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Et utgangspunkt 
 
 

 
 “Blant «Dalens» barn, unge, voksne og eldre er det mange 
 spennende kulturaktiviteter som foregår. Men felles for de 
 fleste er at de ikke har et egnet sted å holde hus i. Vi tror at 
 mange aktiviteter og prosjekter som settes i gang, renner ut i 
 sanden etter en tid, nettopp fordi det ikke finnes et kulturhus i 
 Fyllingsdalen. Dårlige og lite egnete rom til å ha aktiviteter i, 
 samt at det ikke finnes en god scene hvor kulturen kan vises 
 frem, er en faktor som virker negativt for engasjementet i 
 Fyllingsdalen.”…. 
 “…Mange har kjempet en tålmodig kamp for huset i løpet av 
 de siste 30 årene. De har tryglet og bedt. De har kommet med 
 det ene forslaget bedre enn det andre til hvordan drømmen om 
 kulturhus kan realiseres. Og hver gang har de blitt skuffet. 
 Kulturhus i Fyllingsdalen er blitt nedprioritert gang på gang. 
 Det er derfor ikke så vanskelig å forstå at mange av dem som 
 har kjempet denne kampen, har mistet motet og troen på at 
 huset noen gang kommer til å bli en realitet.” 
 
 (Mette L. Skulstad, leder i ”Sydvesten” , 24.06, 2009) 
 

 

•Hvor bør kulturhuset ligge? 
 

• Der folk flest er mest 
• •Der det er lettest tilgjengelig 
• •Der det er lettest tilgjengelig med 

kollektivtrafikk 
• •Der det er mest synlig 
• •Der det skaper mest mulig synergi (får 

positive effekter av andre, gir plusseffekter 
for andre) 

 

Foto: BA 
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FORORD 
 
Fyllingsdalen har 28 300 innbyggere. Hadde Fyllingsdalen 
vært by ville den vært den 21. største by i Norge, større en 
Hamar og Lillehammer. Kan vi tenke oss slike byer uten et 
kulturhus? Alle typer kulturaktiviteter i Fyllingsdalen lider av 
mangel på en felles kulturarena. 
 
Fyllingsdalen Kulturråd ble stiftet 3. november 2009. Rådet er 
medlemsorganisasjon for alle frivillige lag, organisasjoner og 
enkeltpersoner innenfor kulturområdet i Fyllingsdalen. Rådet 
skal arbeide for å styrke samarbeidet mellom alle frivillige lag 
og organisasjoner innenfor kulturområdet i Fyllingsdalen bydel 
og skal arbeide for å bedre rammebetingelsene for det frivillige 
kulturarbeidet i Fyllingsdalen bydel. Sentralt i dette arbeidet 
står realiseringen av et kulturhus i Fyllingsdalen. 

 
Stiftelsesmøtet valgte følgende styre i det nye kulturrådet: 
 
Per Kragseth leder Kanadaskogens Venner 
Geir Amundsen  styremedlem Freelanceteateret 
(Sydvest'n teater) 
Chris Jørgen Rødland styremedlem Smiberget fritidsklubb 
Reidun Jansen  styremedlem De frivillige i bydelen 
Torstein Røed styremedlem Varden Skoles musikkorps 
Trond Johannesen varamedlem Fyllingsdalen ungdomslag 
Cecilie Ohm varamedlem Bønes skoleorkester 
 
Styret startet med å skaffe en oversikt over alt arbeidet som er 
gjort tidligere. Vi ønsket videre å utarbeide en 
programutredning for et kulturhus i Fyllingsdalen. Utredningen 
skal undersøke alternative plasseringer, mulige 
samlokaliseringer og innhold i et fremtidig kulturhus. Målet er 
at vi gjennom utredningen kan konkludere med et anbefalt 
forslag.  
 

Vi har fått midler av byrådet i 
Bergen til å engasjere 
profesjonelle rådgivere for 
utarbeide en slik utredning. 
Styret har engasjert 
Arkiteitgruppen CUBUS til å 
utarbeide utredningen. 
 
Et foreløpig utkast ble presentert på et høringsmøte på 
Fyllingsdalen videregående skole mandag 11. januar 2010 kl 
19. Alle frivillige lag, organisasjoner og enkeltpersoner 
innenfor kulturområdet i Fyllingsdalen som er interessert i et 
fremtidig kulturhus var invitert.  
 
På møtet la styret frem et foreløpig utkast til 
programutredning. Basert på innspillene fra høringsmøtet er 
utredningen gjort ferdig. 
 
Den ferdige utredningen oversendes herved Bergen kommune 
for å medtas i kommunens rullering av Kulturarenaplanen. Vi 
anbefaler at kulturhuset bygges ved kollektivterminalen på 
vestsiden av Oasen.  
 
Kulturrådet vil arbeide videre for å konkretisere planene for 
kulturhuset i Fyllingsdalen slik at endelig forslag kan 
behandles i bystyret i 2010. 
 
Det har vært arbeidet med reising av et kulturhus i 
Fyllingsdalen i 32 år. En lang rekke komiteer og styrer er 
opprettet for å få bygget et kulturhus. Vi håper vi blir det siste 
styret som får denne oppgaven. 
 
 
Styret i Fyllingsdalen kulturråd, februar 2010 
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Bakgrunn 
 
3. november, 2009 – som en avrunding av kulturdagene for 
Fyllingsdalen og Laksevåg -   ble Fyllingsdalen kulturråd stiftet med 
bred oppslutning fra bydelens kulturliv. Kulturrådets mest konkrete 
hovedoppgave er å få realisert et kulturhus for bydelen. Et prosjekt 
det har vært arbeidet med i over 30 år og som har høyeste prioritet i 
Bergen kommunes kulturareanaplan. 

Det nyetablerte kulturådet engasjerte allerede medio november 
Arkitektgruppen CUBUS/samfunnsplanlegger Ola B. Siverts til å 
utarbeide en utredning om kulturhus for Fyllingsdalen med fokus: 
Lokalisering, innhold/program, økonomi/organisering. Utredningen 
har  hatt en meget kort tidsramme: Den ble lagt frem i utkastform 
primo januar, behandlet på et folkemøte 11.januar og bearbeidet/gitt 
en endelig form innen utgangen av februar 2010. Utredningen skal så 
inngå som underlag for rullering/revisjon av Kulturarenaplanen for 
Bergen. 

 “Ungdommene henger mye på Oasen og kommer inn i de feile 
 miljøene, nettopp fordi kulturtilbudet i Fyllingsdalen er for dårlig….” 

(Isabelle Dahle og Therese Sagstad (bildet under) uttaler seg til Bergens 
Tidende 23.02, 2008. De to tok I 2008 intiativ til ny kulturhusavklaring. Foto: BT) 

 

 

 

 

 

Rapportform 

Det som legges frem er forslag til prinsipper og rammer for etablering 
av et kulturhus i Fyllingsdalen. På bakgrunn av en byplananalyse 
anbefales 2 tomter som særlige aktuelle for et kulturhus. Den ene av 
tomtene ansees som den aller mest optimale, og denne er mer 
utfyllende illustrert enn den andre. Øvrige tomtemuligheter som har 
vært listet opp av kulturådet er summarisk gjennomgått. De 
illustrasjoner vi viser er meget skissemessige. Det er hverken 
hensiktsmessig på dette stadiet, eller rammer for mer spesifikke areal 
og funksjonsuttegninger. Kostnads- og finansieringsiden er også tatt 
opp, men også dette er gjort på prinsipielt grunnlag, og de tall/kalkyler 
som presenteres er røffe anslag som gir grove indikasjoner basert på 
referanse/indekstall og ikke spesifikke kalkulasjoner av dette 
prosjektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange ungdommer markerte i Oasen at det 
trengs et kulturhus da ordfører Gunnar Bakke 
var på besøk i februar 2008. (Foto: BA) 
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Sammendrag 

Rapporten konkluderer med følgende: 

• Et kulturhus bør lokaliseres så tett på dagens og fremtidens 
kollektivterminal ved Oasen kjøpesenter som mulig. 2 tomter er 
særlig trukket frem i rapporten som aktuelle. 

