosjektet demonstrerer riktig og 
har et stort potensial for å lykkes i å skape en ny, urban 
del av Laksevåg med respekt for historiens betydning og 
de konkrete ressursene bygningsmassen representerer. 
Næringsvirksomhet og kulturaktiviteter er åpenbart godt 
egnede programmer,  men et større innslag av boliger vil 
kunne bidra med større økonomisk inntjening, finansiere 
transformasjonskostnader og gi et mer flerfunksjonelt 
byområde. Det vil være interessant å få vurdert om 
forslaget kan romme ulike former for boligtypologier, 
innenfor den etablerte strukturen og bevarings-/
transformasjonskonseptet. Det kan i en slik sammenheng 
vurderes å innpasse boliger integrert i feks “Det kreative 
kvartal”, som gis en utforming med mer skjermede 
uteområder. 

Forslagets flerbruksideer til slippen og byrommet opp til 
Damsgårdstuene er et godt anslag til å skape et nytt 
hjerte i området. Juryen tror en videreføring av 
publikumsrettede funksjoner i dette området bør 
illustreres videre ved å etablere gangbro til Dokken i 
aksen og redusere merkantil bruk av slippen. 

• Belyse boliginnslag i «det kreative kvartal» og i 
skråningen mellom MO-senteret og Damsgårdstuene.  
Vurdere boligkvalitet i forhold til KPAs bestemmelser 
om uteoppholdsareal, herunder sol og kobling til 
bakkeplan. Gode nabolag i kombinasjon med næring 
og i nærhet til MO-senteret. Vise kobling mellom  
gangbro fra Dokken med  LaX-torget og 
kaipromenaden, som et alternativ til gangbro under 
Puddefjordsbroen. 

EN LEVENDE BYDEL 
Prosjektet har et stort boliginnslag som er illustrert med 
troverdig typologi og uterom. Juryen ser det som svært 
viktig at boliger i området får høy attraktivitet og at det 
skapes gode bomiljøer gjennom samspill mellom boliger, 
gårdsrom og byrom. Dette er det interessant å få 
ytterligere belyst, spesielt i skrenten mellom 
Damsgårdsveien og Michael Krohns gate hvor hensynet til 
eksisterende virksomhet (MO-senteret), mulighetene for 
UU-utforming og kvalitetskrav i kommuneplanens 
arealdel er viktige temaer. Punkthus integrert i en tett, 
bymessig sammenheng, som vist nord for slippen, kan 
spille sammen med byrommene, men juryen ønsker 
samspillet og arealbruk ved brohodet belyst nærmere. 
Plassens karakter, orientering, sol, aktiviteter og  
ganglinjer kan utvikles. 

Prosjektet har et godt grep på helheten i området og viser 
gode beskrivelse av utforming og bruk på de ulike 
delområdene, men det er ønskelig med noe mer 
illustrasjon og beskrivelse av området under broen 
Spesielt området nord for brofestet, forholdet mellom 
bebyggelse - førsteetasjene - og uterom, samt kontakten 
til sjøen er det interessant å se utviklet og illustrert 
videre. 

• Området nord for brofestet og forholdet mellom 
bebyggelse og kontakten til sjøen optimaliseres.

• Gjennomførbarhet og boligkvalitet for boligene i 
skrenten og en vurdering av dette opp mot 
kvalitetskravene i KPA. Kan gårdsrommene vinkles 
for å inkorporere UU i skråforbindelsen og kan 
grensesnittet mellom MO-senteret og boligene rundt 
gis en god utforming

• Belyse samspillet og arealbruk ved brohodet nærmere. 
Plassens karakter, orientering, sol, aktiviteter og  
ganglinjer kan utvikles. 

Os arkitekter med ”En levende bydel” er en av to vinnere i konkurransen.
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Alv Skogstad Aamo
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oppnevnt arkitekt MNAL fra Norske 
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Gisle Nataas
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Ingunn Renolen
Byplanlegger ved Byplanavdelingen, 
Bergen kommune

Aslaug Aalen
Juryens sjef / avdelingssjef 
ved Byplanavdelingen, Bergen 
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Antikvar ved byarkitekten, 
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Celine Blank
Arkitekt ved Byarkitekten, 
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En av konkurransens to vinnere, «LaX», av LondonOn.
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LONDONON

HAPTIC ARCHITECTS, OSLO / LONDON
Scott Doig, arkitekt
Lars Ringdal, arkitekt
Sherief Al Rifai, arkitekt

GORT SCOTT, LONDON
Tim Michel, arkitekt 

MORRIS AND COMPANY, LONDON
Luke Matone, arkitekt

TURNER WORKS, LONDON
Simon Cadle, arkitekt

VILL, BERGEN
Fredrik Barth, arkitekt
Paul la Tourelle, arkitekt

ELLIOTT WOOD, LONDON
Andreas Papadogiannakis, rådgiver byggteknikk 
Mark Goodbrand, rådgiver byggteknikk

URBAN SYSTEMS DESIGN, LONDON
Klaus Bode, rådgiver klima
Shikha Bhardwaj, rådgiver klima

«LAX»

1. PREMIE

KONKURRANSENS VINNER (DELT) 600 000 NOK

SAMARBEIDSPARTNERE
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LaX er kåret som en av to vinnerne i konkurransen. Prosjektet 
er godt gjennomarbeidet, forfatterne har analysert og 
beskrevet konkurranseområdets utfordringer og muligheter 
på en overbevisende måte. Mange forslag beskriver mål om 
gjenbruk, men i LaX har forfatterne gått systematisk og 
detaljert til verks med å beskrive potensialet for gjenbruk og 
addisjoner i de forskjellige byggene. Juryen er imponert over 
et grundig gjennomarbeidet prosjekt hvor forfatter har gått 
inn i alle deler av prosjektet. Grundigheten gjør det lett for 
Bergen kommune å bruke ideene konstruktivt videre i sitt 
planarbeid. Prosjektet LaX kåres som vinner på grunn av den 
grundige undersøkelsen av stedets kvaliteter, som danner 
utgangspunktet for den videre utviklingen av forslaget, 
samtidig som nye kvaliteter er tilført. Forslaget viser en god 
arkitektonisk behandling av eksisterende og nye bygg, med 

spesiell stor innlevelse og kreativitet i behandlingen av 
kaipromenaden, bro-området og slippen. 
Bærekraftsbegrepet i utkastet defineres oftest i relasjon til 
både miljø, sosiale forhold og økonomi. LaX beskriver en 
tredelt ambisjon for utvikling av stedet: det skal bli en 
mobilitetshub, en musikk- og kulturhub og en industriell hub. 
Det er en tydelig vektlegging på videreføring av sentrale 
egenskaper ved området i dag, knyttet til den industrielle og 
maritime karakteren, samt tilgangen på rimelige og røffe 
lokaler. De ønsker å videreføre dagens muligheter inn i en ny 
versjon av området, framfor en full transformasjon hvor 
resultatet kunne blitt et boligdominert, velfrisert  og 
gentrifisert sjøfrontområde. Det ville, med LaX sine ord, 
«være å rive hjertet ut av Laksevåg og erstatte det med et 
fremmed organ». LaX gir en god beskrivelse av 
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forutsetningene for å både skape et mer aktivt nabolag som 
er integrert med Bergen sentrum, samtidig som en særegen 
identitet utvikles. 

I beskrivelsene av mulige retninger for en næringsklynge, 
fremstår forslaget fra LaX som realistisk og godt fundert i 
kunnskap om stedet og byen. Det skisseres en videreføring av 
musikk- og kulturaktiviteter basert på rimelige lokaler, en 
satsing på matkultur og -produksjon, samt en videre satsing 
på ny maritim virksomhet, bl.a. knyttet til en foreslått satsing 
på lokal el-ferge-/taxidrift. 

De aller fleste konkurranseforslagene har i større eller mindre 
grad hatt som ambisjon å bevare, gjenbruke og bygge videre 
på eksisterende bygningsstruktur. LaX er samtidig ganske 
alene om å kombinere dette målet med en svært grundig, 
godt illustrert og beskrevet, gjennomgang av eksisterende 
bygningsmasse og dens potensial for gjenbruk og addisjoner, 
bygg for bygg. Ettersom det ikke satses på boligbygging i 
større grad, kan de fleste eksisterende byggene få videre liv 
til nye næringsformål. Påbygg- og 
transformasjonsprosjektene som foreslås, er interessante 

fordi formvalget bidrar til å skape en særegen identitet for 
addisjonen - samtidig som buetakene har en tydelig 
referanse til eksisterende industribygg.  
Prosjektet viser godt romlig samspill mellom bygningsmasse 
og offentlige rom. Både kaipromenaden og Damsgårdsveien 
har varierte og opplevelsesrike forløp. Spesielt er 
havnefronten fint behandlet i en variasjon mellom 
eksisterende kaifront og nedtrapping til vannflaten for 
rekreasjon og vannkontakt. Tverraksen ved slippen er tydelig 
framhevet med gjenbruk av slippen og et bredt grøntdrag øst 
for Damsgårdsstuene. Illustrasjonsplanen viser stor 
innlevelse og forståelse for skala med dimensjoner og 
variasjon i aktiviteter som er troverdige og interessante. 
Spesielt er det i det «kreative kvarter» vist en fin kombinasjon 
mellom addisjoner av studioer på taket av eksisterende 
kontorbygg, in-fill med ny næringsbebyggelse og «ny drakt» 
på eksisterende kontorbygg. Samlet dannes en fin helhet 
både i uterom, trapper, vegetasjon og formuttrykk på 
byggene.  

I det overordnede grepet har ønsket om god tilgjengelighet 
fra sentrum og Dokken ledet til forslag om to broforbindelser: 
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en kombinert gang- og bybanebro nordvest for 
konkurranseområdet og en nedhengt gangbro under 
Puddefjordsbroen. Det vil gi kunne gi en rask forbedring av 
tilgjengelighet for gangbroen. Situasjonsplanen virker 
fleksibel med tanke på plassering av gangbro og om ikke 
løsningen med en nedhengt gangbro under Puddefjordsbroen 
er realistisk, kan planen fungere med en gangbro som lander 
ved slippen. Planen viser en fin plassdannelse – «LAX-torget» 
- nord for slippen, som vil  være et godt landingssted for 
gangbro fra Dokken.  

Sonen mellom Damsgårdsveien og sjøfronten fremstår i 
illustrasjonsplan og 3D-illustrasjoner med stor idérikdom, 
interessante detaljer og forslag, samtidig som skala og 
fellestrekk i bebyggelsen er overbevisende godt ivaretatt. 
Både innlevelsen i stedets potensial og evnen til å se 
muligheter er konkurransens beste. I sonen mellom 
Damsgårdsveien og Michael Krohns vei fremstår forslaget mer 
skjematisk, næringsbygg plassert på store baser treffer ikke 
like godt i skala og uttrykk.   

For området under broen er det beskrevet to hovedgrep: 
·       Etablering av ny, nedhengt gangbro, den er gitt en slak 
stigning av Dokken og opp til Michael Krohns gate, men har 
også en kobling på et mellomnivå som føres vestover inn i 
området. 
·       Et multifunksjonelt, åpent areal på bakkenivå som kan 
skifte bruk mellom kino, scene, marked og ballspill ved å 
kombinere en enkel detaljering av bygulvet og etablere et 
vertikalt romdannende fleksibelt nedhengt «gardin» / duk. 
Gjennom stemningsfulle illustrasjoner og diagrammer vises 
duken  som et interessant element. Både gjennom akustikk 
og lyssetting, har den nedhengte duken et potensial for å 
transformere et ellers dunkelt og mørkt område.
 
Mange har pekt på slippen som et hjerte for Indre Laksevåg 
og et identitetsgivende element. LaX beskriver en 
multifunksjonell og fleksibel fremtidig rolle for slippen. Det 
opprinnelige skråplanet er opprettholdt, men det er 
bearbeidet og gitt nye bruksmuligheter. En bro kan heves og 
senkes mot sjøen slik at det kan gis kontinuitet til en 
kaipromenade, samtidig som båter – her foreslås de nye 
el-taxibåtene – kan tas opp for vedlikehold. «Broen» kan 
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samtidig fungere som scene og slippen som et amfi – hvor 
det foreslås etablert en infrastruktur av master og lysteknikk. 
Sammen med foreslått bruk av eksisterende industribygg til 
kultur-, servering og markedshall, blir slippen-området en 
tydelig destinasjon og aktivitetsområde. 

På sine premisser, er forslaget realistisk og gjennomførbart. 
Usikkerheten vil være knyttet til om det er tilstrekkelig 
omfang og betalingsvillighet fra næringsvirksomhet. Med de 
store aktørene som etablerer seg på Dokken, er det ikke 
usannsynlig at det er et marked rettet mot «spin-off» og 
gründere . Samtidig kan det være realistisk å anta at 
gentrifiseringen og byutviklingen i sentrale deler av Bergen by 
skaper et grunnlag for kulturproduksjon og etterspørsel etter 
enklere og rimeligere lokaler. 
Området vil med dette konseptet bli et supplement til de 
relativt homogene boligområdene og de tradisjonelle 
kontorbyggene innover i Damsgårdssundet. Disse områdene 
kan ses på som et relativt stort oppland med liten sosial eller 
kulturell infrastruktur og at det vil være sannsynlig at 
konkurranseområdet med arealer for lek, fysisk utfoldelse, 

matkultur, scener og events, vil komplettere og styrke Bergen 
by som helhet. Forslaget mener at Dokken vil utvikles som en 
sentrumsbydel med høy utnyttelse og primært bolig- og 
kontorformål. Derfor mener LaX at Laksevåg bør finne en 
annen, røffere og mer autentisk havne- og 
industriell karakter. 

Forslaget har som målsetting å få til en gjenbruk av størstedel 
av bygningsmassen. I tillegg revitaliseres og forsterkes 
betydningen av viktige offentlige rom som slippen, LaX-torvet 
og arealet under broen. Kombinasjonen av “akupunktur- 
inngrep” – tiltak hvor intervensjon, investering og nye 
attraksjoner gir store ringvirkninger – og gjenbruk som 
prinsipp for god utnyttelse av bygningstrukturene i området. 
Det er vist relativt høy tetthet, gode forslag til ny 
kollektivtransportløsninger og straksløsninger for gang- og 
sykkel. Dette er samlet sett et godt utgangspunkt for en 
kompakt og klimanøytral bydel, et 10-minutters nabolag med 
integrasjon av arbeid, bolig og fritid hvor transportbehovet 
reduseres og ivaretas av gange og sykling. 



BERGEN KOMMUNE
«INDRE LAKSEVÅG»

17

0 6

I tillegg til stigende havnivå, forventer man også uregelmessige nedbørsmønstre, kombinert 
med litt varmere somre og varierende vintre. Bergen opplever allerede utypiske vinterforhold 
sammenlignet med andre norske byer, samt uforholdsmessig store nedbørsnivåer. Det er 
dermed i første rekke håndtering av store vannmengder og stigende havnivå som blir de 
største forventede utfordringene lokalt.

Håndtering av overflatevann og havnivåstigning:
Stigende havnivå er et faktum, men omfanget av dette er ennå ikke kjent. Videre er stormflo 
en utfordring i Bergen. Vanligvis kan man forvente at havnivået kan stige opp til 0,6 meter, 
men kombinert med stormflo kan dette bli opptil 1,0 meter.
Den foreslåtte utbyggingen tar hensyn til disse nåværende og fremtidige forholdene ved 
landskapsmessig bearbeiding av vannkantene.
I ekstreme flomperioder kan de åpne offentlige torgene ved vannkanten oversvømmes uten 
at dette påvirker de tilstøtende bygningene. Den svakt skrånende landskapet, kombinert 
med strategiske vannhåndteringstiltak, vil beskytte mesteparten av området mot flom.

Miljøvennlige og robuste løsninger 

Vannøkologi:
Forslaget gjør maksimal bruk av vannkanten for å forbedre forbindelsene, gi tilgang til 

vannet og skape vannbaserte økosystemer som kan bidra til forbedret vannkvalitet. 
Langs kaikanten kan oppsirkulert maritimt metall (fra skip og oljeplattformer) bidra til 
å fremme utviklingen av liv under vann ved å fungere som yngleplass for småfisk, et 
fiskehotell, gjemmesteder for større fisk, og muligheter for lokal dyrkning av sjømat som 
blåskjell, østers, tang m.m. 
I tillegg er urbane funksjoner i form av benker, skilting, plantekasser, infrastruktur for 
strøm til båter osv. integreres i kaiakanten

Karbonnøytral mobilitet:
Anlegget mangler i dag gode forbindelser til resten av Bergen. Dette må håndteres ved 
å tilby bærekraftige transportmidler, som fremmer karbonnøytral mobilitet både for lokale 
innbyggere inn til Bergen sentrum, og omvendt. Innføring av klare, trygge gangveier og 
sykkelstier gjennom tomteområdet vil også tiltrekke besøkende. Dette vil også bidra til økt 
trygghet. Karbonnøytrale/nullutslipps elektriske vanndrosjer kan bli et attraktivt tilskudd til 
bærekraftig transport, samtidig som vannkanten aktiveres.  

En bærekraftig og miljøvennlig bydel

Identifisere, bevare og videreutvikle eksisterende kvaliteter:
De mest kostnadseffektive designdriverne er de kvalitetene tomten allerede har, uten behov for noen videre tiltak. 
Dette er ikke bare bygninger, men like viktig, de offentlige eller private mellomrommene mellom bygningene.

Klimaresponsiv design - Solforhold: 
Bergen har et temperert kystklima med milde vintre og kjølige somre, og lange perioder med behov for oppvarming. 
Men på grunn av byens geografiske plassering er det vanligvis begrensede perioder med direkte sol, og folk 
søker solen, like mye som bygningene drar nytte av solenergigevinster.
Et av våre miljømål er å beholde eller til og med forbedre potensialet for direkte soleksponering på stedet. Vi 
identifiserer og bevarer åpne lommer med god soleksponering på ulike tider av året. Det er tre primære lommer 
som får gode nivåer av direkte sollys i ni måneder av året, i kombinasjon med sekundære solfylte flekker avhengig 
av årstid.
Planen har fokusert på å bevare og forbedre disse tre områdene. Soleksponeringen og nærheten til sjøen gjør dem 
attraktive som utendørs offentlige områder om dagen, og som minglesoner for de tilstøtende fritidsfunksjonene.

Styrke, aktivere og omdefinere taklandskap:
I tillegg til områder på bakkenivå har vi foreslått å aktivere eksisterende og nye taklandskap der det er mulig. 
Disse får forbedret soleksponering og gir gode muligheter for offentlige, halvprivate og private grøntområder, 

SKØNDAL SLIPP 
- Eksiterende  maritim industri 
og produksjonsarealer beholder 
nærheten og adkomst til vannet
- Utendørsarealer med fleksibilitet 
for ulike typer aktiviteter og 
evenementer

BY-REHABILITERINGSKVARTALET 

 
 - MO senterets rehabiliteringstjenester 
for rusmisbruk og andre offentlige 
tjenester utvides
 - 1. etasje og bakkenivået i MO senteret 
utvides til kantine og kjøkkentjenester
 - Eksiterende SAAB produksjonshaller 
beholdes for produksjon og tilsvarende 
næringsaktivitet
 - Nytt senter og sentral for ombruk av 
materialer og resirkulering og oppstarts 
senter for nyetableringer

PRODUKSJONSKVARTALET 

- Tidligere maskin- og verkstedhaller transformeres til 
mathaller og kulinariske opplevelser, nyetableringer i 
matproduksjon og sykkelbasert matlevering
- Takene gir plass til produksjonen av råkost og planter 
og utendørs servering for besøkende
- Kaikanten utnyttes til produksjon av skjell og 
vegetarisk sjømat
- Etablering av nye produksjonshaller for 
matproduksjon med tilhørende teknologi, hvor 
mellomrom og ledige arealer kan huse 
oppstartsbedrifter og workshops

DET KREATIVE KVARTALET

- Det historiske skipsverkstedet 
transformeres til et sted for musikk og 
kunst; rimelige øvingslokaler og atelier.
- Eksiterende kontorarealer kan 
ekspandere der det er utnyttelsen er mulig
- Bruk av tak takene til ‘Onfill’ utvikling 
som gir attraktive og solrike takterrasser

BOLIGKVARTALET

- Ny broforbindelse for syklister og fotgjengere er planlagt som en 
ny forbindelse til områdets østre del
- Eksiterende bebyggelse må fjernes eller endres for å 
gi plass til den nye forbindelsen
- Mulighet for utvikling av et nytt boligkvartal som 
knyttes til det bakenforliggende boligområdet 
med småhusbebyggelse

særlig ettersom tomtens topografi ofte gir direkte tilgang fra gatenivå.

Volumdisponering
Selv om hovedstrategien har vært å bevare det meste av den eksisterende urbane bygningsmassen, er det viktig 
å skape muligheter for fremtidige investeringer, for å etablere og opprettholde et bærekraftig økonomisk mønster.
Volumstudiene følger sentrale miljøprinsipper, og vi har identifisert enkelte områder der høyere bygninger kan 
øke tettheten uten å kaste skygge på solfylte offentlige rom. Det åpne rommet rundt Damsgårdstuene pub er 
bevart som et grønt hjerte, med åpne bekker som renner ned fra fjellene og gode solforhold. Dette åpner seg 
videre inn i det offentlige rommet rundt Skjøndal Slipp.

Grønne og blå strukturer:
Den viktigste ingrediensen for vellykkede utendørsområder er å skape et variert og komfortabelt mikroklima. 
Vårt forslag restrukturerer de tette urbane klyngene og åpne offentlige rom ved hjelp av passive strategier som 
vegetasjon og med synlige vannveier, ved å åpne opp de naturlige bekkeløpene der det er mulig.
Disse vannveiene vil også bidra naturlig til å drenere overflatevann, mens vegetasjonen rundt vil bidra til å 
absorbere dreneringsvannet. Vannfunksjoner og grøntområder er også naturlig attraktive soner for lek og fritid.
 
Klimaendringer/tilpasning:
For å imøtekomme mulige lokale effekter av klimaendringer, legger den urbane konfigurasjonen av området opp 
til rom med et bredt utvalg av miljøforhold, som gjør at folk kan bevege seg fra rom til rom etter årstid og vær.
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I tillegg til stigende havnivå, forventer man også uregelmessige nedbørsmønstre, kombinert 
med litt varmere somre og varierende vintre. Bergen opplever allerede utypiske vinterforhold 
sammenlignet med andre norske byer, samt uforholdsmessig store nedbørsnivåer. Det er 
dermed i første rekke håndtering av store vannmengder og stigende havnivå som blir de 
største forventede utfordringene lokalt.

Håndtering av overflatevann og havnivåstigning:
Stigende havnivå er et faktum, men omfanget av dette er ennå ikke kjent. Videre er stormflo 
en utfordring i Bergen. Vanligvis kan man forvente at havnivået kan stige opp til 0,6 meter, 
men kombinert med stormflo kan dette bli opptil 1,0 meter.
Den foreslåtte utbyggingen tar hensyn til disse nåværende og fremtidige forholdene ved 
landskapsmessig bearbeiding av vannkantene.
I ekstreme flomperioder kan de åpne offentlige torgene ved vannkanten oversvømmes uten 
at dette påvirker de tilstøtende bygningene. Den svakt skrånende landskapet, kombinert 
med strategiske vannhåndteringstiltak, vil beskytte mesteparten av området mot flom.

Miljøvennlige og robuste løsninger 

Vannøkologi:
Forslaget gjør maksimal bruk av vannkanten for å forbedre forbindelsene, gi tilgang til 

vannet og skape vannbaserte økosystemer som kan bidra til forbedret vannkvalitet. 
Langs kaikanten kan oppsirkulert maritimt metall (fra skip og oljeplattformer) bidra til 
å fremme utviklingen av liv under vann ved å fungere som yngleplass for småfisk, et 
fiskehotell, gjemmesteder for større fisk, og muligheter for lokal dyrkning av sjømat som 
blåskjell, østers, tang m.m. 
I tillegg er urbane funksjoner i form av benker, skilting, plantekasser, infrastruktur for 
strøm til båter osv. integreres i kaiakanten

Karbonnøytral mobilitet:
Anlegget mangler i dag gode forbindelser til resten av Bergen. Dette må håndteres ved 
å tilby bærekraftige transportmidler, som fremmer karbonnøytral mobilitet både for lokale 
innbyggere inn til Bergen sentrum, og omvendt. Innføring av klare, trygge gangveier og 
sykkelstier gjennom tomteområdet vil også tiltrekke besøkende. Dette vil også bidra til økt 
trygghet. Karbonnøytrale/nullutslipps elektriske vanndrosjer kan bli et attraktivt tilskudd til 
bærekraftig transport, samtidig som vannkanten aktiveres.  

En bærekraftig og miljøvennlig bydel

Identifisere, bevare og videreutvikle eksisterende kvaliteter:
De mest kostnadseffektive designdriverne er de kvalitetene tomten allerede har, uten behov for noen videre tiltak. 
Dette er ikke bare bygninger, men like viktig, de offentlige eller private mellomrommene mellom bygningene.

Klimaresponsiv design - Solforhold: 
Bergen har et temperert kystklima med milde vintre og kjølige somre, og lange perioder med behov for oppvarming. 
Men på grunn av byens geografiske plassering er det vanligvis begrensede perioder med direkte sol, og folk 
søker solen, like mye som bygningene drar nytte av solenergigevinster.
Et av våre miljømål er å beholde eller til og med forbedre potensialet for direkte soleksponering på stedet. Vi 
identifiserer og bevarer åpne lommer med god soleksponering på ulike tider av året. Det er tre primære lommer 
som får gode nivåer av direkte sollys i ni måneder av året, i kombinasjon med sekundære solfylte flekker avhengig 
av årstid.
Planen har fokusert på å bevare og forbedre disse tre områdene. Soleksponeringen og nærheten til sjøen gjør dem 
attraktive som utendørs offentlige områder om dagen, og som minglesoner for de tilstøtende fritidsfunksjonene.

Styrke, aktivere og omdefinere taklandskap:
I tillegg til områder på bakkenivå har vi foreslått å aktivere eksisterende og nye taklandskap der det er mulig. 
Disse får forbedret soleksponering og gir gode muligheter for offentlige, halvprivate og private grøntområder, 

SKØNDAL SLIPP 
- Eksiterende  maritim industri 
og produksjonsarealer beholder 
nærheten og adkomst til vannet
- Utendørsarealer med fleksibilitet 
for ulike typer aktiviteter og 
evenementer

BY-REHABILITERINGSKVARTALET 

 
 - MO senterets rehabiliteringstjenester 
for rusmisbruk og andre offentlige 
tjenester utvides
 - 1. etasje og bakkenivået i MO senteret 
utvides til kantine og kjøkkentjenester
 - Eksiterende SAAB produksjonshaller 
beholdes for produksjon og tilsvarende 
næringsaktivitet
 - Nytt senter og sentral for ombruk av 
materialer og resirkulering og oppstarts 
senter for nyetableringer

PRODUKSJONSKVARTALET 

- Tidligere maskin- og verkstedhaller transformeres til 
mathaller og kulinariske opplevelser, nyetableringer i 
matproduksjon og sykkelbasert matlevering
- Takene gir plass til produksjonen av råkost og planter 
og utendørs servering for besøkende
- Kaikanten utnyttes til produksjon av skjell og 
vegetarisk sjømat
- Etablering av nye produksjonshaller for 
matproduksjon med tilhørende teknologi, hvor 
mellomrom og ledige arealer kan huse 
oppstartsbedrifter og workshops

DET KREATIVE KVARTALET

- Det historiske skipsverkstedet 
transformeres til et sted for musikk og 
kunst; rimelige øvingslokaler og atelier.
- Eksiterende kontorarealer kan 
ekspandere der det er utnyttelsen er mulig
- Bruk av tak takene til ‘Onfill’ utvikling 
som gir attraktive og solrike takterrasser

BOLIGKVARTALET

- Ny broforbindelse for syklister og fotgjengere er planlagt som en 
ny forbindelse til områdets østre del
- Eksiterende bebyggelse må fjernes eller endres for å 
gi plass til den nye forbindelsen
- Mulighet for utvikling av et nytt boligkvartal som 
knyttes til det bakenforliggende boligområdet 
med småhusbebyggelse

særlig ettersom tomtens topografi ofte gir direkte tilgang fra gatenivå.
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Forslaget er kåret som en av to vinnere i konkurransen. 
Gjennom en god analyse av særtrekk ved Bergen by og 
Laksevågs topografi og bygningskarakter er dette et 
gjennomarbeidet forslag, som er profesjonelt gjennomført og 
vakkert presentert.

Forslaget har tatt utgangspunkt i den eksisterende 
bygningsmassen, men dagens tradisjonelle industri- og 
næringsvirksomhet  er forutsatt relokalisert eller nedlagt. 
Prosjektet er det forslaget som best viser hvordan Indre 
Laksevåg kan transformeres til en kompakt flerfunksjonell 
urban bydel med historisk forankring i bygningsform, 
offentlig rom og grøntstruktur. 

Det er vist en tydelig oppdeling mellom de, i stor grad, 
bevarte næringsbyggene, og større utbyggingsområder for 
bolig, med mindre in-fill tomter i tillegg. Arealbruken er godt 
integrert mellom boliger og ny bruk i de tidligere 
industrihallene. Boligfeltene er konkurransens beste, og viser 
en typologi og et bebyggelsesmønster med overbevisende 
bokvaliteter, som også kan videreutvikles.

Tekst og diagrammer argumenterer godt for prosjektets 
foreslåtte plangrep og løsninger. Den foreslåtte arealbruken i 
området og programmering av byrom, gir sammen med gode 
visualiseringer, troverdighet til at forslaget kan være et godt 
grunnlag for å realisere forslagets motto: «En levende bydel».

OS ARKITEKTER 
OS ARKITEKTER, KØBENHAVN 
Stine Christiansen, partner
Olmo Ahlmann, partner

«EN LEVENDE BYDEL»

1. PREMIE

KONKURRANSENS VINNER (DELT) 600 000 NOK
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Prosjektet har en tydelig prioritering av arealbruken i 
området, hvor ny næring og eksisterende bruk opprettholdes 
og dominerer i den nordvestre del av området og området 
mot broen. Det sentrale kaiområdet - med de mest verdifulle 
bygningskonstruksjonene relatert til både kulturminneverdier, 
arkitektur og romlige kvaliteter - foreslås brukt til 
publikumsrettede funksjoner, kultur, handel og sosial 
infrastruktur. Boligene konsentreres omkring allmenningen 
ved Damsgårdstuene og videre sørøstover til MO-senteret. 
Dette er overbevisende koblet til programmering og 
utforming av byrom, der ny gangbro, plassdannelse ved 
slippen og allmenningen kobles sammen til hjertet i området. 
Kontorene samles omkring en foreslått «Byhage» og boligene 
omkring «boligtun – streder». 

Allmenningen er gitt en god utstrekning og fin kobling både 
mot Damsgårdveien og boligtun i vest gjennom et trappe- og 
rampeforløp. Midtveis etableres et utsiktspunkt, forbundet 
både direkte inn i boligtunene og Michael Krohns gate med 
rampe. Slippen blir et sentralt motiv som kobler 
allmenningen med sjøen. I den transformerte og urbaniserte 
fremtidsvisjonen, er slippen gitt en rekreativ funksjon som 
badested og kajakkbrygge. 