• Den optimale tomten rapporten fokuserer er en ubebygd 
haug/knaus mellom dagens bussterminal og hovedveien (Folke 
Bernadottesveg). Ved å fjerne knausen, men la kulturhuset få 
fremstå som et nytt kulturlandskap vil bydelen kunne få et 
kulturhus i ønsket størrelse og lokalitet. Tomten er kommunal eid. 
Det er ifølge fylkeskommunen regulering under forberedelse i 
området som kan innebære at det kan gjøres et makeskifte der 
fremtidens kollektivterminal (inkludert bybane) blir plassert på 
"knaustomten", og kulturhuset lokaliseres til arealet for dagens 
bussterminal dvs. enda tettere på Oasen kjøpesenter. Dette må 
avklares nærmere. Den andre tomten som trekkes frem er et 
større parkeringsareal i Vestre Sælemyr borettslags eie rett sør-
øst for Oasen opp mot Hjalmar Brantingsvei. 

• Fyllingsdalen kulturhus bør få stå frem som et eget bygg - et 
identitetsmerke for bydelen. Det bør markere en viktig del av det 
offentlige tilbudet i en tydligere utvikling av Oasenområdet som 
urbant sted, som bydelssenter. 

• Kulturhuset bør ha det samme tilbudspekter som det nye Fana 
kulturhus har fått på plass, og dessuten romme Fyllingsdalen 
bibliotek som en kjernefunksjon i huset både mht innhold og 
driftsmessig/funksjonelt. Kulturhuset bør ha en storsal med B-
scenekvaliteter og minimum 350 sitteplasser, et stort 
kafé/foajeareal i samspill med et moderne bibliotek, et 
kulturskole/ungdomsaktivitetsenter med studioer og verksteder 
og et kontor/administrasjons og møtesenter for kommunalt 
kulturkontor og frivillige organisasjoner og aktiviter. Et hus med 
disse spesifikasjonene og kvalitetene vil bli på ca. 3200 m2 brutto 
eks. utearealer og parkering. Et evt. bydelstorg/en kulturhusplass 
og parkeringsanlegg forutsettes å kunne løses i tilknytning til 

fremtidig utbygging av kollektivterminal og i samarbeid med 
Oasen kjøpesenter. 

• Et kulturhus på drøyt 3200 m2 vil ha en byggekostnad på mellom 
95 og 120 mill 2010-kroner. Fana kulturhus er basert på en årlig 
leie over offentlige budsjett på 6-7 mill kr. En tilsvarende 
leiemodell kan synes mest aktuell også for påfølgende 
kulturhusprosjekt. Både Fyllingsdalen bibliotek og Fyllingsdalen 
og Laksevåg kulturkontor er i dag leietakere med betydelige leier 
som kan inngå i prosjektet. Med 20 års kapitalisering av et 
leienivå á la Fana kulturhus (som er på noe over 2400 m2 uten 
bibliotek), vil det  antas å kunne være attraktivt for mange 
eiendomsinvestorer å ta bygge og driftsansvar for et prosjekt som 
dette. Siden den hovedfokuserte tomten er i Bergen kommunes 
eie, kan imidlertidig mange utbyggings- og finansieringsalternativ 
være aktuelle. 

• Et kulturhusprosjekt vil - uansett valg av lokalisering/tomt - 
forutsette en reguleringsplanprosess. Om man velger den 
anbefalte "knaustomten" forbereder allerede fylkeskommunen (jfr. 
tiltaksplanen for Fyllingsdalen) en planprosess. Det synes derfor 
som at man kan få en god timing både mht kostnadsdeling og 
fremdrift for en planprosess. Blant alle vesentlige parter synes det 
også å være høy motivasjon for å gå inn i de sentrale 
problemstillingene ikke minst grensesnittet kollektivterminal, 
vei/bane og kulturhus. Med en antatt prosesstid for en 
reguleringsplan på ca. 2 år og med gode muligheter for parallell 
prosjektering av kulturhus i planens siste faser bør en 
realiseringshorisont for kulturhuset kunne settes til 4-5 år. 
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Historikk 
 
Det har vært arbeidet mer eller mindre kontinuerlig i 32 år for å få 
etablert et kultur/bydelshus  i og for Fyllingsdalen. En rekke 
idéprosjekt har blitt lansert og tomtealternativene har vært mange. 
Det har vært opprettet komitéer og arbeidsgrupper (bl.a. i 1977, 1991, 
2000)  med det mål for øye å få realisert drømmenes hus raskt. Både 
i  kulturplanen i 1993 og kulturhusplanen i 1998 er Fyllingsdalen 
kulturhus gitt høy prioritet. Bystyret har ved flere anledninger vedtatt 
at et kulturhusprosjekt for Fyllingsdalen skulle prioriteres for eksempel 
i budsjettbehandlingene i 1999 og 2001. I 2002 kom det så langt at 
det ble gjennomført en arkitektkonkurranse  i Bergen Bygg og 
Eiendom KFs regi. Den ble imidlertid avlyst tidlig i 2003 med 
begrunnelsen; ”svak kommunal økonomi”.  Optimismen har altså til 
tider vært stor om at målet var nært, skuffelsene tilsvarende dyp når 
det viste seg likevel å være for mange hindringer til å nå frem.  
 
Mange av prosjektene som har vært foreslått/utredet har ikke vært 
rene kulturhus, men snarere bredt anlagte bydelshus eller 
kommunale bydelssentre med en samling av tilbud/tjenester i et 
spekter fra helse og pleie til administrasjon og kultur. Idrett har 
imildertid gjennomgående vært utviklet i egne prosjekt. Prosjekt som i 
stor grad har blitt realisert. I løpet av disse årene har også Sælen 
kirke kommet til med fasiliteter som har kommet et bredt kulturliv til 
gode. Kirken er bl.a. mye benyttet som øvings og konsertlokale. 
I gjeldende Kulturarenaplan for Bergen (2006-2016) som nå skal 
rulleres er et kulturhus i Fyllingsdalen prioritert på linje med Fana og 
Åsane. I bystyrets vedtak av Kulturarenaplanen i 2006  heter det: 
 
 4. Bystyret vil understreke viktigheten av at bydelene Fyllingsdalen og 
 Åsane, samt kultursenter/kulturhus ved Ny-Krohnborg skole blir prioritert i 
 fremtidige budsjetter og økonomiplanarbeid. 

(Bystyrets møte 201106 sak 282-06)   
 
I kulturarenaplanen er flere ulike lokaliseringsalternativ for et 
kulturhus i Fyllingsdalen presentert, men ikke prioritert: 
 

1) Ombygging av Løvås skole 
2) Tilbygg til Ortun ungdomskole 
3) Nytt prosjekt og gjenbruk av Fyllingsdalen Ungdomshus 

(”Trudvang”) ved Oasen. 
4) Prosjekt ved Oasen i forbindelse med Oasen 

kjøpesenter/Vitals planer om utbygging av senteret. 
 