Utnyttelse av sjøfronten er vist med en sammenhengende 
«sjøpromenade» som følger dagens kaifront. Programmering 
av aktiviteter som havnebad, sauna og foreningsliv i 
bygningene mot promenaden, er primært lagt til det sentrale 
området ved foreslått gangbro, slippen og allmenning. I 
strekningene nordvest og sørøst for denne tverraksen, følger 
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promenaden dagens kai uten større inngrep. Det danner en 
tydelig tyngdepunkt og hjerte i området. Konsentrasjon av 
aktive fasader og tilrettelegging for byliv i en konsentrert 
sone, fremstår som et realistisk og godt grep for å realisere 
«en levende bydel». 

«Under broen» er foreslått med en opparbeidelse av 
bakkeplanet gjennom enkel tilrettelegging med 
landskapsformer – «bakker» - som kan anvendes ved events  
(for eksempel amfi – «teaterbakke»), og sammen med lys og 
installasjoner, inviteres det til bevegelse, lek og fysisk 
utfoldelse. Et flerfunksjonelt byrom hvor både hverdagslige 
aktiviteter og større arrangementer kan finne sted. 
Opprusting av overflater, lyssetting og et sammenhengende 
bygulv mellom det eksisterende boligbygget  «Treet» i sørøst 
og Baker Brun er relativt enkle grep som likevel gir et 
forfallent og dystert område en helt ny karakter. 

Prosjektet viktigste bidrag i konkurransen er behandlingen av 
boligprogrammet. Det er løst med en gjenkjennelig og 
realistisk boligtypologi: lamell/rekkehus og punkthus. Det gir 
et fleksibelt og robust  utgangspunkt for å løse både de større 

boligfeltene og in-fill mellom eksisterende bebyggelse. Det 
fremstår som et godt grep å la boligbebyggelsen ha tydelig 
fellestrekk i uttrykk, slik at det dannes en arkitektonisk 
sammenheng i området, selv om byggene opptrer i helt ulike 
situasjoner. «Boligtunene» er troverdig som struktur, og kan 
gi attraktive, skjermede og familierettede bomiljøer. In-fill 
tårnhusene har ikke skjermede uterom, men får glede av de 
kvalitetene som foreslås etablert i de offentlige byrommene. 
Sammen med utsikt som oppnås i de høye tårnhusene, kan 
dette bli attraktive byboliger.   Tårnhusene benyttes også som 
«on-fill» på eksisterende næringsbygg for kontorformål. 

Samlet viser forslaget et variert og godt sammensatt 
byromsforløp for hele området. Her ivaretas Damsgårdsveien 
som fremtidig hovedgate med mer aktive fasader og tydelig 
avgrenset gaterom, og tverrforbindelser kobler gaten med 
sjøfronten og nye plasser. Foreslått torg og plasser har gode 
proporsjoner og realistiske størrelser. Sammen med 
organiseringen av et stort boligprogram, gir dette 
konkurransens beste svar på hvordan området kan utvikles til 
en god sammensetning av bevarte industribygg med nytt 
innhold og byboliger med ulike kvaliteter og karakter. 
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Forslaget godt redegjort for, der balansen mellom nybygde 
boliger og bevarte industribygg fremstår som godt utformet 
for å kunne utvikle bydelen på en realistisk og økonomisk 
gjennomførbart vis. Det er mye av dagens eksisterende 
næring som ikke har relasjon til kai og sjø, men som er 
landbasert og opplever ulemper ved tilgjengelighet til 
virksomheten. På sikt er prosjektets forslag til transformasjon 
av Indre Laksevåg mot en sentrumsnær, kompakt bydel med 
blandet arealbruk, både realistisk ut fra næringslivets 
preferanser og utviklingstrekkene i Bergen by som helhet. 
Bevaring av eksisterende og tilføyelse av nye bygg med 
arealintensiv næring / kontor, samt utbygging av et stort 
antall boliger, skaper et grunnlag for lokal service og handel. 
Når tilgjengeligheten til området bedres, vil også de 
nærliggende nabolagene kunne gi markedsgrunnlag og 
forsvare de foreslåtte publikumsrettede funksjonene i 
tidligere industribyggene. De store buehallene har søylefrie, 
store spenn og høye, åpne volumer som sin fremste kvalitet. 
Det utgjør et potensial for etablering av sosial infrastruktur 
– møtesteder, marked, sport og kultur – som bør utnyttes og 
bli et viktig element i restrukturering av konkurranseområdet, 
til glede både for fremtidige beboere og arbeidstakere i 

området, men også for de tette, nybygde boligområdene i 
nærområdet. 
 
Konsentrasjon av byvekst innenfor sentrale byområder med 
god kollektivbetjening og gang-/sykkelavstand til sentrum, er 
en viktig del av landets og byens strategi for klimariktig 
arealbruk og byutvikling. Prosjektet gir en veloverveid og god 
løsning på høy utnyttelse med gode bykvaliteter. 
I en bærekraftig og mindre transportgenererende bystruktur 
vil nabolagets evne til å støtte opp om hverdagens behov bli 
viktig. Forslagets integrasjon av boliger og arbeidsplasser gir, 
sammen med foreslåtte rekreative og kommersielle tilbudet, 
et godt bud på hvordan et fremtidig «10-minutters» nabolag 
bør programmeres og utformes. Her kan hverdagslivet 
mellom bolig, arbeid og fritid finne sted i en geografisk 
kompakt ramme og med attraktive, trygge gang- og 
sykkelforbindelser.  
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Forslaget «Tilbake til fremtiden» viser et godt grep for 
utbygging og byromsstrukturer i skrenten, mellom 
Damsgårdsveien og Michael Krohns gate. Prosjektet fremheves 
på grunn av sin interessante måte å løse nivåforskjellen på, 
som introduserer en ny universell forbindelse mellom de to 
langsgående gatene, samtidig som det skapes flere 
tverrforbindelser med trapper.

Juryen vil berømme prosjektet for å ha vektlagt gode koblinger 
til omkringliggende områder, og forslaget er tydelig på at 
Damsgårdsveien skal være hovedgaten for gående og syklende 
gjennom området. Langs Damsgårdsveien videreføres 
boligutviklingen, mens næringsbygg er plassert i bakkant mot 
skrenten / Michael Krohns gate. Denne delingen mener juryen 
er et godt grep for å styrke bokvaliteten og bygge oppunder en 
aktiv bruk av Damsgårdsveien. 

De nye byggene som etableres i skrenten har aktive fasader ut 
mot Damsgårdsveien og takhager. De nye takhagene skaper et 
nytt offentlig byrom i høyden. Kontorbyggene henvender seg 
både ut mot den nye tverrgaten, fra den nye tverrforbindelsen 
og Michael Krohns gate. Damsgårdsveien er fortsatt den 
prioriterte hovedgaten for gående og syklende, og juryen 
mener tverrforbindelsen styrker Damsgårdsveien som 
hovedgate. Realismen i tverrforbindelsen må tydeliggjøres og 
undersøkes om er gjennomførbar med tanke på bredde, 
plassering og helningsgrad. 

NSW ARKITEKTUR

NSW ARKITEKTUR, OSLO
Aurora Andersen Hilde, arkitekt 
Erlend Torkildsen, faglig leder 
Hanna Foss, byplanlegger
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TILBAKE TIL FREMTIDEN

IDENTITET OG ATTRAKTIVITET
• Videreutvikle hvordan boligbebyggelse og industrivirksomhet  

historisk har vært sammenføyet i en fysisk ramme
• Ta vare på karakteristiske og historiefortellende strukturer og 

bevare stedgitte karakterer
• Fjorden som et stort rekreativt og allmenn tilgjengelig rom
• Videreføre Bergenske by-skikk: tett by der landskap, 

kulturhistorie og allmenninger gir grunnlag for en finmasket 
byromstruktur med kvalitet og identitet 

FORHOLD TIL DEN STORE KONTEKSTEN
• Tilgjengeliggjøre fjorden og det store landskapsrommet for 

allmenheten
• Videreføre Bergens “teppebebyggelse” som følger topografien 

og skaper visuelle forbindelser til landskapet
• Identitetskapende bybilde som gir mangfold og gode  

orienterings- og gjenkjennelseseffekter
• Allmenning med siktlinjer fra- og mellom viktige  

orienteringspunkter
 

BEVARINGSVERDI
• Damsgårdstuene som kulturhistorisk hjerte i området
• Bevare industribebyggelse med sterk identitet
• Bevare sjøfronten som et produktivt og rekreativt belte 
• Bevare og videreføre hoper langs fjorden 

BEBYGGELSESSTRUKTUR / FORTETTING
• Opprettholde og forsterke kontaktflaten mot vannet
• Åpne opp passasjer og ivareta mange siktlinjer mot sjøen for å 

bringe fjorden inn i byen
• Skape intime og varierte byrom som ivaretar eksisterende 

kvaliteter
 

BEBYGGELSESHØYDER
• Tilpasset eksisterende kontekst med høyere bebyggelse i 

randsoner
• Nedtrappet bebyggelse mot offentlig allmenning 
• Tilpasset skala mot Michael Krohns gate for å ivareta utsikt fra 

baklandet
• Bygningsvolumer artikuleres for å tilpasses menneskelig skala 

 

PROGRAMMIKS
• Sentrumsformål med byfortettingssone i h.t. KPA
• Legge til rette for nærhetsbyen med funksjonsblanding og 

utadrettede førsteetasjer med gateliv gjennom døgnet
• Programsynergier med byutvikling på Dokken
• Stimulere til økt sentrumshandel og sirkulære økonomier
• Opprettholde Laksevåg som produktiv bydel

BOKVALITETER
• Videreføre boligutvikling langs Damsgårdsunnet
• Muliggjøre mangfold av boligtypologier fordelt i planområdet: 

nytt høyhus, ny bebyggelse langs Damsgårdsveien, nybygg 
ved sjøfronten og mulig transformasjon av eksisterende 
havnebebyggelse 

• Skape nabolag med attraktive byrom
• Aktive takflater med gode sol- og utsynsforhold 

 

HELHETLIG ARKITEKTUR
• Samstemt materialbruk som forsterker trebyen Bergen
• Benytte utstrakt bruk av prefabrikkerte byggesystemer i tre
• Materialbruk som representerer områdets røffe og industrielle  

karakter med mulighet for gjenbruk gjennom fremtidig endring 
og demontasje

• Oppbrutt bebyggelse med variert material- og fargebruk
 

SOL OG MIKROKLIMA
• By- og gaterom med lommer og vegetasjon for gode mikro 

klimatiske forhold 
• Tverrforbindelser og «byromslommer» gir skjerming fra  

dominerende vindretninger
• Bebyggelse nedtrappet mot by- og gaterom for bedre sol- og 

lysforhold
 

STØYFORHOLD
• Bufferbebyggelse mot Carl Konows gate med støytollerante 

og utadrettede funksjoner som gir liv til gaten
• Muliggjøre boligbebyggelse i støyskjermede områder
• Fra mekanisk støy til stille (og utslipsfri) produksjon

SITUASJONSPLAN 
1:1000

SNITT - FJELL TIL FJORD 
1:1000

OPPRISS HAVNEFRONT - FORTETNING
1:1000

HELHETLIG BYPLANGREP

HÅNDTERING AV OVERVANN OG HAVNIVÅSTIGNING
 
OVERVANN: 

DEMPE SKADE FRA NEDBØR
• Redusere avrenning gjennom infiltrasjon
• Tilrettelegge for gode flomveier til sjøen
• Bygulv med permeable flater og infiltrasjon til grunnen

FORSINKE AVRENNING GJENNOM FORDRØYNING
• Grønne tak og vegger med stedegen vegetasjon
• Regnbed og permeable dekker i plass- og gaterom
• Vegetasjon som binder vannet til grunnen

SIKRE TRYGG FLOMVEI FOR PERIODER MED  
EKSTREMVÆR:
• Forbedre og sikre trygg flomvei langs Münsterbekken fra 

Løvstakken med fordrøyingsbasseng ved Damsgårdstuene
• Integrere åpne overvannssystemer i gateløp og byrom for å  

lede vekk styrtregn og unngå overbelastning av avløps- 
systemer

• Etablere dimensjonerte vannresipienter på utsatte steder
• Mulighet for avrenning til lukket fordrøyning i kommunale 

gaterom

FREMME ØKOLOGISKE OG ESTETISKE KVALITETER:
• Blågrønne tiltak for estetiske og pedagogiske hensyn og  

som en kilde til rekreasjon
• Visuell variasjon gjennom året 
• Legge større deler av Münsterbekken i dagen for å gjen- 

opprette lokal vannbalanse og biologisk mangfold i byrom

GJENNOM BLÅGRØNNE TILTAK LEGGE TIL RETTE FOR 
BEDRE UTEROM:
• Reduserer støy og bedrer luftkvalitet
• Trær og vegetasjon som vindbrytere i byrom
• Forbedret bomiljø med muligheter for rekreasjon
• Trær og grønne tak som forbedrer utsikten fra bebyggelse  

og baklandet 
 

HAVNIVÅSTIGNING:
To mulige strategier for håndtering av havnivåstigning og springflo: 

1.   ADAPTIV STRATEGI 
     (Tilpasninger som gjør strukturer mer motstandsdyktig)

• Gjøre eksisterende og ny bygningsmasse mer  
motstandsdyktig overfor vanninntrenging

• Ny bebyggelse og plassrom etableres over K+3
• Eksisterende bebyggelse i betong opprettholdes og  

representerer et robust materiale
• Transformert bebyggelse kan etableres med vanntette 

fundamenter/konstruksjoner i betong til tilstrekkelig høyde.  
Deretter infill og onfill med lettere byggesystem i tre

2.  REAKTIV STRATEGI  
     (Beskyttelse gjennom strukturelle mekanismer):

• Flommurer med integrerte byromsmøbler og ramper langs 
havnepromenaden

• Høyde og utforming i forhold til overordnede og helhetlig  
risikovurderinger for landsdelen og området

REAKTIV STRATEGI 

REAKTIV STRATEGI ADAPTIV STRATEGI 

2

Planforslaget viser et godt forslag på å integrere blågrønne 
strukturer langs Damsgårdsveien, noe som fungerer som en 
vindbryter og skaper rom for opphold. Forslagsstillerne har 
jobbet grundig rundt mikroklima og miljø. For å håndtere 
overvann er det vist permeable flater med mulighet for 
vannresipienter på utsatte steder og åpning av 
Münsterbekken. Juryen er skeptisk til utformingen av 
Skjøndal slipp, da særskilt tredekket over slippen, men er 
positive til at det er et ønske om å skape byrom ved og rundt 
slippen.

Prosjektet har store ambisjoner og visjoner for utforming, 
men dette gjenspeiles ikke i selve planforslaget, når det 
gjelder bo-, bruks- og oppholdskvaliteten i området.
Juryen kjøper inn prosjektet hovedsaklig på grunn av måten 
Damsgårdsveien er gjort bedre tilgjengelig gjennom 
skråforbindelsen  opp til Carl Konows gate. 
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TILBAKE TIL FREMTIDEN

URBAN “KATEDRAL” OG “STORSTUE”
• Byrom for alle under tak
• Møteplasser utformet for å kunne brukes samtidig av et mangfold av 

brukergrupper, med ulik alder, kjønn, bakgrunn og kultur, og på den 
måten bidra til at mennesker møtes, og skaper toleranse og  
inkludering

• Mangfoldig og fleksibel bruk: Juletresalg, fest, nabolagsfestival,  
konsert, sport/aktivitet, folkemøter, demonstrasjoner, marked, 17. 
mai, St. Hans, kulturelle merkedager, utekino, midlertidig utvendig 
kunsthall, mm.

• Ikonisk vertikalt byrom som indikerer adkomsten til Laksevåg
• Sikre god belysning som fremhever bydelenens kvaliteter og skaper 

trygge og attraktive byrom
• Invitere aktuelle kunstnere til å sette midlertidige preg på rommet; 

belysning, installasjoner, fargebruk, grafitti, beplantning mm.

FORBINDELSE TIL FJORDEN
• Tilgjengeliggjøring av vannet fysisk og visuelt
• Tilgjengelighet for friluftsliv og aktivitet ved sjø
• Målpunkt og attraksjon langs havnepromenaden

HØYHUS
• Høyhus med bærende konstruksjoner i tre - relasjon til høyhuset 

“Treet” på motsatt side av Puddefjordsbroen skaper en ikonisk portal 
til Laksevåg ved adkomst fra Puddefjordsbroen

• Bevare og transformere eksisterende betongkonstruksjoner i basen, 
med arealer for produksjon og utadrettet næring/handel

• Kombinert formål - næring/bolig
• Kortidsbolig / pendlerboliger for nærings-cluster
• Offentlig tilgjengelig toppetasje med utsikt over byen
• Uteoppholdsarealer på tak
• Gjennomgående onfill med hendvedelse og visuell aktivisering mot 

“rommet under broen”

AKTIVERE RANDSONEN
• Viderefører bebyggelsen langs Damsgårdsveien og muliggjøre 

utadrettede og aktiviserende funksjoner mot plassrommet
• Bropaviljong med støttefunksjoner til et fleksibelt og mangfoldig 

plassrom

MO-SENTER GYLDENPRIS
• Tilrettelegge for et tilpasset uteareal for brukerne av MO-senteret, 

delvis avskjermet fra øvrige forbindelser i områder, men samtidig 
som del av byen - oversiktlig og tilgjengelig for støtteapparat,  
helsevesen og ordensmakt

• Tilrettelagte utearealet med kvaliteter tilpasset forventet bruk; utsyn 
mot felles byrom og fjorden, beskyttet fra vær og vind

• Utvide MO-senteret østover for å muliggjøre ny inngangssituasjon, 
mer avskjermet enn dagens inngang ved offentlig kollektivholdeplass

• Utvidelsen gir mulighet for direkte kobling til tilrettelagt uteområde
• Invitere og stimulere til samhandling og deltakelse med nye  

virksomheter i området, slik at brukere av MO-senteret gis mulighet 
til sysselsetting, og på den måten ha fokus på folkehelseperspektiv, 
mangfold, inkludering og sosial utjevning

BYLIV UNDER BROEN

GATEPLAN 1:500

URBAN STORSTUE 

SNITT 1:500
4
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Prosjektet viser en tydelig arkitektonisk vilje og evne til å skape 
en identitetssterk bebyggelse langs sjøkanten, med hus i tett 
relasjon til vannet. Et sentralt grep er å bygge boliger på pæler 
i sjø i forkant av næringseiendommene, og på denne måten 
gjenskape det historiske bebyggelsesmønsteret langs 
sjøfronten på Laksevåg. Gjennom menneskelig skala og 
attraktiv arkitektur, skapes det et kompakt og variert bymiljø 
med gode bokvaliteter, samtidig som man legger opp til å 
videreutvikle næringsvirksomhetene.

Planforslaget foreslår å etablere en ny bebyggelse der 
havnepromenade, byrom og nye boliger oppføres i tett 
samspill. Det er foreslått en fin miks mellom bolig, næring, 
handel/ bevertning og offentlige tilbud, som vil gi området liv 
til alle døgnets tider. De mest sentrale bygg tas vare på og 
potensialet for transformasjon og nytt samspill med infill-
bebyggelse og byrom er studert grundig. Skjøndal slipp er 
definert som nabolagets origo, men juryen mener at 
gangbroens plassering er for anonym, og savner et byrom ved 
brofestet og en god artikulasjon mot den fremtidige 
sjøfrontpromenaden lengre nord. 

Prosjektet viser en interessant bebyggelsesstruktur som har en 
tydelig øst-vest retning. Dette vil gi gode visuelle forbindelser 
til sjøen samtidig som det gjenskaper det historiske forhold 
mellom bygg, byrom og sjø. 

GRÜNDL HAAHR 
ARKITEKTER

GRÜNDL HAAHR ARKITEKTER, KØBENHAVN
Stefan Jesper Gründl, ansvarlig arkitekt & partner
Magnus Haahr Nielsen, ansvarlig arkitekt & partner

«LIVET VED VANDET»

INNKJØP

INNKJØP 100 000
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Det er foreslått nye attraktive boliger inspirert av de 
historiske trehusene som stod i området før industrien kom, 
med promenaden bak eller gjennom bebyggelsen. Å bygge 
på/i sjøen vil gi mulighet for å opparbeide sjøkanten på nytt 
og skape en karaktersterk havnepromenade som kontrasterer 
med strekningen langs Damsgårdssundet. Den relativt lave 
bebyggelsen langs sjøkanten introduserer en fin menneskelig 
skala til promenaden, og gir gode romlige og visuelle 
kvaliteter. Vakker og sanselig arkitektur vil bidra til å øke 
sjøfrontens attraktivitet og gi gode opplevelse for de gående. 
Juryen savner forslag til hvordan skape bedre og attraktive 
koblinger fra konkurranseområdet til de omkringliggende 
områder, og tydeligere grep for å øke attraktivitet i 
Damsgårdsveien. Forslaget om å bygge i sjø utfordrer de 
overordnede rammene for områdets utvikling, og vil være 
utfordrende å realisere, både med tanke på regulering og 
økonomisk gjennomførbarhet. 

Juryen ser også at den foreslåtte utformingen av 
gjenåpningen av Munsterbekken vil være vanskelig å 
realisere. 
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LIVET VED VANDET - ET LEVENDE KULTURMILJØ

KOBLINGER OG FORBINDELSER

HISTORISK BEBYGGELSE OG TRÆBRY-
GGER SAMT BÅDEBROER OMKRING 
DAMGÅRDSVEIEN, SLUT 1930-TALLET
 

INSPIRATION TIL NY BEBYGGELSE
Kilde: Billedsamlingen, UiB.  

TRAFIK OG PARKERING FASEDELING OG TIDLIGFASETILTAK

VISUALISERING AF NY BÅTSLIPP OG ROKLUB LANGS PROMENADEN

Fase 3 (infills og påbygninger) 

Tidligfase tiltak (Aktiviteter under Broen)

Fase 1 (Park / bebyggelse)

Fase 2 (Promande / bebyggelse)

MOBILITET OG PARKERING
Søfronten åbnes op for resten af byen og 
bydelen ved at der etableres en række tvær-
forbindelser der kobler den ny sjøprome-
nade langs vandet til Damgårdsveien og 
videre til bagvedliggende områder og Mi-
chael Krohns gate. Den ny broforbindelse til 
Dokken placeres så den kobler til tverveien 
og dermed sikre gang- og sykkelflow til 
Damgårdsveien og Micheal Krohns gate.
Parkering håndteres primært i bygningsin-
tegreret parkering og parkeringskælder 
under bebyggelse efter samme princip 
som i “kilen” og med plads til butikker i 
gatenivå mod Damgårdsveien så der ska-
bes en levende bygade, hvor gående og 
syklende prioriteres med bredde fortove 
og cykelsti.

KLIMATILPASNING OG BÆRE-
DYGTIGTHEDSSTRATEGI
Den ny sjøpromenade etableres på ydersi-
den af eksisterende kaj i kote +2.5m over 
havnivå og fungerer dermed som barri-
erer mod søen, mens ramper og trapper 
sikre universel tilgængelighed. Bekkeløbet 
åbnes og der etableres grønne områder 
med gjennemtrengelig overflate for at sty-
rke overvandshåndteringen. Herved til-
føres rekreative tillæg til byrum i form af 
blågrønne kvaliteter med synligt vand og 
lokal vegetation. Klimaaftryk minimeres 
ved at bevare og transformere store dele 
af den eksisterende bygningsmasse. Sam-

tidig foreslår vi at ny bebyggelse opføres 
som treekonstruktion for at mindske kli-
mabelastningen.
Området realiseres trinvis med tidligfase 
tiltak under broen i form af fællesaktiviteter 
og midlertidigt byrom som åbningsstræk. 
Dernæst etableres bebyggelse med park-
ering, samt butikker og næringsliv langs 
Damgårdsveien i første fase. I anden fase 
etableres promenaden og bebyggelse 
ved vandet. I trejde og sidste fase konsoli-
deres området ved infill og bygningsmæs-
sig fortætning mellem promenaden og 
Damgårdsveien.

Bygningsintegreret parkering

Offentlige og sociale tilbud

Rækkehuse og lejligheder (bolig)

Café og butikker (gatenivå)

Erhverv

FUNKTIONSBLANDING
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MELLOM_ROMMENE

MONEYSHOT

PUNCHY COLLAGE

MELLOM ROMMENE
MELLOM    ROMMENE

Dette prosjektet har stort fokus på næring, bevaring av 
eksisterende bygningsmasse og transformasjon med utstrakt 
bruk av “add- ons” (påbygg). Prosjektet skiller seg ut fra de 
andre forslagene ved at det er utviklet et sett med spilleregler 
for utviklingen av området. Juryen vil særlig trekke fram 
løsningen for gang- og sykkelbroen, som består av en nedhengt 
konstruksjon under eksisterende Puddefjordsbro. «Storebro» 
og «Lillebro» knytter sammen transformasjonsområdene på 
begge sider av Damsgårdssundet.
 
Prosjektet gir en god og tydelig strategi for en trinnvis utvikling 
av området, som starter i sør med den nye gangforbindelsen 
under Puddefjordsbroen og som kobles videre både til 
Damsgårdsveien og Michael Krohns gate. Damsgårdsveien 
beskrives som ryggrad og samlende, offentlig byrom gjennom 
området. Dette, som et tidlig tiltak, antas å gi umiddelbar 
effekt for en ønsket revitalisering av området.

Prosjektet foreslår næring / produksjon og innovative næringer 
i området mot sjøfronten, med utviklingsgrep i form av onfill / 
infill på eksisterende bygningsmasse, og nybygg i skrenten mot 
Carl Konows gate. Denne delen foreslås fylt med utadvendte 
virksomheter i sokkel, med bolig over. Prosjektet foreslår at det 
prioriteres flere enkelte byrom ved sjøkanten framfor en 
sammenhengende havnepromenade.

OPPOPP / KAP

OPPOPP, OSLO
Kristin Jahr Hilde, arkitekt MNAL / partner
Audun Hellemo, arkitekt MNAL / partner 

KAP KONTOR FOR ARKITEKTUR OG PLAN AS, 
STAVANGER
Hilde Stedje, arkitekt MNAL / partner
Henrik Lundberg, arkitekt MNAL / partner 
Tonje Broch Moe, arkitekt MNAL / partner

«MELLOM ROMMENE»
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Mellomrommene binder byen sammen. 
Mellomrommene gir området karakter. 
Mellomrommene kan defineres av det bygde.
Mellomrommene kan defineres av fravær av bebyggelse. 
Mellomrommene kan lage en helhetlig bystruktur.
Mellomrommene kan lage en oppløst bystruktur. 
Mellomrommene kan ha oppholdskvaliteter.
Mellomrommene kan være negative rom. 
Mellomrommene kan være forbindelse eller barriere. 

IDENTITET
Indre Laksevåg har en sammensatt bebyggelse, tilsynelatende uplanlagt og 
med varierende grad av sjarm. Områdets karakter er tett knyttet til Bergen 
som kystby og bygget på sjøbaserte næringer. De mange ulike virksomhetene 
danner et mangfold av arbeidsplasser. Det er en ressurs som ofte fortrenges 
gjennom vår tids byutvikling. Transformasjon innebærer ofte homogenisering 
som skaper monokultur. Ved å bygge videre på historien kan dette området 
bli et motsvar - og supplement - til den planlagte utbyggingen på Dokken.

Det er ikke noe mål at dette området skal bli likt det nye Dokken. Den type 
generisk byutvikling har nok areal å utfolde seg på. Indre Laksevåg bør 
bygge en videreutvikling av stedsidentiteten på sin historiske karakter.

NEGATIVE ROM
I dag er sundet en barriere og Puddefjordsbroens underside har store 
negative rom. Inne i Indre Laksevåg danner bygg og fravær av bygg mange 
avvisende mellomrom. De nye byggene som planlegges gir ikke løfte om 
bedre mellomrom. Derfor bør området få regler for utvikling som sikrer de 
rette egenskapene i mellomrommene.

EGENSKAPER
Vel så viktig som høyde og utnyttingsgrad er bebyggelsens opplevde 
romlighet - på bakkeplan. Hver enkeltdel i planområdet bør få en spesifikk 
strukturell oppgave; romlige kvaliteter som skal etableres sammen med 
ny utbygging eller som utbedringstiltak. Det kan være utforming av 
fasadeterskel, etablering av byrom eller nye forbindelser. 

AKTØRER
Kommunen må være bevisst sin rolle som aktør. Selv om den har begrenset 
handlingsrom og eiendomsbesittelse, ligger det gode muligheter i 
oppgradering av de offentlige rommene. Riktig utformet kan disse gi 
ringvirkninger og åpne nye muligheter for de mange private aktørene i 
området. 

GATEN
Det er et mål å integrere Indre Laksevåg bedre i bystrukturen. Det gjøres 
best ved å knytte området til etablerte og velfungerende byområder. Derfor 
bør Damsgårdsvei dyrkes som hovedgate og som forbindelse til bydelene 
langs sundet. Dagens oppløste og utflytende gaterom kan endres ved hjelp 
av mindre tiltak. Gatens arkitektur kan forbedres slik at den gir en attraktiv 
sammenhengskraft.

Damsgårdsveien har interessante kvaliteter slik den er i dag. Den binder 
sammen områdets mange ulike deler, med dets rike sammensetning av bygg 
og funksjoner. Veien kan bli helt ‘alright’ gjennom mindre tiltak, fokusert mot 
forbedring av negative rom og aktivisering av kantsoner.

BROEN
Derfor bør også en ny gang- og sykkelbro på tvers av sundet kople sammen 
eksisterende bystrukturer, og slik skape forbindelser mellom etablerte 
områder som allerede har beboere og funksjoner. Småpudden gjør jobben 
litt lengre inne i sundet. For å oppnå best bymessig integrasjon må ikke ny 
gangbro plasseres for langt ut i sundet. Der vil den kanskje i tillegg være 
avhengig av en utvikling av Dokken som vil ta tid. Tiltaket er på kommunal 
grunn og kan derfor igangsettes raskt og uavhengig av omstendelige 
forhandlinger. 

TVERRFORBINDELSER
I tillegg til hovedforbindelsene langs Damsgårdsvei og over sundet er 
det behov for flere tverrforbindelser. Og kanskje er det disse man i første 
omgang bør satse på, før en ny promenade langs kaien. Området har både 
en bratt skrent i bakkant og en tett bebyggelse langs sjøfronten. Med små 
tiltak kan nye tverrforbindelser etableres gjennom begge.

PRODUKTIV BYDEL
For at ikke det rike bylandskapet og kulturmiljøet skal gå tapt bør produktiv 
virksomhet tas inn som et premiss for videre byutvikling. Ved å skape rom for 
lettere industri og småskalaproduksjon vil en åpne for gründervirksomhet og 
innovasjon, samtidig som eksisterende virksomheter sikres en lengre horisont. 
Slik kan området sikres flerfunksjon og en videreføring av dagens identitet. 
Produksjon vil kunne bidra til et særegent byområde som reflekterer den økte 
bevisstheten om klimaendringer og karbonavtrykk.

NEGATIVE ROM
Mørke hull i bygningsrekken punkterer 
gaterommet.