I planen ble det satt av 15 mill kr. til realisering av kulturhus. En sum  
som gjenspeilte hva det ville kunne koste å bygge om Løvås skole til 
kulturformål.  
 
 

 

 

 

Ungdomshuset Trudvang med 4-måls tomt rett vest for Oasen er 
en av flere prosjekt som er nevnt i nåværende kulturarenaplan 
som aktuelle for et kulturhus. 
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Behov 
 
Ulike typer undersøkelser (Kulturårbok 2008, Aktivitetsoversikt lag og 
organisasjoner - Fyllingsdalen og Laksevåg 2008,  
korpsundersøkelsen, BRAK) viser at Fyllingsdalen har et rikt kulturliv 
med stor bredde. Mange vil imidlertid hevde at det var ennå større 
aktivitet og bokstavlig flere strenger å spille på for noe år siden. 
Mangelen på hensiktsmessige lokaliteter og et skikkelig 
samlingspunkt har vært en hemsko – et hinder. Bydelens rike 
pop/rockmiljø hevdes for eks.  å ha forvitrert av bl.a. mangel på 
hensiktsmessige ”steder å være”. Dagens musikere/band innen flere 
sjangre øver/er orientert mot Loddefjord (jfr. ”Loddefjordbølgen”) eller 
sentrum. Det hevdes også at tilsvarende tendenser har preget bl.a. 
musikkkorpsmiljøet. 
 
I gjeldende kulturarenaplan er Fyllingsdalens behov for  lokaliteter for 
brede kulturformål sterkt understreket  noe påfølgende sitater 
illustrerer i en fortettet form: 
 
 
 Bergens ungdomsråd arrangerte 1. september 2005 en ungdomshøring 
 på U1880. Sentralt i de debattinnlegg og problemstillinger som ble reist, 
 var lokaler for kreativ utfoldelse. Særlig ble det fra ungdom i 
 Fyllingsdalen bydel reist skarp kritikk for manglende infrastruktur i 
 bydelen knyttet til verksteder, øvingsrom og sosiale møteplasser.  
 (Kulturarenaplanen for Bergen 2006-16, pkt. 6.2.10) 
 
 
 I andre bydeler/boområder er den politiske målsettingen på området ikke 
 realisert og særlig er dette merkbart for Fyllingsdalen. Funn fra 
 kartleggingen understreker mangelen på kulturarenaer generelt i denne 
 bydelen og spesielt mangles verksteder og øvingslokaler  . 
 (Kulturarenaplanen for Bergen 2006-16, pkt. 6.3) 
 
 

 Med unntak av særlig Fyllingsdalen bydel viser datatilfanget at det er 
 relativt mye ledig kapasitet på både mindre og større lokaler. Det kan 
 imidlertid stilles spørsmål til hvorvidt mer eller mindre egnede spredte 
 kulturlokaler kan være hensiktsmessige virkemiddel med tanke på å 
 realisere ovennvente målsetting. Særlig uttrykkes behov for kulturbygg 
 som kan tjene som samlingspunkt for bydelens befolkning i 
 Fyllingsdalen, Åsane og Fana. 
 (Kulturarenaplanen for Bergen 2006-16, pkt. 6.3) 
 
 
 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 201106 sak 282-06 og 
 fattet følgende vedtak: 
 1. Bystyret vil at ”Kulturarenaplan for Bergen 2006-2016” skal nyttes 
 strategisk I utvikling av Kulturbyen Bergen. Bystyret ber om at 
 kulturarenaplanen rulleres hvert 4. år, slik at planen behandles minst 
 en gang i løpet av en valgperiode. 
 2. Bystyret ber om at de prioriterte prosjektene fremmes i tilknytning til 
 økonomiplanarbeidet og det årlige budsjettarbeidet. 
 3. Bystyret ber byrådet ta kontakt med sentrale myndigheter for å 
 påvirke til en omlegging og styrking av tilskuddsordningen til lokale og 
 regionale kulturbygg. 
 4. Bystyret vil understreke viktigheten av at bydelene Fyllingsdalen og 
 Åsane, samt kultursenter/kulturhus ved Ny-Krohnborg skole blir 
 prioritert i fremtidige budsjetter og økonomiplanarbeid. 
 (Kulturarenaplanen for Bergen 2006-16, pkt. 10.2) 
 

 
 

 

Fyllingsdalen anno 1953 var en 
lite utbygget jordbruksbygd. 25 
år senere bodde det tusener i 
"Dalen" og behovet for et 
kulturhus ble meldt med full 
tyngde  Siden 1977 har det vært 
arbeidet for et moderne hus for 
det store kuturelle mangfoldet. 
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Fyllingsdalen - en status anno 2010 
 
Åpningen høsten 2009 av byens første skreddersydde kulturhus for 
en hel bydel  - kulturhuset for Fana på Nesttun – gir det beste uttrykk 
for hva det er man “egentlig er ute etter” – hva det bydelsvise 
kulturlivet mener med et kulturhus: 
 
- Det er storstuen 
 
Et kulturhus for en bydel med godt over 28 000 innbyggere og med 
en forventet befolkningsvekst, er som å planlegge for en middels stor 
norsk by. Fyllingsdalen bydel  er i størrelse Norges 21. største by. På 
størrelse med Moss, større enn Hamar og Lillehammer litt mindre enn 
Haugesund og Porsgrunn.  
 
Bydelen er etter 40 års kontinuerlig vekst og utvikling nå mer "satt" i 
positiv forstand; den har en allsidig bolig og befolkningsmasse og en 
velutviklet infrastruktur. Det er bydel som mange føler sterk tilhørighet 
til og er stolte av.  Å være "fyllingsdøl"  er en hedersbetegnelse!  
 
Fyllingsdalen har stor grad av bolojalitet; mange som har vokst opp i 
bydelen flytter tilbake og etablerer egen familie. Bydelen har fortsatt 
både betydelige utbyggingsplaner, og har et arealpress for ytterligere 
utbygging. Samlet; klare indikasjoner på at Fyllingsdalen har godt ry 
og er et populært boområde. Med ringvei vest på plass, og bybanen 
"underveis" innen langt mer "overskuelig" tid enn tidligere, er 
Fyllingsdalen også kommunikasjonsmessig fremtidsrettet. Det tilsier 
utbyggingsmessig at Fyllingsdalen ikke svekker sin attraktivitet som 
bo og ikke minst næringsområde. 
 
 
 

 

 

 

Fyllingsdalen med 28 300 
innbyggere ville vært Norges 
21. største by. Bare litt 
mindre enn Haugesund. 

Fyllingsdalen har tross kraftig utbygging gjennom 40 år - beholdt sine 
store naturkvaliteter. Også viktige trekk ved det gamle kulturlandskapet 
er intakt. 
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Fakta om Fyllingsdalen 
 
Fyllingsdalen hadde 28 288 innbyggere pr.1. januar 2009 og dekket 
et areal på 18,84 km². Bydelen omfatter selve Fyllingsdalen med     
18 210 og Bønes med 10 078 innbyggere. Da Fyllingsdalen ble 
innlemmet i Bergen kommune i 1955 bodde det 1 600 mennesker i 
“Dalen”. Utviklingen av Fyllingsdalen har hengt nøye sammen med 
infrastrukturen: Puddefjordsbroen som åpnet i 1956 og 
Løvstakktunnelen som stod ferdig i 1968 har vært avgjørende for rask 
vekst. 
 