LUKKET / MANGLENDE FASADETERSKEL
Fravær av utveksling mellom kantsoner og 
gate tynger opplevelsen av gaten.  

MELLOMROMMENES POTENSIAL
Ny bebyggelse formidler kontakt mellom 
gate og 1. etg aktivitet

BROROM SOM ROMLIG BARRIERE
Undersiden av broen gir en mørk og 
funksjonstom sekvens i Damgårdsveien.

BROROMMETS POTENSIAL
Ny bruk bryter ned rommets 
barrierevirkning og inviterer inn

GATAS POTENSIAL
Ny aktivitet langs Damsgårdsvei definerer 
og strammer opp gaterommet.

IDENTITET
Historisk bebyggelse og verftsindustri 
skaper spenning i gateløpet og gir identitet

FREMHEVE EKSISTERENDE KVALITETTER
Synliggjøre og tilgjengeliggjøre kvaliteter i 
framtidige plassrom

KNYTTE BYDELER SAMMEN
En sterk forbindelse på tvers av sundet knytter det nye byområdet til Dokken, 
Møhlenpris, Nygårdshøyden og sentrum. På langs av sundet forsterkes 
forbindelsen med Damsgårdsveien som samlende streng. 

PLASSERING AV NY GANGBRO
Ny gang- og sykkelbro under Puddefjordsbroen gir like stor avstand til 
Småpudden som til planlagt bro fra Dokken. Plasseringen her gir strategiske 
tilkoplingspunkt for gangbroen på begge sider av sundet. Broplasseringen 
gir en fortsatt enkel tilkomst for båter til planområdet. En gang- og sykkelbro 
som henger under Puddefjordsbroen er ikke bare en hyllest til denne heroiske 
konstruksjonen. Det er også et ressursbevisst grep der både konstruksjon 
og tilknytningspunkt gjenbrukes. Broen vil bli en visuell identitetsmarkør for 
begge sider av sundet - og slik stimulere til mer miljøvennlig ferdsel.

LØFTE NEGATIVE ROM
Den ikoniske Puddefjordsbroen skaper store negative rom på undersiden, 
der broen går over land. Bystrukturen går i oppløsning og den store 
konstruksjonen virker tyngende. En ny gangbro er en sterk funksjon som 
bringer med seg folk og belysning, og vil løfte disse ‘katedralske’ rommene. 
Ved å dyrke Damsgårdsvei som hovedforbindelse langs sundet, vil man 
samtidig legge til rette for plassrom med kvaliteter langs gaten.

• Utvikle bydelen som et viktig koblingspunkt mellom gamle og 
nye byområder 

• Styrke forbindelser med tilhørende plassrom til og gjennom 
bydelen 

• Fra rollen som uprogrammert mellomrom i byen til en dynamisk 
bydel med stort utviklingspotensiale
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'MAIN STREET IS

ALMOST ALRIGHT'

MULIGHETSROMMET

‘ALMOST ALRIGHT’
Som Venturi sier - gaten er nesten ok. Den har en viktig rolle som sammenbinder, og den har mange fine kvaliteter. Men den har også 
potensial til forbedring. En lesning av Damsgårdsveien forteller om eksisterende egenskaper og mulige forbedringer. Gjennom små og 
større tiltak knyttet til gaterommet, plassrom og tverrforbindelser vil opplevelsen av hele området endres. 

SOSIAL AGENDA

TETT SOKKEL

UTADVENDT
FUNKSJONFYSISK

FORBINDELSE
PLASS UNDER SJØAKTIVITETETABLERE

FASADELIV
AKTIVERE
FASADEVISUELL

FORBINDELSE
FLOMVEIFOKUSOMRÅDE'MAIN STREET IS

ALMOST ALRIGHT'

MELLOM    ROMMENE

MELLOM    ROMMENE

Nytt program og nytt innhold i eksisterende bygninger og 
ivaretakelse av industrien som er der i dag, gir et historisk 
særpreg og en identitet til området som vil kunne være en 
unik kvalitet.

Prosjektet foreslår prinsipper for bebyggelse og utvikling av 
denne, men den arkitektoniske utformingen av byrom og 
bebyggelse er ikke vist. Dette er en stor svakhet i forslaget 
som skal fungere som grunnlag for en detaljert 
områdereguleringsplan, og at det, i det overordnete 
strategiske planprogrammet, allerede foreligger ulike 
prinsipper for ivaretaking av eksisterende bygg.  
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STRATEGIUTBYGGINGSPOTENSIALE OG PROGRAM

S J Ø
F R O

N T E N 

S K R E N T E N 

MELLOMROM / PLASSERDELOMRÅDER - IDENTITET OG POTENSIALESTYRKE FORBINDELSER

SJØFRONTEN

• Legge til rette for fremtidig utvendig produksjonsrom ved Skjøndal slipp, 
og sette fokus på dette som et positivt element i bydelen.

• Synliggjøre + tilgjengeliggjøre plasser og mellomrom ved hjelp av 
midlertidig program og pilotprosjekter.

• Utvikle enkeltbyrom ved kaien framfor en sammenhengende 
havnepromenade

• Plassene under brohodet og på kaikanten vest for skjøndal slipp 
prioriteres som offentlige byrom.

SKRENTEN

• Synliggjøre + tilgjengeliggjøre tomme/negative plassrom ved hjelp av 
midlertidig program og pilotprosjekter.

• Etablere en offentlig plass med amfi og vertikal forbindelse ved 
Damsgårdsstuene. Munsterbekken blir et viktig element i dette 
plassrommet

SJØFRONTEN

• Har en historie og identitet knyttet til maritim industi/produksjon. 
• Arkitekturen er mangfoldig og tildels av historisk verdi. 
• Nærhet til vannet, utsyn mot dokken og steder med fine solforhold gir 

potensiale for å etablere plasser med kvaliteter. 
• Ny gangbro under puddefjordsbroen gir ny adkomst til, samt utsyn over, 

kaiområdet

SKRENTEN

• Ligger på skyggesiden og er preget av tomme/negative rom som skaper 
utrygghet. 

• Oppleves idag som en barriere 
• Topografien gir mulighet til å eksperementere med høyder både i byrom i 

bebyggelse
• Har et potensiale til å knytte området bedre sammen på tvers.

UNDER BROHODENE

• Defineres av den store brokonstruksjonen over, og preges av tomhet, 
utrygghet/mangel på sosial kontroll og trafikk/parkering. 

• Har et potensiale i form av en flott romlighet (tak/ søyler), nærhet til 
vannet, utsyn/utsikt, sol, nærhet til dokken

• Binder sammen eksisterende, samt planlagte boligområder på begge 
sider av puddefjorden og skaper et nytt adkomstpunkt for damsgårdsgate 
og indre laksevåg. 

NY GANG- OG SYKKELBRO

• Binder sammen eksisterende, samt planlagte boligområder på begge 
sider av Puddefjorden 

• Skaper et nytt adkomstpunkt for damsgårdsgate og Indre Laksevåg. 
• Offentlig eiendom = raskere/enklere realiserbart  
• Blir en katalysator for damsgårdsvei og bydelen forøvrig

DAMSGÅRDSVEI

• Har med sin karakter og historie et potensiale til å bli en  viktig forbindelse 
og opplevelse  langs sundet

• Damsgårdsvei er “almost alright”
• Har potensiale til å knytte bydeler sammen både på langs og på tvers
• En ny havnepromenade vil kunne svekke Damsgårdsvei og bør derfor ikke 

prioriteres i første omgang

• Prioritere styrking av Damsgårdsvei som ryggrad langs sundet.  

• Avvente havnepromenade, og istedet satse på enkeltbyrom ved 
sjøen. 

• Etablere en gang- og sykkelbro under Puddefjordsbroen 

• Etablere forbindelser og byrom på tvers, med utgangspunkt i 
Damsgårdsvei. Slik bindes sjøfronten og skrenten/høyden bak 
bedre sammen. 

• Sikre sjøfronten primært som produksjonsrom for innovativ og 
framtidsrettet næringsutvikling. Dette kan bidra positivt til et 
særegent bo- og byområde. 

• Tillate transformasjon og onfillprosjekter langs sjøfronten med 
fokus på de som bidrar til å aktivisere Damsgårdsveien og 
tilliggende plassrom. 

• Åpne for bebyggelse av en viss høyde og volum i skrenten, og 
samtidig sikre nye forbindelser på tvers. 

• Gi regler som sikrer førsteetasjene for småskalaproduksjon, 
verksted- og grundervirksomhet.

SJØFRONTEN

• Legge til rette for fremtidig næring/produksjon ved Skjøndal slipp
• Satse på utvikling, innovasjon og fremtidsrettet næring.
• Transformasjon av bygningsmasse der disse henvender seg til 

Damsgårdvei eller tilliggende plassrom
• Onfill/innfillprosjekter som bidrar til aktivitet langs Damsgårdsvei og 

tilliggende plassrom. Utformes med den hensikt å forbedre og aktivisere 
fasadelivet på gateplan. 

SKRENTEN

• Dette området tåler utbygging av en viss høyde og volum
• 1.etg sikres for utadvendt virksomhet, gjerne som en utvikling av 

temporære prosjekter/pilotprosjekter i tidligfase. 
• Øvrige etasjer kan romme både bolig og kontor/næring 
• Bygningsmassen skal styrke forbindelser på tvers, og på den bli en mer 

integrert del av boligområdene i sør.
• Bygningsmassen skal inneholde aktive takflater 
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BUEHALLENE

DAMSGÅRDSSTUENE SKJØNDAL SLIPP

MIDLERTIDIG AKTI-
VITET

BUEHALLENE

TRANSFORMASJON

ONFILL

UTBYGGING

PRODUKSJON

MELLOM    ROMMENE
STRATEGI OG PROSESS

DAMSGÅRDSVEIEN

NYBYGG  I SKRENT

TRANSFORMASJON: ADD-ONS

PRODUKSJON

PLASSROM

TRANSFORMASJON: OMBRUK

PRODUKSJONSROM

NY GANGBRU

PRODUKSJON SOM 
BRYTER UT I GATEN

FREMSKUTT 1.ETG. INNTRUKKET 1.ETG. ADD-ONS I SAMSPILL 
MED GATEN

PERFORERING AV 
EKSISTERENDE 1.ETG.

UTADVENDT PROGRAM 
I EKSISTERENDE 1.ETG.

PRODUKSJONSROM 
I SKJØNDAL SLIPP

PLASSROM PÅ TVERS 
FORMIDLER SJØKONTAKT 

PLASSROM PÅ TVERS 
FORBINDER NIVÅER 

BEARBEIDE KANTSONER 
I OVERGANG GATE/1.ETG.

AKTIVE TAKFLATER
OG NEDTRAPPING 

MOT GATA

DOKKEN

MØHLENPRIS

CARL KONOWS GATE

TVERRVEIEN

DAMSGÅRDSVEI

ILLUSTRASJONSPLAN 1:1000

OPPRISS MOT NORDØST 1:1000

MELLOM    ROMMENE

SPILLEREGLER

§1  DAMSGÅRDSVEIEN

STRAKSTILTAK
Damsgårdveien som er ryggraden langs hele denne siden av sundet, er sørgelig forsømt. Midlertidige strakstiltak 
for å skape ny interesse for området burde gjennomføres uavhengig av pågående planprosesser.

STØRRE TILTAK
Alle nye tiltak, det være seg midlertidige eller permanente, skal fokusere på å bygge opp om Damsgårdsveien. 
Gata skal etableres som en bevissthet man henvender seg mot, hvor det viktigste med videre utbygging og 
transformasjon er å forbedre gateløpet.

§2  NY GANGBRO UNDER PUDDERFJORDSBROEN

1. Nedhengt konstruksjon med to løp: Lillebro og storebro - turvei og snarvei med felles åpningsfelt i midten
2. Tilknyttet ny gangbro programmeres brokarsrommet med oppholdssteder på bakken, over betongbuene og 
tilknyttet søylene. Amfi, utkikksposter og mindre bygg med integrert belysning understreker interiøre kvaliteter.
3. Brorom Dokkensiden: understreke grønne og eksteriøre kvaliteter med skyggeglad vegetasjon. Forbindelse fra 
Lillebro til Dokken.
4. Brorom Møhlenpris: Forbindelse tilknyttet Storebro kobler bevegelser videre sammen. Stort areal med 
potensial for programmering som spennende aktivitetsrom og lekeplass rettet mot barn og unge.

§3  NYBYGG I SKRENT

1. Fleksibel arealbruk: Kontor/Bolig/Produksjon
2. Inntil 10. etg høyde, men varierte høyder
3. Minimum to åpninger med minimum 10m bredde mot 
Carl Konows gate
4. Åpninger mot Carl Konowsgate skal programmeres 
med aktive program for uteopphold.
5. I ny bebyggelse skal det etableres minimum én offentlig 
tilgjengelig forbindelse mot Damsgårdsveien integrert i 
bebyggelsen.

§4  TRANSFORMASJON/ADD-ON

1. Fleksibel arealbruk: Kontor/Bolig/Produksjon
2. Høyder skal ikke overstige bakenforliggende 
bebyggelse, og ikke overstige 6 etg.
3. Ombygging skal sikre visuelle forbindelser fra 
Damsgårdsveien mot fjorden ved åpning av fasader, 
åpne interne romforløp etc.
4. Tilbygg/Add-ons skal være synlige fra 
Damsgårdsveien og om mulig henvende seg mot denne 
samt tilliggende plassrom.

§5  PRODUKSJONSROM

1. Slippen og byggene som avgrenser denne 
tillates ikke gjenbygget eller påbygget.
2. Skal primært opprettholdes for produksjon
3. Ved endring av funksjon kan slippen tilknyttes 
omkringliggende plassrom

§6  PLASSROM

1. Plassrom skal opprettholdes som åpne plassrom 
tilgjengelige for allmenheten.
2. Forbindelser fra Damsgårdsveien til plassrom skal 
ivaretas ved utbygging og transformasjon
3. Mindre romlige konstruksjoner med maksimalt 
én-to etg høyde tillates etablert på inntil 30% av 
plassrommene
4. Ved etablering av forbindelse mellom Carl Konows 
gate og Slippen (§5), skal overvannsløsning integreres i 
utformingen

PRODUKSJON SOM 
BRYTER UT I GATEN

FREMSKUTT 1.ETG. INNTRUKKET 1.ETG. ADD-ONS I SAMSPILL 
MED GATEN

PERFORERING AV 
EKSISTERENDE 1.ETG.

UTADVENDT PROGRAM 
I EKSISTERENDE 1.ETG.

PRODUKSJONSROM 
I SKJØNDAL SLIPP

PLASSROM PÅ TVERS 
FORMIDLER SJØKONTAKT 

PLASSROM PÅ TVERS 
FORBINDER NIVÅER 

BEARBEIDE KANTSONER 
I OVERGANG GATE/1.ETG.

AKTIVE TAKFLATER
OG NEDTRAPPING 

MOT GATA

PRINSIPPER FOR UTFORMING MOT DAMSGÅRDSVEIEN

• Innganger mot gata
• Detaljrikdom i 1.etg. (inntrukket, variert materialbruk, sokkel 

som noe eget)
• Aktive fasader (interaksjon me fasaden)
• Åpne fasader (% vinduer)
• Innhold 1.etg. (program)

Mellomrommene binder byen sammen. 
Mellomrommene gir området karakter. 
Mellomrommene kan defineres av det bygde.
Mellomrommene kan defineres av fravær av bebyggelse. 
Mellomrommene kan lage en helhetlig bystruktur.
Mellomrommene kan lage en oppløst bystruktur. 
Mellomrommene kan ha oppholdskvaliteter.
Mellomrommene kan være negative rom. 
Mellomrommene kan være forbindelse eller barriere. 