Fyllingsdalen er bygget som en klassisk drabantby etter 
funksjonalistiske prinsipper. Målet var å utvikle en “selvforsynt” del-by 
med – i tillegg til store boligområder også en mest mulig komplett 
offentlig service, store rekreasjonsområder og tilbud, og også med et 
betydelig innslag av arbeidsplasser. Bydelen skulle imidlertid også ha 
en enkel og rask tilgjengelighet til Bergen sentrum som tunnelen og 
broen sikret. 
 
Utbyggingen av et eget bydelsenter stod sentralt I 
utviklingsstrategien. I 1971 åpnet Oasen som foruten et bredt utvalg 
av butikker hadde et vidt spekter av offentlige tjenester som 
helsestasjon, post, politi, apotek og legesenter. Etterhvert ble det 
bygget ut en rekke skoler også videregående. Bydelen fikk sin første 
kirke i 1976 og ytterligere 2 kirker de siste 10 årene. På idrettsiden 
har Fyllingsdalen nytt godt av Trond Mohns enestående giverglede og 
har nå anlegg av høy kvalitet som Varden amfi (fotball m.m.) og 
Framohallen (håndball m.m.) 
 
Utbyggingsmønsteret har vært mye etter samme lest som en kjenner 
fra søndre bydel (Landås, Mannsverk, Slettbakken): Store 
blokkområder med en blanding av lav og høyblokker er omgitt av 
vide, grønne soner. Senere har også rekkehus og 
eneboligbebyggelse "fylt ut"  slik at boligbredden er stor. Fyllingsdalen 
har fortsatt et grønt preg med grønne til dels parkmessige "korridorer" 
i dalbunnen og med store tur - og naturområder som Løvstakken og 

Kanadaskogen. 
 
Arbeidsplassmessig er et særmerke for Fyllingsdalen at den i lengre 
tid har huset Bergens største finansinstitusjoner: Vital Forsikring, 
TrygVesta, Nordea Liv, Nordea Link og Skandiabanken har alle sine 
hovedkontor i Fyllingsdalen. 
I kommunal organisering er Fyllingsdalen en av 8 bydeler med eget 
bydelstyre, men innen kultursektoren er Fyllingsdalen samordnet med 
Laksevåg (inkl. Loddefjord). Kulturkontoret for de to bydelene dekker i 
alt over 55 000 innbyggere pr. 2009. 
 
Fyllingsdalen har innen kulturfeltet utmerket seg på mange områder; 
mange kjente band og artister har hatt sitt utgangspunkt i "Dalen". 
Musikkorpsmiljøet har vært imponerende i nasjonal sammenheng 
både i omfang og kvalitet. Fyllingsdalen teater har vært et unikt 
innslag både i bydelens og Bergens kulturliv. I perioder har det vært 
en ren yngleplass for talenter. 
 
Et både karakteristisk og viktig trekk ved utviklingen de siste årene er 
at Fyllingsdalen videregående skole har Bergens kanskje viktigste og 
mest vitale linje for drama, musikk og dans i kombinasjon med vekt 
på drama. Spennende forestillinger og et svært kreativt miljø viser at 
også dette er en av mange kilder og ressurser for et fremtidig 
kulturhus. 

 

 

Fyllingsdalen videregående 
skole har mange talenter og 
stor aktivitet i tilknytning til sin 
linje for drama, musikk og 
dans. Landets største linje i sitt 
slag med ca. 160 elever. 
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Lokaliseringsanalyse 
 
I alle bydelene i Bergen prøver man  - jfr. 
kommuneplanens arealdel - å få til en 
fortetning rundt kommunikative, sosiale og 
kulturelle sentre. Det gjelder selve 
bydelenes hovedsentre (Nesttun, Åsane 
senter, Vestkanten, Øyrane torg etc.) og de 
lokalsentra som fanges opp og forsterkes 
av i første rekke bybanen. For bybanen er 
det viktig å gå til 
tettstedene/lokalsentraene for de store, 
overordnete veisystemene er det et 
hovedpoeng å gå utenom. Slik vil det óg 
bli i Fyllingsdalen; når Ringveg vest er gjennomført i alle trinn vil 
Oasenområdet ikke lenger ha hovedtyngden av 
gjennomgangstrafikken fra sentrum mot Flesland/Kokstad, men 
fortsatt være kollektivknutepunktet. Og med bybanen blir denne 
posisjonen forsterket. Mer tyder nå på at den foretrukne 
bybanetraséen vil følge Folke Bernadottesvei i vest fremfor Hjalmar 
Brantingsvei i sør, men uansett vil selve kollektivterminalen der alle  
kollektive transportformer; bane, buss og taxi - møtes være tett opp i 
Oasen. Her vil det også være omfattende park & ride-løsninger 
knyttet til p-anlegg og fremtidsrettet , sikker og komfortabel 
sykkelparkering. Oasen kjøpesenter (Vital) har betydelige 
utvidelsesplaner både for selve senteret og p-anlegg i senterets 
sørlige del (mot Hjalmar Brantingsvei). 
 
Skal Oasen kunne videreutvikles til "noe mer" enn et kjøpesenter, og 
også få en bykarakter slik f.eks. Åsane senter tilstreber og Nesttun 
har forsterket - må andre elementer enn rene butikk og tjenestetilbud 
supplere helheten. Et kulturhus kan være en viktig brikke for å øke 
innholdsbredden. De ulike bydelsentrene legger også stor vekt på å 
få frem gode offentlige torg/plasser/byrom. Disse grepene: Viktige 
offentlige bygg/tilbud og fine byrom - kan en også se bydelsentrenes 
"konkurrenter" i omegnkommunene benytter:           

Osøyri får i 2010 et  
storslagent kulturhus, 
Straume har et slikt hus 

inne i sine fremtidsplaner og Knarvik tenker i lignende baner. I 
Lagunenområdet - som blir bybanens neste endepunkt etter Nesttun 
planlegges nå en betydelig kollektivterminal som kjernepunktet i dette 
store kjøpsenterområdet. Det er også dette som er et hovedtema for 
den reguleringsplanen som ønkes utviklet for vestsiden av 
Oasenområdet rundt dagens bussterminal. Fremtidens terminal vil 
måtte fange opp hele spekteret av behov: En hovedstopp for bybanen 
med sømløs overgang til/fra matebusser og gjennomgangsbusser og 
med svært godt tilrettelagt park&ride for biler pg sykler. 
Gang/sykkelveisystemet i området må selvsagt også bli optimalisert i 
forhold til terminalen. 
 
I utgangspunktet har Oasen allerede flere "heldige" trekk for en 
utvikling mot mere "by" - og en by som ikke er så bilavhengig som 
idag: Store arbeidsplasser ligger tett på dvs. i gangavstanden til 
kollektivterminal. Det samme gjør Fyllingsdalen videregående skole 
og andre skoler. Store boligområder omgir senteret. Flere har 
utvidelsesmuligheter. Også idrettstilbud ligger tett på, og har en type 
areal som tilsier utvikllingsmuligheter også for dette feltet. At Oasens 
nærområde også har en flott park med et vakkert vann understreker 
stedskvalitetene. 
 
I denne sammenhengen er det utfra en byplan og byformvurdering 
åpenbart at et nøkkelbygg og et kjernetilbud i fremtidens 
Fyllingsdalssenter må være lokalisert så tett på Oasen som overhode 
mulig, og helst i umiddelbar nærhet av dagens og fremtidens 
kollektivterminal. Som gjennomgangen av tomtealternativ i 
påfølgende kapitler vil vise finnes det tomter som oppfyller disse 
kriteriene. 

 

Bybanen blir en nøkkelfaktor i 
fremtidens Fyllingsdal. Etter at 
banen er ført til Flesland og NHH, 
vil Fyllingsdalen ventelig stå for 
tur. En kulturhus må være  riktig 
lokalisert i forhold til banens 
aktuelle traséer. 
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Fyllingsdalen kulturhus - innhold og utforming 
 
Det kulturhus som er skissert i dette prospektet har følgende 
hovedelement: 
 

• En fleksibel storsal for 350 - 400 besøkende. En sal som kan 
benyttes av såvel profesjonelle inkludert tilbud av typen 
riksteater/konsertene og av hele den store bredden av 
amatørarrangement. 

 
• Et stort aktivitetsbibliotek 
 
• En rommelig kafé/foajedel i flukt med kollektivterminalen og 

"bytorget" utenfor. 
 
• Flere godt isolerte og utstyrte øvingsrom for musikk 
 
• Gode rom for andre tilbud innen en kulturskole ("verksteder" 

o.l.) 
 
• Kontor og møterom for kulturadministrasjoner og for frivillig 

sektor. 
 
Biblioteket blir på mange måter kjernefaktoren i huset. Erfaringer fra 
en rekke prosjekt rundt om i landet viser at et bibliotek i videste 
forstand kan på mange måter utgjøre en hovedbetjening av 
kulturhusets resepsjons og servicedel: Selge billetter, levere nøkler, 
veilede brukere, servere kaffe, holde oppsyn og oversikt, selv intiere 
mange arrangement og være informasjonsentral ikke bare for huset, 
men for bydelen. Kulturhusrådgiver Rune Håndlykken har kalt 
fremtidens bibliotek "vår tids melkeramper"; møtestedet der folk 
treffes, utveklser informasjon, innhenter kunnskap og blir underholdt. 
 
Et kulturhus vil ikke bare tilby sine egne lokaliteter og fasiliteter, men 
være sentral for utlån og aktivisering av hele bydelens kultur og 
møtearenaer. Fyllingsdalen er i den heldige situasjonen at tett på 
Oasen er det supplerende lokaliteter til et kulturhus som også kan nås 

i gangavstand: Ungdomhuset med sin tradisjonsrike sal, dagens 
Fyllingsdalen Teater innen kulturfeltet, Fyllingsdalen videregående 
skole har et godt, stort, nyoppusset areal for musikk og teaterøving, 
og skolen har også andre rom egnet for kulturaktiviteter. Men en 
logistikk og kabal vil selvsagt også 
omfatte rom med lengre avstand 
som dem en finner i kirkene, på 
skoler og i andre bygg. 
 
 
Viktig at et hus er tilpasset svært mange 
 ulike brukere og kan håndtere både høyt 
lydnivå og tilby stille, mer kontemplative 
soner. 
 
Andre krav/premisser 
 

• Et fremtidsrettet kulturhus må oppfylle alle krav til 
universialitet dvs. tilgjengelighet for alle uavhengig av 
førlighet/bevegelighet.  

 
• Et nybygg som dette må ha høy energieffektivitet (minst 

lavenergistandard) og være miljøgjennomtenkt i alle 
funksjoner og detaljer inkl. materialvalg. 

 
• Bygget må ha stor grad av fleksibiltet dvs. det må vises 

hvordan bygningens ulike areal skal kunne endres etter 
skiftende behov og antatte andre bruksprofiler i fremtiden. 
Dette er også en del av miljømålsettingene; en måte å tenke 
"gjenbruk" og lang brukstid uten for store ekstrakostnader og 
dermed uønsket merbruk av energi og materialer. 

 
• Lokalisering tett på kollektivtilbud og optimal tiltrettelegging 

for minst mulig bilbruk er også et selvsagt krav for et prosjekt 
som dette. I dette prosjektet er  altså utgangspunktet at den 
anbefalte tomteprioriteringen har dette som hovedpremiss 
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Aktuelle tomter 
 
Da utredningsarbeidet startet opp medio november var tomtene 
opplistet under angitt som nærmere utredningsobjekt fra kulturrådets 
side. I rapporten er disse tomtene vurdert og i tillegg er det spilt inn 
muligheten for en tomt rett vest for tunnelmunningen til 
Løvstakktunnelen. CUBUS har i tillegg vurdert tomtemuligheter på fritt 
grunnlag - se kulturhustomt 4 - i den påfølgende 
tomtegjennomgangen.  

 
1. Oasenområdet: Tilbygg/utvidelsestomt mot sør  
2. Oasenområdet: Tomt nordøst for Oasen 
3. Oasenområdet:  Tomt sydøst for Oasen .Vestre Sælemyr 

borettslag 
4. Oasenområdet: "Knausen" vest for Oasen 

 
5. Ungdomshuset 

 
6. Ved Fyllingsdalen videregående skole (a og b = 2 tomter) 

 
7. Sælen gård v/ hovedhus 

 
8. Nedlagt gartneri bak Sælen skole  

 
9. Området ved Skarphaugen/Foto Knudsen 

 
10. Lynghaugparken ( a og b 2 tomter) 

 
11. Den store marken ved utløpet av Løvstakk tunnelen 

 

1.
2.2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3.

4.

5.

6.

7.

6.

8.

7.

11.

10.

9.9.9.

8.
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Kulturhustomt 1 : Ved Oasen mot sør 

 
 
Tillbygg / utvidelse Oasen - gnr.22/bnr.240 . Vital Oasen 
Kjøpesenter AS eier arealet. 
 
 
Beskrivelse/analyse 

• •Parkeringsareal m.m. på sør-
vestsiden av Oasen 
representerer et attraktivt 
utbyggingsareal, men er 
allerede regulert i stadfestet 
reguleringsplan som utvidelse 
for Oasen kjøpesenter med i alt 
ca. 15.000m2. Det omfatter 
også en betydelig utvidelse av 
parkeringsanlegget. Vital 
Eiendom bekrefter at planene er 
kommet så langt at de ikke kan 
endres og et kulturhusprosjekt 
er derfor uaktuelt. 

 
 
 
Konklusjon 
 Tomten har en tilnærmet ideell lokalisering utfra den overordnete 
 analysen; tett på Oasen og kollektivknutepunktet, men er allerede 
 disponert for andre formål 
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Kulturhustomt 2 : Øst for Oasen (bak Vesta ) 
 
•Gnr 22/ bnr 778  eier Vital Oasen Kjøpesenter AS 
 
Beskrivelse/analyse 

• •Ligger innklemt i "bakgården" til Oasen . Ligger "riktig" mht 
nærhet til Oasen, men ligger ugunstig til i forhold synlighet, 
sol/lys og enkel tilgjengelighet i forhold til kollektivtrafikken. 

 
 
Konklusjon 
 Et prosjekt her kan kobles på Oasen, men er svært lite synlig  for 
 publikum og vil bidra lite mht rekruttering av nye brukere. 
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Kulturhustomt 3 : Sør-øst for Oasen  
 
Beskrivelse/analyse 

• Tomten ligger sør-øst for østre 
hovedinngang til Oasen på andre 
siden av Hjalmar Brantings vei. På 
østsiden av tomten går Dag 
Hammarskjølds vei. Brukes i dag 
som p-plass. 