IDENTITET
Indre Laksevåg har en sammensatt bebyggelse, tilsynelatende uplanlagt og 
med varierende grad av sjarm. Områdets karakter er tett knyttet til Bergen 
som kystby og bygget på sjøbaserte næringer. De mange ulike virksomhetene 
danner et mangfold av arbeidsplasser. Det er en ressurs som ofte fortrenges 
gjennom vår tids byutvikling. Transformasjon innebærer ofte homogenisering 
som skaper monokultur. Ved å bygge videre på historien kan dette området 
bli et motsvar - og supplement - til den planlagte utbyggingen på Dokken.

Det er ikke noe mål at dette området skal bli likt det nye Dokken. Den type 
generisk byutvikling har nok areal å utfolde seg på. Indre Laksevåg bør 
bygge en videreutvikling av stedsidentiteten på sin historiske karakter.

NEGATIVE ROM
I dag er sundet en barriere og Puddefjordsbroens underside har store 
negative rom. Inne i Indre Laksevåg danner bygg og fravær av bygg mange 
avvisende mellomrom. De nye byggene som planlegges gir ikke løfte om 
bedre mellomrom. Derfor bør området få regler for utvikling som sikrer de 
rette egenskapene i mellomrommene.

EGENSKAPER
Vel så viktig som høyde og utnyttingsgrad er bebyggelsens opplevde 
romlighet - på bakkeplan. Hver enkeltdel i planområdet bør få en spesifikk 
strukturell oppgave; romlige kvaliteter som skal etableres sammen med 
ny utbygging eller som utbedringstiltak. Det kan være utforming av 
fasadeterskel, etablering av byrom eller nye forbindelser. 

AKTØRER
Kommunen må være bevisst sin rolle som aktør. Selv om den har begrenset 
handlingsrom og eiendomsbesittelse, ligger det gode muligheter i 
oppgradering av de offentlige rommene. Riktig utformet kan disse gi 
ringvirkninger og åpne nye muligheter for de mange private aktørene i 
området. 

GATEN
Det er et mål å integrere Indre Laksevåg bedre i bystrukturen. Det gjøres 
best ved å knytte området til etablerte og velfungerende byområder. Derfor 
bør Damsgårdsvei dyrkes som hovedgate og som forbindelse til bydelene 
langs sundet. Dagens oppløste og utflytende gaterom kan endres ved hjelp 
av mindre tiltak. Gatens arkitektur kan forbedres slik at den gir en attraktiv 
sammenhengskraft.

Damsgårdsveien har interessante kvaliteter slik den er i dag. Den binder 
sammen områdets mange ulike deler, med dets rike sammensetning av bygg 
og funksjoner. Veien kan bli helt ‘alright’ gjennom mindre tiltak, fokusert mot 
forbedring av negative rom og aktivisering av kantsoner.

BROEN
Derfor bør også en ny gang- og sykkelbro på tvers av sundet kople sammen 
eksisterende bystrukturer, og slik skape forbindelser mellom etablerte 
områder som allerede har beboere og funksjoner. Småpudden gjør jobben 
litt lengre inne i sundet. For å oppnå best bymessig integrasjon må ikke ny 
gangbro plasseres for langt ut i sundet. Der vil den kanskje i tillegg være 
avhengig av en utvikling av Dokken som vil ta tid. Tiltaket er på kommunal 
grunn og kan derfor igangsettes raskt og uavhengig av omstendelige 
forhandlinger. 

TVERRFORBINDELSER
I tillegg til hovedforbindelsene langs Damsgårdsvei og over sundet er 
det behov for flere tverrforbindelser. Og kanskje er det disse man i første 
omgang bør satse på, før en ny promenade langs kaien. Området har både 
en bratt skrent i bakkant og en tett bebyggelse langs sjøfronten. Med små 
tiltak kan nye tverrforbindelser etableres gjennom begge.

PRODUKTIV BYDEL
For at ikke det rike bylandskapet og kulturmiljøet skal gå tapt bør produktiv 
virksomhet tas inn som et premiss for videre byutvikling. Ved å skape rom for 
lettere industri og småskalaproduksjon vil en åpne for gründervirksomhet og 
innovasjon, samtidig som eksisterende virksomheter sikres en lengre horisont. 
Slik kan området sikres flerfunksjon og en videreføring av dagens identitet. 
Produksjon vil kunne bidra til et særegent byområde som reflekterer den økte 
bevisstheten om klimaendringer og karbonavtrykk.

NEGATIVE ROM
Mørke hull i bygningsrekken punkterer 
gaterommet.

LUKKET / MANGLENDE FASADETERSKEL
Fravær av utveksling mellom kantsoner og 
gate tynger opplevelsen av gaten.  

MELLOMROMMENES POTENSIAL
Ny bebyggelse formidler kontakt mellom 
gate og 1. etg aktivitet

BROROM SOM ROMLIG BARRIERE
Undersiden av broen gir en mørk og 
funksjonstom sekvens i Damgårdsveien.

BROROMMETS POTENSIAL
Ny bruk bryter ned rommets 
barrierevirkning og inviterer inn

GATAS POTENSIAL
Ny aktivitet langs Damsgårdsvei definerer 
og strammer opp gaterommet.

IDENTITET
Historisk bebyggelse og verftsindustri 
skaper spenning i gateløpet og gir identitet

FREMHEVE EKSISTERENDE KVALITETTER
Synliggjøre og tilgjengeliggjøre kvaliteter i 
framtidige plassrom

KNYTTE BYDELER SAMMEN
En sterk forbindelse på tvers av sundet knytter det nye byområdet til Dokken, 
Møhlenpris, Nygårdshøyden og sentrum. På langs av sundet forsterkes 
forbindelsen med Damsgårdsveien som samlende streng. 

PLASSERING AV NY GANGBRO
Ny gang- og sykkelbro under Puddefjordsbroen gir like stor avstand til 
Småpudden som til planlagt bro fra Dokken. Plasseringen her gir strategiske 
tilkoplingspunkt for gangbroen på begge sider av sundet. Broplasseringen 
gir en fortsatt enkel tilkomst for båter til planområdet. En gang- og sykkelbro 
som henger under Puddefjordsbroen er ikke bare en hyllest til denne heroiske 
konstruksjonen. Det er også et ressursbevisst grep der både konstruksjon 
og tilknytningspunkt gjenbrukes. Broen vil bli en visuell identitetsmarkør for 
begge sider av sundet - og slik stimulere til mer miljøvennlig ferdsel.

LØFTE NEGATIVE ROM
Den ikoniske Puddefjordsbroen skaper store negative rom på undersiden, 
der broen går over land. Bystrukturen går i oppløsning og den store 
konstruksjonen virker tyngende. En ny gangbro er en sterk funksjon som 
bringer med seg folk og belysning, og vil løfte disse ‘katedralske’ rommene. 
Ved å dyrke Damsgårdsvei som hovedforbindelse langs sundet, vil man 
samtidig legge til rette for plassrom med kvaliteter langs gaten.

• Utvikle bydelen som et viktig koblingspunkt mellom gamle og 
nye byområder 

• Styrke forbindelser med tilhørende plassrom til og gjennom 
bydelen 

• Fra rollen som uprogrammert mellomrom i byen til en dynamisk 
bydel med stort utviklingspotensiale
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'MAIN STREET IS

ALMOST ALRIGHT'

MULIGHETSROMMET

‘ALMOST ALRIGHT’
Som Venturi sier - gaten er nesten ok. Den har en viktig rolle som sammenbinder, og den har mange fine kvaliteter. Men den har også 
potensial til forbedring. En lesning av Damsgårdsveien forteller om eksisterende egenskaper og mulige forbedringer. Gjennom små og 
større tiltak knyttet til gaterommet, plassrom og tverrforbindelser vil opplevelsen av hele området endres. 

SOSIAL AGENDA

TETT SOKKEL

UTADVENDT
FUNKSJONFYSISK

FORBINDELSE
PLASS UNDER SJØAKTIVITETETABLERE

FASADELIV
AKTIVERE
FASADEVISUELL

FORBINDELSE
FLOMVEIFOKUSOMRÅDE'MAIN STREET IS

ALMOST ALRIGHT'
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PROSJEKT 1: NY BRO + ROM UNDER BROHODENE

STOREBRO

LILLEBRO

AKTIVITETSROMMET/
BALLPLASSEN

ADKOMST DOKKENDEN RUNDE 
KIOSKEN

DAMSGÅRDSSUNDET
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TRAPPEN

DAMSGÅRDSSUNDET

SEILLØP

TRAPP
AMFI KIOSKEN

DOKKEN

STOREBRO OG LILLEBRO

OPPRISS 1:500

PLAN 1:500

ADKOMST MØHLENPRIS

ADKOMST DOKKEN
ADKOMST DAMSGÅRDSVEI

ADKOMST DAMSGÅRDSVEI

ADKOMST MICHAEL KROHNS GATE

ADKOMST MØHLENPRIS
NEDHENGTE BROKONSTRUKSJONER

MELLOM    ROMMENE

FREMTIDSSCENARIO
EN ROBUST STRATEGI SKAPER MULIGHETER FOR ET MANGFOLD 
AV ULIKE LØSNINGER SOM SAMMEN PEKER I SAMME RETNING

“Bergen kommune er som en engelsk 
godseier. Vi har mye eiendom, men lite 
kontanter”

Herman Friele til Dagbladet 29.01.2005
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GRUNNEIERSAMARBEID
Etter etablering av grunneierforum blir 

det igangsatt et prøveprosjekt med 
lavkostoppgraderinger 

av utvalgte fasader langs 
Damsgårdsveien

GRUNNEIER
Responsen på oppgraderingen er såpass 
positiv at grunneier velger å satse på en 

mer permanent oppgradering med tydelig 
henvendelse mot Damsgårdsveien 

GRUNNEIER+
PROGRESSIV LEITAKER

En gradvis økende attraktivitet i området 
stadig mer attraktive lokaler gjør at Indre 

Laksevåg blir det foretrukne stedet for 
leietakere med progressive holdninger til 

gjenbruk og urban produksjon 

STARTUP +
INNOVASJON NORGE

Ledige arealer stilles til disposisjon som 
testbed for oppstartsbedrifter med mindre 

midlertidige lokaler spesialtilpasset behovene 
uten å være for kostnadskrevende

UTVALGT STARTUP +
GÅRDEIER

Startup med størst potensial og 
utvidelsesbehov går i dialog med gårdeier 

for tilliggende bygg når dagens leiekontrakt 
utgår. Mindre bygningsmessige endringer 

gjøres i fasade og henvendelse.

ETABLERT STARTUP +
GRUNNEIER

Når virksomheten har vokst ut av lokalene, er 
det muligheter til lokale utvidelser i tilknytning til 

tilgrensende plassrom. Slik bevares kompetansen 
i nærmiljøet, samtidig som plassrommet får en 

utadrettet virksomhet som styrker attraktiviteten.

BOLIG + PRODUKSJON KUN PRODUKSJON KONTOR +  PRODUKSJON
bolig

kontor
produksjon
henvendt mot gate

lekeplass

produksjon
henvendt mot gate produksjon med

større krav til
skjerming

kontor/admin

kontor

overbygget
passasje

kantine med
uteplass

sportsplass

produksjon
henvendt mot gate

bolig

kontor
produksjon
henvendt mot gate

lekeplass

produksjon
henvendt mot gate produksjon med

større krav til
skjerming

kontor/admin

kontor

overbygget
passasje

kantine med
uteplass

sportsplass

produksjon
henvendt mot gate

bolig

kontor
produksjon
henvendt mot gate

lekeplass

produksjon
henvendt mot gate produksjon med

større krav til
skjerming

kontor/admin

kontor

overbygget
passasje

kantine med
uteplass

sportsplass

produksjon
henvendt mot gate

arbeidstun

midlertidige
verksted til leie

tilrettelegging for
permanent 
verksted i 
eksisterende
bygg

fasade mot
Damsgårdsveien

åpnes opp

mulighet for
visuell forbindelse

utvidelse av 
tilhørende

kontorarealer

utvidelse av 
verkstedbygg

takterrasse

kafé tilhørende
verksted

fasade mot arbeidstun
åpnes opp

arbeidstun

midlertidige
verksted til leie

tilrettelegging for
permanent 
verksted i 
eksisterende
bygg

fasade mot
Damsgårdsveien

åpnes opp

mulighet for
visuell forbindelse

utvidelse av 
tilhørende

kontorarealer

utvidelse av 
verkstedbygg

takterrasse

kafé tilhørende
verksted

fasade mot arbeidstun
åpnes opp

arbeidstun

midlertidige
verksted til leie

tilrettelegging for
permanent 
verksted i 
eksisterende
bygg

fasade mot
Damsgårdsveien

åpnes opp

mulighet for
visuell forbindelse

utvidelse av 
tilhørende

kontorarealer

utvidelse av 
verkstedbygg

takterrasse

kafé tilhørende
verksted

fasade mot arbeidstun
åpnes opp

fasade som lerret: tett del mot gaten utsmykkes
av lokale gatekunstnere; vindusflatene lyssettes 
om natten 

fasade mot Damsgårdsveien
perforeres og åpnes opp

visuell forbindelse etableres
mellom Damsgårdsveien og vannet

nye rom etableres i hallene;
utnytter høyde og fleksibilitet til
nye romlige sammenhenger

plassrom inne/ute

stillerom
touchdown
arbeidsplasserfasade som lerret: tett del mot gaten utsmykkes

av lokale gatekunstnere; vindusflatene lyssettes 
om natten 

fasade mot Damsgårdsveien
perforeres og åpnes opp

visuell forbindelse etableres
mellom Damsgårdsveien og vannet

nye rom etableres i hallene;
utnytter høyde og fleksibilitet til
nye romlige sammenhenger

plassrom inne/ute

stillerom
touchdown
arbeidsplasser

ny midlertidig trapp
sikrer adkomst rett fra
Damsgårdsveien

uteservering

scene og servering

ny vertikalkommunikasjon
med adkomst fra Damsgårdsveien

utvidelse av kontorlokaler
i 3 etasjer med kantine 
mot takterrasse

ny onfill knytter seg opp
til miljøet på taket

ny takflate programmeres
for opphold og sport

ny midlertidig trapp
sikrer adkomst rett fra
Damsgårdsveien

uteservering

scene og servering

ny vertikalkommunikasjon
med adkomst fra Damsgårdsveien

utvidelse av kontorlokaler
i 3 etasjer med kantine 
mot takterrasse

ny onfill knytter seg opp
til miljøet på taket

ny takflate programmeres
for opphold og sport

ny midlertidig trapp
sikrer adkomst rett fra
Damsgårdsveien

uteservering

scene og servering

ny vertikalkommunikasjon
med adkomst fra Damsgårdsveien

utvidelse av kontorlokaler
i 3 etasjer med kantine 
mot takterrasse

ny onfill knytter seg opp
til miljøet på taket

ny takflate programmeres
for opphold og sport

Tilgjengeliggjøre 
romlige opplevelser 

på en forsvarlig måte er 
også en bærekraftig måte 
å gjenbruke eksisterende 
strukturer. Rommet under 
broen programmeres og 

knyttes til den nye 
gangbroen

MELLOM    ROMMENE

fasade som lerret: tett del mot gaten utsmykkes
av lokale gatekunstnere; vindusflatene lyssettes 
om natten 

fasade mot Damsgårdsveien
perforeres og åpnes opp

visuell forbindelse etableres
mellom Damsgårdsveien og vannet

nye rom etableres i hallene;
utnytter høyde og fleksibilitet til
nye romlige sammenhenger

plassrom inne/ute

stillerom
touchdown
arbeidsplasser

TRANSFORMASJON OMBRUK

NYBYGG I SKRENT

TRANSFORMASJON: INFILL

TRANSFORMASJON: ADD-ON

NY GANGBRO
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Prosjektet «Bergen Puls» foreslår å utnytte tilgangen til sjøen, 
og maksimere den sammen med flere tverrforbindelser som 
binder havnepromenaden med gatene bakenfor, og legger til 
rette for mer aktivitet og nye programmer. De lar seg 
inspirere av Bergens omkringliggende byfjell og forsøker å 
trekke natur og landskap ned gjennom området. 
Munsterbekken gjenåpnes. 