• Begge veier har kollektivtrafikk i dag 
( buss ) og bybanen kan komme til 
å komme i Hjalmar Brantings vei 
med mulig  stopp ved Oasens østre 
hovedinngang. 

• Gangforbindelse til Oasen blir via flere gang veier med 
overganger 

• Det er allerede etablert gangbroforbindele fra Ortunflaten, 
Ortunstranden og Hjalmaren ( Vestre Sælemyr ) 

• Tomten ligger solrikt til og er lett å opparbeide. kan bli et 
tilskudd til området generelt  

• God kommunikasjon til alle skoler i nærheten: Fyllingsdalen 
vidergående,   Ortun, Sælen, Lynghaug  og Lyshovden skole 
Idrettsanlegg tett ved. 

• Det er her mulig  å kombinere et kulturhusprosjekt med f.eks 
nye leiligheter som kunne bli et tilskudd til boretsslaget/ene 

• Nedslagsfelt for Kronegården ,Lillehatten og Bønesområdet. 
• •Gunstig nærhet til Fyllingsdalen VGS som har gode fasiliteter 

for kulturaktiviteter m. saler og utstyr. 
 
Konklusjon 
 Ligger gunstig lokalisert forholdsvis tett på Oasen og nær viktige 
 brukere som skolene. Sambruk m. Fyllingsdalen VGS spesielt 
 enkelt å få til her. Noe tungvint kontakt m. Oasen, men selve 
 plasseringen er godt eksponert. I følge borettslaget kan 
 utbyggingsprosjekt vurderes på tomten. 
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Kulturhustomt  4: Friområdet  ”Kollen ”  vest for Oasen - 
 
 22/361. Eier: Bergen kommune  
 
Beskrivelse/analyse 

• Ligger rett vis á vis 
trafikkknutepunktet  i dag for 
kollektivtrafikk og drosje. Kommer 
bybanen i Folke Bernadottes vei, 
blir sannsynligvis kollektivsentralen 
for Fyllingsdalen videreutviklet her. 

• Friarealet ligget igjen som en grønn 
kolle som ble ble skåret fra 
landskapet opp mot  Ørnehaugen 
ved etablering av Folke Bernadottes 
vei. Som tomt er arealet 2.2 mål 
(2200 m2) 

• Er i dag flittig brukt av bydelens ” løse fugler ” 
• Tomten har potensiale lokaliseringsmessig til å romme et 

signal/portalbygg i Dalen med svært god synlighet. 
Kommunikasjon  både mht bil, kollektiv og gangmessig er 
optimal. Mulighet for at gammel plan om gangbro over Folke 
Bernadottes vei kan realiseres som ledd i prosjektet. Det vil 
bl.a. kunne gi økt nærhet til Ørnehaugen, Ungdomshuset i 
Fyllingsdalen samt til Fyllingsdalen Teaters bygning. Særlig 
direktekontakten med ungdomshuset vil kunne gi muligheter 
for et svært verdifullt supplement til kulturhuset. 

• Tomten ligger solrikt til, men vil krever skjerming mot trafikk 
• Nærhet til Oasen  sin inngang i vest, diverse skoler , 

idrettanlegg med mer 
• Parkering kan løses både i tilknytning til Oasen og ny terminal. 
• Det er spilt inn muligheter for å makeskifte denne tomten med 

kollektivterminalen. Det vil si at tomtene "bytter plass". 
 
 

 
 
Konklusjon 
 Ligger gunstig lokalisert helt tett på Oasen og nær viktige brukere 
 som skolene. Sambruk m. Ungdomshusetspesielt enkelt å få til her 
 særlig m. gangbro som integrert del av prosjektet.  Koblingen til 
 kollektivterminal er og kan i ennå større grad – bli - optimal. Det er 
 allerede signalisert at det er ønskelig at det igangsettes 
 reguleringsplanlegging i området. Muligheten for en alternativ tomt 
 ved makeskifte med dagens kollektivterminal er belyst i en 
 skisse/idéprosjektdel lenger bak 
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Kulturhustomt 5 : Ungdomshuset 
 
Ungdomshuset - 22/11 eier Fyllingsdalen Ungdomslag 
 

• Fyllingsdalen Ungdomslag har siden 
1933 drevet ungdomshuset 
Trudvang.   Det er en tomt (ca. 4 mål)  
i tilknytning til huset. Ungdomshuset  - 
med adresse Hjalmar Brantingsvei  
14 – ligger sentralt til i ”Dalen” rett vis 
á vis Oasen og store skoler , 
idrettanlegg mm 

• Fordel med lokalisering er at 
eksisterende aktiviteter i 
Ungdomshuset kan lett tilknyttes 
utvidet bruk. Det er utarbeidet et 
skisseprosjekt som viser mulighet for 
å lokalisere fullt kulturhus i tilknytning til ungdomshuset. 

• Ulempe at hovedveien i ”dalen”,  Folke Bernadottes vei,deler 
tomten fra øvrige tilbud i Oasensenteret og gjør den noe ” 
isolert ”. Særlig bibliotek  og lignende vil komme litt langt unna 
der det er mest "puls". 

• Dagens kjørbare adkomst fra Hjalmar Brantings vei ved ”Foto-
Knudsen” gir med nødvendige tilpasninger en god tilkomst til 
et evt.nytt kulturhuskompleks her. Løsningene for varelevering 
og for av og påstigning vil være enkle.  

• Det er derimot begrenset med parkering for 
besøkende/brukere og dem som arbeider i huset.  

• Det er  imidlertid stor parkeringskapasitet i det umiddelbare 
nærområdet. Både i tilknytning til Foto-Knudsen og ved Oasen 
er det betydelige p-areal som bør kunne sambrukes godt med 
eierne i og med at kulturhusets hovedbrukstid er på 
ettermiddag og kveld og i helgene, dvs.etter arbeidstid for 
Foto-Knudsen og den mest intensive handletiden på Oasen. 

 
 

• I denne vurderingen hører med det faktum at det lenge  har 
vært planlagt en gangbro fra Oasensiden over Folke 
Bernadottes vei og til et punkt vis á vis ungdomshuset. 
Broprosjektet kom i sin tid så langt at enkelte av brokarene er 
blitt reist. En bro er en forutsetning for å nå kollektivterminal – i 
fremtiden m. mulig bybane -  og gi et reelt, godt kollektivtilbud 
til brukerne. 

• Denne gangforbindelsen burde uansett om det ble kulturhus 
her eller om Ungdomshuset ble benyttet som en 
tilleggsfunksjon  til et nytt kulturhus  blitt bygget.  

• Ørnehaugen borettslag foruten en rekke eneboliger ligger tett 
opp til  Ungdomshuset /kulturhustomten. 