Programområdets beliggenhet i krysningspunktet mellom 
Puddefjordsbroen og Michael Krohns gate gir utgangspunkt 
for god tilgjengelighet som bør utnyttes. De har gjort en 
analyse av lokalklimatiske forhold, og lokalisering av bygg og 
åpne plasser søker å skape nye byrom med bedre lokalklima. 
De ønsker å tilgjengeliggjøre det som i dag er utilgjengelig, og 
legge til rette for lek og hverdagsaktiviteter både inne og ute. 

Juryen mener at prosjektet har flere positive elementer, og 
viser god situasjonsforståelse når det gjelder sammenhengen 
mellom program i 1. etasjen og tilgrensende byrom med 
hverdagsaktiviteter. Juryen berømmer særskilt måten dette 
er vist i delområdet under broen, der tilgrensende bygninger 
brukes aktivt som en del av løsningen, noe som skaper et 
større handlingsrom for hverdagsaktivitet, både ute og inne. 
Bygget (i dag Baker Brun) åpner seg opp mot plassen og 
sjøen, og skaper et naturlig møtepunkt her. 

Juryen er mer usikker på om et høyt tårn tett på den sterkt 
trafikkerte broen er et godt grep, og om høydeforskjellen 
opp mot Michael Krohns gate er undervurdert. 
Strandpromenaden er vist med en rekke spennende 
elementer som gir tilgang til sjøen, men juryen er usikker 
på om det er rett å gjøre det i så stor utstrekning her 
konkret.

Juryen kjøper inn prosjektet grunnet løsningene under 
broen, som gir mulighet for et mangfold av aktiviteter for 
mange, både organiserte og uorganiserte, og som ikke 
bare retter seg mot en enkelt gruppe. Slik kan området 
aktiviseres over større deler av døgnet, hele året.
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Damsgårdsstuene Biblioteket uden bøger / Fab Lab"Münster Dal"Forbindelser i  
flere niveauer

Mo centerets nye tag terasse

Produktion 
+ spisested

(Bager, fiskebar etc.)

Udeservering

Münster Slipp

Münster Bekkens 
udmåndingd

Små-produktion 
med salg (microbryggeri etc.)

Passage gennem Væksthuset. En 
genanvendt struktur med nyt liv, og 

indkig til begge sider.

Laboratorie med udadvendte 
funktioner.

Biblioteket
Bydelens nye hus for opdagelse og 

udsyn.

"Kantinen" 
En indendørs  street food destination 
i eksisterende bygning med åbnede 

facader.

Folkegate

"Opslagstavlen"
Et fyrtårn og udsigtspost hvor 

bydelens lokaldemokrati

D

D

Båtudleie  
på timebasis

Fælles  
facilteter

Laboratorie

Butik

Parkering under 
nyt terræn

Butik

Butik

Opgang 
til boliger

Mikro Bryggeri
& Bar

Produktions  
facilitet

Butik

Butik

Fælles 
køkken

Parkering under 
Pudden Plateau

Butik

Butik

Butik

'Kantinen'
Street food"Bibliotek

Bageri

Fiskebar

Cafe

"Bibliotek uden 
bøger" / FAB LAB

Åbne funktioner  
/ produkt fremvisning

Fælles  
facilteter

Landskabs finger

Væksthuset 
Snarvei

Shared Space
Damsgårdsveien

Indre Laksevåg - Bergens Puls6⁄6

PLAN AF DELOMRÅDET "MÜNSTER SLIPP"

Går man Bergens kamino - fra Breiviken til Laksevågen - da vil 
man i fremtiden på særlige steder kunne aflæse på landskabet, 
at her findes der vandreruter til ét af Bergens så karakterisktiske 
omkransende fjell. Højfjellets landskab - sten, træer, særlige 
arter af løv og lavtvoksende krat - findes i bede, som både 
bryder med havnens hårde overflader og stiller spørgsmål til 
den eksisterende dualitet mellem det blå og det grønne.

I indre Laksevåg flyder Münsterbekken under jorden - med en 
genåbning af bekken skabes en naturlig rute fra højfjell til havn 
hvor det grønne og det blå møde hindanden. Slippen bliver 
stedet hvor bekken fosser ud, og skaber visuel dramatisering af 
forbindelsen mellem havnen of fjellet.

GENÅBNING AF MÜNSTER 
BEKKEN

Naturlige reservoir i forskellige 
niveauer ned langs fjellsiden som 
opsamlingssteder for at regulere far-
ten på bekken. Ved bunden munder 
bekken ud i nye Münster Slipp, hvor 
den vil fosse ned ad slippen.

1

LANDSKABSKONCEPT

NYT TERRÆN TIL AT ME-
DIERE NIVEAUFORSKEL

Et nyt terræn mellem Michael 
Krohns Gate og Damsgårdsveien 
- nye Münster Dal - vil mediere 
det store niveauspring, og gemme 
parkering af vejen. Her sidder punkt 
bygninger i landskabet i kontrast til 
bygningerne langs de befæstede 
havnekan.

2

GRØNNE KILER SKABER 
FORBINDELSE MELLEM 
FJELL OG FJORD

I forlængelse af ruten langs den 
genåbnede bekk strækker to kiler sig 
ud mod fjorden og skaber grønne 
markører langs promenaden.

3

BRUDSTYKKER AF 
HØJFJELLSNATUR PÅ KA-
JKANTEN

Træer, buske, lav, lyng og sten som 
er karakterisktiske for fjell landska-
bet bruges som identitetsskabende 
landskab langs den ellers befæstede 
flade omkring nye Münster Slipp og 
omkreds. Desuden beplantning som 
bær, hyld og frugt som gør bydelen 
spiselig.

4

Brudstykker af høyfjels-
landskab tranplanteret til 
havnekanten som rifter i 
betonen.

SNIT D-D I SKALA 1-200

1-5001 2 5 10 25

"
LAKSEVÅGEN BYGGER BRO

Byen vokser og Indre Laksevåg skal bygge bro; mellem Bergen 
og Laksevåg - mellem industri og kultur - mellem mennesker 
på tværs af køn, alder og livsstil. Og samtidig markeres begyn-
delsen på en udvikling af Bergens Sjøfront som et aktiv - Ber-
gens Puls.

Bolig  18.000 m2

Erhverv 57.000 m2

Service erhverv 5500 m2

Kulturel 4200 m2
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Sjøfronten er én af Bergens aller største ressourser - også i et urbant perspektiv!  Og 
Bergen er allerede på en rejse mod at tilgængeliggøre en rute fra Breivik til Laksevå-
gen. Og det er første skridt.

Samtidig er der nu en enestående mulighed for at udnytte det momentum og fokus 
som pandemien har bragt med sig; Et fokus på byens urbane og rekreative rum med 
plads til både pause og motion, som en vej til sundere byer og borgere. Indre Laksevåg 
vil efterkomme det behov, og blandt andet slå kimen an for en forståelse af naturen, 
byen og havnen som motionsredskaber.

Den ressourse som sjøkanten er skal fejres og forlænges. Snarere end en snorlige 
promenade langs kanten, vil Bergens Puls bugte sig, strække sig og aktivere på tværs 
for at skabe bydel snarere end Stranvej. Hvor andre byer har en skyline har Bergen en 
'Sea-line'. 

Et helt særligt sted på den lange strækning der er Bergens Puls – 
her banker hjertet.

Det maritime og marine liv er livslinjer for Bergen; det har historisk set formet Bergens 
mennesker og steder, og vandet er én af de helt store attraktioner for besøgende – al-
ligevel er det kun enkelte steder reelt tilgængeligt. Med sjøfrontstrategien er de første 
skridt taget mod en inviterende vandkant. Fremtidens turistkort vil guide besøgende 
til sjøfrontens særlige steder – og ét af de steder vil være Indre Laksevåg med dens 
udstrakte arme som inviterer til deltagelse med aktiviteter på vand og på land.

Understøtte Bergen som kulturby med steder for kreativ industri 
og kulturel produktion.

I 2000 var Bergen 'European Cultural City' og har siden bevaret sit fokus på byen som 
kulturdestination med et varieret udbud af institutioner som trækker tråde både glo-
balt og national. Desuden er Bergen anset som en slags street art hovedstad i Norge, 
som folder kunsten ud i byrummet og gør byen selv til et lærred for udfoldelse. Dét er 
en tråd, som med stor fordel kan trækkes til Indre Laksevåg, der vil drage fordel af at 
tilbyde sine vægge som lærreder, om samtidig kultivere en bydel for kulturel produktion 
of kreativ industri – side om side med eksisterence industri.

Ved foden af fjellet ligger sjøen – derimellem ligger Indre Lak-
sevåg, som en basecamp for ruter ud I det blå og det grønne

Indre Laksevåg ligger for foden af to af Bergens identitetsmarkører; fjellene. Desuden 
løber Münster bekken ned ad fjellet og munder ud her. Ved genåbning af bekken vil 
man kunne lade Løvstakken ’dyppe en finger ned i sjøen’; en grøn rute der forbinder 
sjøen med fjellet. Faktisk kan man lade alle Bergens 7 fjell (hvem tæller) gøre det 
samme – og på den måde få en sjøfront som ikke kun byder på varierede aktiviteter, 
men også strækninger afbrudt af grønne fingre, som angiver direkte fjellforbindelser. 
Måske er Indre Laksevåg én blandt flere ’basecamps’ langs Bergens Puls. 

At lægge den næste brik i puslespillet med øje for det fulde billede

Bergen vokser henover Puttefjorden – og Puttefjordbroen befinder sig pludselig mere 
centralt end nogensinde før. Området vil gro frem i etaper og ved hver ny begyndelse 
er det vigtigt at klikke ind I den puslespilsbrik som senest er blevet lagt – med øje for 
de kommende brikker. Indre Laksevåg lægger sig I forlængelse af Damsgårdssun-
det hvor en høj ikonisk træbyggeri har slået kimen an til at forme Porten til Laksevåg. 
Enhver port må ikke gå muligheden forbi for at fortælle hvad den gemmer på, og Indre 
Laksevåg har derfor en strategisk vigtig rolle – den må sørge for at række begge arme 
ud og invitere indenfor!

Velkommen til Bergens sydlige sjøkant - hvor hjertet 
slår og pulsen går!

Indre Laksevåg - Bergens Puls1⁄6

Hvor andre byer 
har en skyline, 
har Bergen en 
'Sea-line'.
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SNIT A-A 1-1000

Kontor-hotelKontorFab LabBibliotekStreet FoodFiskebarBolig BryggeriVæksthusetLaboratorie

"Pulsen" 
Indendørs aktivitets plass

"Pulsen" 
Udendørs aktivitets plass

StudieboligerPuddefjordbroen

Bager

Flexibel tagflade 
/ event space

SmauSmauPassage Lille LaksegateFolkegate

Væksthuset 
Snarvei
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INKLUSION & TRYGHED 

DELTAGELSE

LEG & HELSE

A B C D E
Byens port som landemærke 

Står man på Dokken og kigger mod Laksevå-
genser man bla Puddefjordsbroen, som med 
blødt lys får hvælvingen til at løfte sig over 
fjorden og elegant indrammer både by og 
bjerge. Med belysningen er det hensigten at 
understøtte broen som landemærke, også i 
de mørke timer.  

Sammenhæng og trafiksikkerhed

Ved at arbejde med forskellige hierarkier i 
belysningen gøres byrummet nemmere at 
aflæse, hvilket fremmer orientering og skaber 
tryghed for både bilister og bløde trafikanter. 

Menneskelig skala

Stemningsskabende belysning monteret 
på wire i mindre gader giver en følelse af 
tryghed og skaber en varm og intim atmos-
fære. 

Katedralen under broen

Når man træder ind under broen møder man 
en ny verden. En hvælvede loftkonstruktion 
skaber et multifunktionelt og legende rum, 
der kan fungere som en helt særlig ramme 
for ophold, aktiviteter og kulturelle begiven-
heder. 

Bergens 'Sea-line'

Langs fjorden holdes lyset lavt, for at res-
pektere mørket og Bergens naturlige hier-
arki med landskabet der gradvist falder mod 
vandet. Den lave belysning langs havnefronten 
sikrer gode visuelle forhold og minsker samti-
dig lysforurening og blændende refleksioner i 
vandet. 

A B C ED

C

C

En Urban Legeplads betyder for os, at selve byrum-
met gøres tilgængelig i en sådan grad, at alle, uan-
set køn, alder og livsstil, føler sig inspirerede til at 
lege med. Bydelen skal tilbyde aktiviteter som kan 
engagere folk med krop og sind! Særligt - men ikke 
kun - i aktivitetsområdet "Pulsen".

>> Tilgængeliggør det som i dag er utilgængeligt. 
Fjern barrierer og skal mulighed for at opdage inde 
og ude

Engagér eksisterende ejere, lejere og brugere - de 
kan meget vel se muligheder i at lade tilgænge-
ligheden komme inden døre også. Hvor der i dag er 
test laboratorier, kan der i morgen sideløbende være 
inkubatorer, som bygger bro mellem virksomhed, 
start-ups og innovatører.

>> Tilgængeliggør det som i dag er utilgængeligt: 
Lad besøgende få kig ind i produktionen, inblik i 
forretningen, smagsprøver i caféen eller adgang til 
arealer.

MO centeret står nu overfor at udvide og der er her 
potentiale for at skabe højere grad af gennemsig-
tighed samt aktivering af brugerne i form workshops 
og værksted. Med hovedindgang mod Damsgårds-
veien skabes flere berøringsflader mellem brugere 
og beboere - en friktion, som kan gavne begge 
grupper.

>> Tilgængeliggør det som i dag er utilgængeligt. 
Aktivér området under Puddefjordbroen for flere 
brugere, og lad dem møde hinanden.

Skate område

"Pulsen"  
indedørs sport 

/dans/gymnastik 
/skate

Båtudleie  
på timebasis

Legeplass

kaffe

elevator

Boldbur

Ankomstplass 
fra fjord

Fælles  
facilteter

Bergen By

Puddefjorden

Michael Krohns 
Gate

Münster DalDamsgårdsstueneMünster SlippPudden Port 
Studieboliger

Pulsen

Puddefjordbroen

Pulsen Bro

Frydenbø

Damsgårdsveien

aktivitets 
plateau

Laboratorie

Åbne funktioner  
/ produkt fremvisning

Fælles  
facilteter

pup-up

pup-upIndgang 
Pudden Port

rutsjebane

Pulsen Snarvei

'Shared space' 
Damsgårdsveien

MO center  
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Indre Laksevåg - Bergens Puls5⁄6

En Urban 
Legeplads 
som 
inviterer til 
at udforske 
og opdage
En central værdi for Bergens Puls er ideen om 'urban 
exploration' - at gå på opdagelse i byen; at den fysiske form 
indbyder til aktiv deltagelse; den pirrer din nysgerrighed. 
 
Første skridt er tilgængelighed - og det er det andet og tredje 
også.

Med tilgængelighed kommer deltagelse. Og varetages 
deltagelsen godt, kommer dernæst 'det gode værtsskab'. Med 
mange gode værter i Indre Laksevåg skabes højere grad af 
tryghed og inklusion.