 
Konklusjon 
 Ligger gunstig lokalisert relativt tett på Oasen, og nær viktige 
 brukere som skolene. Forutsetter en gangbro av høy standard om 
 forbindelsen til Oasen og kollektivterminal skal fungere. Sambruk 
 m. eksisterende Ungdomshus kan gi besparelser og ha noe av 
 samme effekt som Fana Kulturhus´ utnyttelse av eldre bygning i 
 sin løsning. Situasjonen er noe trang og kulturhuset vil tross 
 nærhet i meter likevel kunne oppleves noe perifert. 
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Kulturhustomt 6 a og b : Ved Fyllingsdalen VGS 
 
Tomt A: 22/40,57,58 eier: Bergen kommune 
Tomt B: 22/544 eier Hordaland fylkeskommune 
 
Beskrivelse/analyse 

• Tomt A på baksiden av 
idrettshall opp mot p-areal 
og Tomt B som er den 
såkalte ”Skulehaugen ”   er 
ikke vurdert inngående både 
fordi sistnevnte oppgis som 
ikke aktuelle av eier 
(fylkeskommunen) og fordi 
de er viktige deler av 
grøntareal /drag som ikke 
bør berøres/ utbygges iht 
kommuneplanens arealdel 
da det er sentrale 
landskapsreferansepunkt  
bl.a. sett spesielt sett ned 
aléen  fra Folke Bernadottes 
vei når en kommer fra  
Bergen sentrum. 

• Tomtene ligger for øvrig noe usentralt i forhold til Oasen med 
et mer komplisert gangmønster. Vanskelig å få fremhevet og 
tydliggjort bygningene i forhold til begge tomter. Tomt A er 
svært trang, den andre vil ligge så tilbaketrukket at den ikke vil 
være synlig fra hovedferdselsårene. Nærheten til skolene er et 
pluss. 

 
 
 
 
 

Konklusjon 
 Den ene tomten er ikke aktuelle p.t. som tomt fra eiers side. Den 
 andre er svært trang.  Begge er problematiske i forhold til 
 overordnete planer (grøntdrag/landskapskvaliteter). Plasseringene 
 er usentrale i forhold til hovedkriteriene for lokalisering. 
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Kulturhustomt 7: Gartneri ved Sælen skole 
 
 
22/8 eier Stoltz Røthing  
 
Beskrivelse/analyse 

• Tomten er naturskjønn 
ved  parken mot 
Ortunvannet. Gunstig 
nærhet til Fyllingsdalen 
vidergående,Ortun og 
Sælen skole  

• Utpreget usentralt i 
forhold til 
lokaliseringskriteriene. 
Vender ikke mot 
Oasen og ligger 
ugunstig iforhold til 
kollektivtilbud. Vil ikke 
kunne stå frem som et 
sentralt bygg i 
Fyllingsdalen. 

• Tomten er disponert 
for andre formål 
(boligutbygging). 

 
 
Konklusjon 
 Tomten er feillokalisert i forhold til overordnete kriterier. Den er 
 disponert for andre utbyggingsformål 
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Kulturhustomt 8: Sælen gård v/ hovedhus 
 
Eiere: Aslaug Drageseth, Ivar Sælen, Bjarne Sælen  
 
Beskrivelse/analyse 

• Gode lokale 
stedskvaliteter med 
nærhet til  
Bondemarken og 
Sælevannet   

• Rimelig nærhet til 
skoler og idrettsanlegg 

• Dårlig logistikk  i 
forhold til dagens 
kollektivløsninger, 
mulig bybanenærhet 
hvis Vardentraséen 
velges. 

• Feillokalisert i forhold 
til hovedkriteriene 

• Ikke avklart 
bebyggbarhet 

 
 
 
 
Konklusjon 
 Tomten er feillokalisert i forhold til overordnete kriterier. Den har 
 gode lokale kvaliteter. 
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Kulturhustomt 9: Skarphaugen v/ Foto-Knudsen 
 
22/179 eier Bergen kommune 
 
Beskrivelse/analyse 

• Gode solforhold  tett opp  
til  Hjalmar Brantings vei , 
hovedvei  for 
kollektivtrafikk ( buss og 
evt. bybane ) gjennom 
Dalen.   

• God parkeringsdekning 
som kan samkjøres med 
Foto Knutsen samt  mulig 
samarbeid med 
Fyllingsdalen idrettshall 
vedr. parkering 

• Nærhet til diverse skoler, 
idrettanlegg og 
Ungdomshuset, men 
ligger klart for langt fra 
Oasen. Kan få en tydlig 
plassering. 

• Nærhet til naturområdet 
Skjenhaugane  samt  
nærhet til Løvåsvannet ( brukt også til skøytegåing ) som 
utløper med elv til Sælevannet . Elven går gjennom tomten og 
videre til et gammet sagbruk like ved Sælen gård.  

• Positivt i denne sammenheng at tomten er i kommunalt eie. 
 
 
 
 
 

 
Konklusjon 
 Tomten ligger for usentralt i forhold til hovedkriteriene. Kan utløse 
 mye ekstra bilkjøring. Har gode stedskvaliteter. 
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Kulturhustomt 10 A og B: Lynghaugparken 
 

• 10A 23/222 og 301 REMA 1000 ved Lynghaugparken, eier 
Reli Eiendom AS  

• 10B 23/170 ved Lynghaugparken, eier Bergen kommune 
 
Beskrivelse/analyse 

• Tomt A (Rema1000) 
ligger solrikt til ved 
Lynghaugparken.  

• Signaltomt ved 
hovedveien gjennom 
dalen 

• Egenverdi ved å 
ligge ved  parken . 

• Nærhet til Lynghaug, 
Løvås, Seljedalen 
skole , og bygningen 
til Fyllingsdalen 
teater. 

• Tett opp til 
hovedveien gjennom 
dalen, Folke 
Bernadottesvei med 
god bussdekning, 
muligens også 
Bybane. 

• Langt fra 
bydelssentrum/ 
Oasen 

• Ballbaner og rekreasjon tett opp til tomten 
• Gode parkering + ballbaner som ekstraavlastning . 
• Tom B har sammekvaliteter som Rema  1000  
• Nærmere Lynghaugtjernet.  
• Vil mest sannsynlig stenge utsikt til tjernet fra hovedvei. Vil 

omdefinere parkbruken/karakteren.  
• Er i kommunal eie. 

 
 
Konklusjon 
 Tomtene ligger for usentralt i forhold til hovedkriteriene. Kan utløse 
 mye ekstra bilkjøring. Har gode stedskvaliteter og kan gi 
 signaleffekt. 
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Kulturhustomt 11: Ved Løvstakktunnelen 
 
Tomt eid av Nistadgruppen omfatter 25/197, 198, 199 og 231. 
 
Beskrivelse/analyse 

• Spilt inn som mulighet 
på tampen. Muligheter 
for å kombinere 
kulturhus m. nytt 
kjøpesenter, tomt tilbys 
av Nistadgruppen. 

• Tomten ligger godt 
eksponert mot 
hovedveien nær 
Løvstakktunnelen. 
Særlig synlig på vei 
mot Bergen fra 
Fyllingsdalen. Ligger 
nær grøntområder og 
større boligområder.  

• Kollektivdekning m. 
frekvent buss, men 
langt fra alle aktuelle 
bybanetraséer. 

• Usentralt i forhold til 
hovedkriterier for 
lokalisering av 
kulturhus. Lite 
sambrukseffekter mot 
skoler, idrett eller 
Oasens arbeidsplass, 
butikk og 
tjenestemiljøer. 