Ved aktivt at engagere alle aldre, køn og livsstile vil man 
desuden styrke kapacitetsudnyttelsen af byens aktive rum.
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Prosjektet viser blant annet til konseptet bak 
landskapsarkitekturen som tar utgangspunkt i teorien bak 
«healthy city» der det gående mennesket prioriteres i tillegg til 
at de blågrønne strukturene trekkes frem for å tilpasse seg 
fremtidige klimaendringer. Med bakgrunn i dette er det vist 4 
ulike strategier, bevaringsstrategi, grønn strategi, blå strategi 
og mobilitetsstrategi. 

Perspektivet fra Damsgårdsveien i retning slippen viser 
hvordan elementene fra de ulike strategiene, som sammen 
med den tett-lave boligstrukturen rundt Damsgårdsstuene, er 
med på å forme et vellykket grep og danner en naturlig 
møteplass tilpasset en menneskelig skala.

«Pudden» har et tydelig fokus på sosial bærekraft og at det 
gjennom variasjon av formål som bolig, kontor, næring, 
småindustri etc vil lykkes å skape «24 timers byen». Et av 
målene er å skape nabolag der alle lag av befolkningen kan 
trives, til en fornuftig pris.  

Det er satt av to felt på Puddefjordsbroen til gang/sykkelvei 
som prosjektet anser som umiddelbar tiltak (2021-2025). 
Juryen mener dette ikke vil være gjennomførbart på en 
hovedtransportåre til byen. 

Puddens plass i Bergen

En bredde på minimum 10 meter 
sikrer en tilgjengelig kaifront som 
samtidig beskytter mot stormflo.

Aktiviteter og offentlig program 
etableres langs promenaden, som 
skaper målpunkter på veien. 

Et vannspeil med en tilgjengeliggjøring 
og nedtrapping mot fjorden.

Overgangen mellom gatetunet og torget 
i Hjertet utføres i en menneskelig skala.

Materialer og referanser

Industrielt tak TeglBetong Gress Urbant byromHavnepromenade GårdstunMassivtre Stål TrekledningHavnekran Under broenIndustrihallene Siloene

Puddefjord-navnet ble for første gang nevnt i Bergens rim-krønike i 1560, 
en lyrisk fremstilling av historier. Pudde stammer fra ordet bodi/båe, som 
betyr skjær. Puddefjorden er på sitt smaleste ved Damsgårdssundet, og 
hjertet av Pudden er området der fjord og fjell møtes.

De blågrønne strukturene i åssiden trekkes frem i dagen, for å tilpasse 
området fremtidens klima og ekstremvær. De naturgitte forutsetningene 
er benyttet strategisk i landskapsarkitekturen. Løsninger for stormflo langs 
kaifronten er designet ut ifra tankegangen om resiliens, som handler om et 
steds mulighet til å fungere på tross av store klimatiske forandringer. 

Konseptet bak landskapsarkitekturen tar utgangspunkt i teorien 
bak “Healthy city”, der det gående menneskets plass i bybildet 
prioriteres, og gjør aktiv mobilitet blir et naturlig alternativ å velge. 
Dette er fysiske grep som styrker folkehelsen, gjennom prioritering av 
sykkel- og kollektivtrafikk, gjennom tilrettelegging for ferjeanløp, nytt 
bybanestopp nordvest for konkurranseområdet og en omdisponering 
av veiarealet på Puddefjordsbroen. 

Stiforbindelsen opp mot Gyldenpris og videre til Løvstakken 
tydeliggjøres ved å hente Munsterbekken frem i dagen, som sikrer 
at hjertet i prosjektet blir et tydelig målpunkt, uansett hvilken 
retning du kommer gående.

Innbyggernes behov. Transformasjonen av det tidligere 
havneområdet i Indre Laksevåg skaper muligheter for å etablere et 
nabolag med helt unike kvaliteter, med en særegen karater.

Internt i Pudden introduseres nye og varierte nabolagsfunksjoner. Dette 
sikrer hverdagslige ærend og behov, som besøk på lokalbiblioteket, 
daglighandel på nærbutikken eller vinmonopolet, en tur til frisøren og 
apoteket, eller en middag på den lokale pizzeriaen på hjørnet.

Nabolagsattraksjonene vi introduserer i Pudden er viktig for å 
invitere inn resten av byen. Dette er unike opplevelser og tilbud, som 
eksempelvis buehallene, badstue- og badeområdet eller idrettsplassen 
under broen. Attraksjonene gjør Pudden verdt å besøke for personer 
med adresser helt andre steder i Bergen.

Designprinsipp og klimatilpasning. Fire hovedprinsipper er med på 
å formgi kaifronten og de offentlige rommene i Pudden, og følger 
prinsippene fra Bergen kommunes sjøfrontstrategi.
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Det er utarbeidet løsninger for stormflo langs kaifronten. I 
tillegg er det fokusert på andre klimatiltak som drivhus, 
materialbruk og å skape en gå/sykkelvennlig bydel.

Juryen gir prosjektet hederlig omtale hovedsaklig på grunn 
av Damsgårdsveiens forløp og utforming, og hvordan gatens 
møte med området rundt slippen er håndtert.
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Behov i nabolaget. En ny gangforbindelse etableres oppå 
Puddefjordsbroen, som erstatter to eksisterende kjørefelt. Når du 
kommer over broen, kan du velge å ta heisen, eller gå trappene 
ned til Pudden. Hvor det første som møter deg, er det nye 
byrommet under broen.

Nærmere 30 meter over deg rager nå Puddefjordsbroen. Luftig står 
den plassert på en stram skog av betongsøyler, som skaper et nærmest 
sakralt uttrykk for den enorme konstruksjonen. Under broen blir et 
åpent og tilgjengelig byrom for alle typer mennesker.

I byrommet under broen legger vi opp til et offentlig tilgjengelig og 
gratis program, for å skape mest mulig aktivitet gjennom døgnet. Slik 
sikres flest mulige “eyes on the street”, som journalisten og byaktivisten 
Jane Jacobs teoretiserte. Gjennom aktivisering tilpasset flest mulige 
mennesker, vil det være aktivitet på stedet til ulike tider av døgnet, som 
sikrer en større sosial kontroll over det offentlige rommet.

Basketballbanen er omkranset av et amfiteater, to ulike program som 
begge legger opp til å samle flere mennesker samtidig.. En klatrevegg, 
og ulike treningsapparater på stedet bidrar til at området under broen 
blir enten et målpunkt for en treningsøkt eller bare et stopp langs 
promenaden på Puddefjordssiden.

Et nytt ungdomssenter svever høyt over idrettsområdet, som balanserer 
ut de mer aktive og intense programmene som skjer under broen. 
Sammen med enklere og praktiske program, som benker å sitte på, 
toaletter, sykkelparkering og utlån av sportsutstyr gjøres under broen til 
et sted som tilbyr tjenester for et lavt og høyt aktivitetsnivå.

Hverdagslige tjenester som Vinmonopol, matbutikk, apotek, 
frisørsalonger, ulike former for helse- og treningssenter plasseres ut mot 
Damsgårdsveien, og bidrar til å aktivisere Damsgårdsveien og styrke 
den viktige rolle i Pudden.

Narko-ligaen. Inde Laksefjord har i dag et synlig rusmiljø, og intensjonen 
med Pudden er ikke å jage brukerne vekk fra område, men heller tilby 
en verdighet. Gjennom inkluderende arbeidsliv, får de narkomane en 
jobbmulighet. Det arrangeres idrettsturnering, enten fotballkamp eller 
basketkamp, slik av folk fra alle samfunnslag kan møtes.

Attraksjon for byen. Puddens viktigste byrom “Hjertet” er lokalisert 
vest for Baker Brun, langs den historiske kaifronten. Hjertet i 
prosjektet samler seg om det historiske og industrielle sentrum, 
preget av det statiske og dynamiske: stål, tegl og havets bevegelse.

Takkonstruksjonen på det nye kunst- og konserthuset “Buehallene” 
tar opp i seg de eksisterende hvelvbuene, og henspiller på den 
industrielle arven. Sporene fra den historiske havnefronten gjenskapes 
i landskapsarkitekturen, gjennom et rustrødt stål felt ned i bakken.

Området får muligheten for en større konserthall, kino- og 
filmfremvisning, et område for pepperkakeby og opera, 
lokalkultur og internasjonale stjerner. Her kan Kode og andre 
fra byens etablerte kunst og kulturliv leie seg inn for alternative 
og plasskrevende utstillinger, prøveforestillinger og utadrettede 
eksperimenter, mens lag og forening kan arrangere bytte- og 
loppemarkeder, matfestivaler, konserter eller større LAN-party.

I tilknytning til musikk- og kulturscenen som etableres, legges det 
opp til et offentlig program i og langs vannkanten. Dette bryter det 
tradisjonelle skillet mellom kunst, kultur og hverdagsliv, og sikrer en 
kontinuerlig aktivitet og bruk. Ett av de to utendørsbassengene kan 
varmes opp for vinterbading. Gangforbindelsen trekkes langsmed 
bassengene, slik at kaifronten blir en helhetlig, allmenngjort strekning.

Det etableres en kran i massivtre - et formikon og 
orienteringspunkt, som også blir Puddens nye stupetårn. Her 
avholdes årlig mesterskap i “Dødsing”, og typisk er det Laksevåg 
dødseklubb alltid vinner over Nordnes og Sansviken sine dødsere.  
Kontainere ombygges til omkledningsrom og toaletter. Ulike 
saunaer legges flytende i fjorden, utformet etter designkonkurranse 
for formgivere under 40 år. 

Fokusområde D:
“Hjertet i Pudden”

Fokusområde C:
“Under Broen”

Konsert Hagearbeid Stupe i havet “Fine dining” Gatelek Dans Dans Svømming Badstue Basketball Bibliotek Musikkøving PadlingRekreasjon
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Perspektiv med Damsgårdsfjellet i ryggenfra ned mot “Hjertet” i Pudden. Perspektiv fra stupetårnet på kranen. Byrommet under Puddefjordsbroen legger til rette for ulike typer idrettsaktiviteter. Vertikale forbindelser kobler Puddefjordsbroen og Bergen sentrum tettere på Laksevåg og Pudden. 
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orienteringspunkt, som også blir Puddens nye stupetårn. Her 
avholdes årlig mesterskap i “Dødsing”, og typisk er det Laksevåg 
dødseklubb alltid vinner over Nordnes og Sansviken sine dødsere.  
Kontainere ombygges til omkledningsrom og toaletter. Ulike 
saunaer legges flytende i fjorden, utformet etter designkonkurranse 
for formgivere under 40 år. 

Fokusområde D:
“Hjertet i Pudden”

Fokusområde C:
“Under Broen”

Konsert Hagearbeid Stupe i havet “Fine dining” Gatelek Dans Dans Svømming Badstue Basketball Bibliotek Musikkøving PadlingRekreasjon

5

Indre Laksevåg tilbake!

Situasjonsplan 1:500 | “Under Broen”Situasjonsplan 1:500 | “Hjertet i Pudden”

Snitt D-D 1:500 | “Hjertet i Pudden”

Parkering ca. 260 plasser

Perspektiv med Damsgårdsfjellet i ryggenfra ned mot “Hjertet” i Pudden. Perspektiv fra stupetårnet på kranen. Byrommet under Puddefjordsbroen legger til rette for ulike typer idrettsaktiviteter. Vertikale forbindelser kobler Puddefjordsbroen og Bergen sentrum tettere på Laksevåg og Pudden. 

Snitt C-C 1:500 | “Under broen”

C
C

D

D
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24-timer i Pudden
En 24-timersby oppnås gjennom stor variasjon av næring, 
produksjon, rekreasjon, offentlige tjenester, bolig-
konsepter, kontor, småindustri og reparasjon, bylogistikk 
og pakkelevering, kaféer, puber og attraksjoner som 
tiltrekker mennesker fra hele byen.

En bydel som er våken og i bruk gjennom hele dagen og på kvelds- og 
nattestid, vil i større grad oppleves trygg og interessant, fordi det til 
enhver tid vil være aktivitet i gatene som skaper en sosial kontroll. 

For å sikre at uteområdene i Pudden i størst mulig grad benyttes, sikres 
en komfort gjennom oppvarming av benker, ly for regn og belysning.  

Nye ideer, gamle bygg. Nye ideer trenger gamle bygninger å 
vokse i – og ved ombruk av gamle bygg er det lettere å få til ny 
næringsutvikling. Pudden er et sted – ikke et design – og essensielt 
for å oppfylle en slik påstand er å bevare, bygge om og videre på 
eksisterende bebyggelse, for å opprettholde en variert og interessant 
arkitektur.  
 
For å få til et levende Pudden gjennom hele døgnet, er det avgjørende 
med en stor variasjon i de ulike næringstypene. I Norge importerer 
vi 70% av all frukt og grønt som vi konsumerer. Samtidig blir det krav 
om færre biler i sentrumskjernene, som vil føre til at parkeringsanlegg 
mister sin opprinnelige funksjon.

Den langsiktige strategien er å transformere parkeringsanlegget 
til urbant jordbruk – helt i takt med utfasingen av privatbilismen. 
Utfasingen av pribatbilismen vil, sammen med utstrakt bruk av 
bildelingsordninger i Pudden, utfordre dagens normer.  Produksjonen 
vil kunne tilfalle restaurantene i området, for å tilføre mer kortreist mat 
og redusere klimaavtrykket, samtidig som det oppfyller vår visjon om 
bevaring og transformasjon av eksisterende bygningsmasse.

Livet i Buehallene. De fleksible arealene er delt opp i tre 
volumer over 4 etasjer, som enten kan adskilles eller brukes som 
sammenhengende rom både vertikalt og horisontalt. De eksisterende 
buehallene kan beholdes som industrilokaler eller på sikt overtas av 
kulturhusets aktiviteter.  
 
Butikk- og restaurantarealer henvender seg ut mot gateplan ved 
hjertet, med fleksible arealer som kan omprogrammeres etter 
behovene som skulle melde seg for fremtidens Pudden.  
 
Enkelte av restaurantlokalene får et nabolagspreg, mens andre 
restauranter får et mer “fine dining-preg”, og blir mer trekkplaster 
for folk fra andre bydeler i Bergen.

Perspektiv fra Dokken i retning mot Pudden.

21. juli 2021
kl. 09:00

21. juli 2021
kl. 12:00

21. juli 2021
kl. 15:00

21. juli 2021
kl. 18:00

4
Indre Laksevåg tilbake!

Utsikt mot Pudden fra den nye sykkelekspressveien på Puddefjordsbroen. Området under broen, med ulike idrettsaktiviteter og bibliotekfilial.

Hjertet i Pudden, med aktiv og variert bruk gjennom hele døgnet. Buehallene i bakgrunn spiller videre på den ikoniske industriarkitekturen og fylles med kulturopplevelser.
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Motto: “LaX”
 LondonOn

Motto: “En levende bydel”
Os arkitekter

Norske arkitekters landsforbund (NAL) 

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlems-
organisasjon for over 4300 arkitekter i Norge. Vi arbeider for  
å fremme god arkitektur og stedsutvikling, og utvikler forbildepro-
sjekter innen miljø og bærekraft med våre samarbeidspartnere. 
Vårt mål er å øke miljøkompetansen og tverrfagligheten blant  
arkitekter, planleggere og øvrige aktører i byggesektoren.

arkitektur.no

Norske Arkitektkonkurranser (NAK)

Norske Arkitektkonkurranser (NAK) er den eneste publikasjon  
i sitt slag, der arkitektkonkurransene dokumenteres på en systema-
tisk og profesjonell måte. Her presenteres både vinnerprosjektet og 
de øvrige premierte, innkjøpte og hedrede utkastene, samt de 
sentrale deler av juryens kritikk. NAK oppleves av oppdragsgiver 
som et nyttig redskap i det videre arbeid med gjennomføring av 
byggesaken, samt at det gir god «markeds føring» for oppdrags-
giveren og for prosjektet som skal realiseres.