 
 

 
 
Konklusjon 
 Tomtene ligger for usentralt i forhold til hovedkriteriene. Kan utløse 
 mye ekstra bilkjøring. Kan ha  okale stedskvaliteter og kan gi 
 signaleffekt mot hovedvei. Kan være økonomisk interessant med 
 samarbeid med private utbyggere, men det er mulig å oppnå 
 lignende  samarbeid  med langt mer sentrale tomter. 
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Skisser til prosjektløsninger på prioriterte tomter 
 
Utfra det antydete programmet er det utviklet helt enkle skisser 
som viser volumene inn på de mest aktuelle tomtene:  
 
 

• En fleksibel storsal for 350-400 besøkende. En sal som kan 
benyttes av såvel profesjonelle inkludert tilbud av typen 
riksteater/konsertene og av hele den store bredden av 
amatørarrangement. 

• Et stort aktivitetsbibliotek 
• En rommelig kafé/foajedel i flukt med kollektivterminalen og 

"bytorget" utenfor. 
• Flere godt isolerte og utstyrte øvingsrom for musikk 
• Gode rom for andre tilbud innen en kulturskole ("verksteder" 

o.l.) 
• Kontor og møterom for kulturadministrasjoner og for frivillig 

sektor. 
 
 
Prinsippløsningen "går" inn i forhold til alle tomter. "Knaustomten" er i 
utgangspunktet den trangeste dvs. den tillater ikke kombinasjon med 
så mange andre arealkrevende funksjoner. De to andre tomtene 
synes noe romsligere og kan  sannsynligvis kombineres med noen 
tilleggsfunksjoner f.eks. helsetilbud eller kontor. 
 
Vi har i de påfølgende sider vist hvordan prinsipp-prosjektet kan løses 
i plan (etasje for etasje), men også lagt det inn i et enkelt 
tabelloppsett. 
 
Illustrasjonene til høyre viser de to høyest prioriterte løsningene: Øverst: På 
det vi har kalt "knaustomten". Nederst: Der dagens bussterminal er. 
Terminalen er flyttet til "knausen". 
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• 

 

Tak 
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Arealoppstilling  
 
Funksjon Utdypende Areal  
 
Storsal over 2 etasjer (7 
meters takhøyde v. 
scene) m. ulike 
oppstllingsmuligheter 
Arealoversikten omfatter 
tekniske støttefunksjoner 
og sidesal./ 

Scene på ca. 10 x 15 m. 
Sitteplasser for 350 personer - 
ekstrastoler kan settes inn på 
"balkonger" ved spes. store 
arrangement og en kan da 
romme 400-600 personer på 
flatt gulv stående. Salen kan 
også deles opp slik at scenen 
kan fungere som eget amfi/sal 
og balkongen tilsvarende. 
Støttefunksjoner er 
støttescene, garderober, lager 
for rekvisitta og instrument, 
tekniske panel o.a. 

700 m2 

Bibliotek over 2 etasjer 1.etasje m. resepsjon, 
magasin/avis/lesekrok i 
flukt m. kafé, surfeområde. 
kontorer 
2.etasje m. areal m. DVD-
er, bøker, noe arkiverings-
magasiner o.a. 
Ansattetoaletter/garderober. 

900 m2 

Kafé/utstillinger/foajé 1.etasje: Åpent areal m. 
enkel kafé, muligheter for 
utstillingsvegger, kan åpnes 
opp mot plass/torg - 
fungerer i flukt m. bibliotek. 
2.etasje - utstillings/foaje 
med mulighet for oppdeling 
til møterom i samspill m. 
bibliotekets "stilledel". 

400 m2 

Publikumstoaletter Toaletter felles for 
saler/kafé o.a. brukere 
 

60 m2 

 
 

Funksjon Utdypende Areal  
Øvingsrom/kulturskole 3-5 øvingsrom for musikk + 

teater  inkl. óg et studio for 
dans. 3-5 verksteder for 
film/foto, animasjon, 
billedkunst o.l. Lager, toalett 
o.l. 
 

350 m2 

Kulturkontor o.a. kontor 
for bl.a. organisasjoner 

10 kontor i alt m. 
fellesareal, toalett, 
støttefunksjoner som 
lager,kopirom o.l. 

200 m2 

"Møtesenter" m. 3 
mindre 
møterom/grupperom 

For hele huset inkl. når 
storsal brukes for 
seminar/kongress m. behov 
for gruppedeling. Ellers for 
frivillige organisasjoner o.a. 

60 m2 

Korridorer/trapper/ 
tekniske rom o.a. som 
ikke er regnet med i 
andre areal  

 450 m2 

Samlet (bruttoareal)  3120 m2 
 
Oppsettet viser ett mulig program. 
 
Parkering 
Det er vist mulighet for en parkeringsetasje som evt, kan kombineres 
med et større anlegg i forbindelse med utbygging av en ny 
kollektivterminal (park&ride o.l.). Et p-anlegg som bare omfatter en 
underetasje til kulturhuset vil være på ca. 1300 m2 ("fotavtrykk") og 
vil kunne romme ca. 55 p-plasser. Ulike sambruksløsninger med 
Oasen kjøpesenter er også høyst aktuelt. 
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Prioriterte tomter -  idéprosjekt - alternativ 1 
 
1. Knaustomten på Oasens vestre side ved dagens 
bussterminal. 
 
Et prosjekt over tre etasjer vil kunne "gjenskape" knausen rent 
visuelt/landskapsmessig. Bruk av stein, tre og vegetasjon i prosjektet 
vil ytterligere kunne markere at natur har blitt kultur, men med noen 
formingsmessige tråder mellom det som var og det nye huset. Lagt 
på dettre stedet vil Kulturhuset fremstå som selve 
Fyllingsdalenportalen. Fyllingsdalen ønsker velkommen med kultur! 
Om den gamle gangbroplanen på dette stedet blir gjennmomført, slik 
at den gamle veien på oversiden av Folke Bernadottesvei i vest får 
en direkteforbindelse over til kulturhuset, kollektivterminalen og 
Oasen, så vil portkarakteren bli ytterligere fremhevet. Gangbroen vil 
foruten at den gir en god direkteforbindelse mot Ørnhaugen o.a. 
boligområder, også gi en unik mulighet for det gamle ungdomshuset 
- Trudvang - til å bli i realiteten en del av kulturhuset. Huset har sine 
brukere i dag og vil kunne være et spennende supplement med sin 
sal ,scene og sjarm. 
 
Et av de mest spennende mulighetene ved tomten er samspillet med 
dagens og fremtidens kollektivløsninger. Her ligger bussterminalen i 
dag , og det er sannsynlig at bybanen vil bli en del av terminalen og 
fremtidens park & ride for biler og sykler. Arealoppstillingen i neste 
kapittel "går opp" med denne tomten basert på et "fotavtrykk" på ca. 
1300 m2. Det er vist 3 bruksetasjer og mulighet for en underetasje 
med parkering. 
 

 
 
 

 

Plassert på denne tomten vil kulturhuset kunne fungere i direkte samspill med 
et bydelstorg/ en kulturplass, med kollektivterminal og med Oasen forøvrig. 
Det vil også kunne skape en god linje til det gamle ungdomshuset som ligger 
omtrent der personen i forgrunnen beveger seg. 
 
Bygget til høyre er et eksempel på et kulturhus som strekker seg i høyden. 
men samtidig gir rom for torg/plassdannelser (Peckham Library,London) 
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Prioriterte tomter -  idéprosjekt  - alternativ 2 
 
2.  Dagens kollektivterminal (gjennom makeskifte med 
knaustomten) 
 

• Et kulturhus  i umiddelbar tilknytning til Fyllingsdalens 
kollektivterminal, en av Oasens hovedinnganger og med 
ny,god gangbroforbindelse til Ungdomshuset/ 
Ørnhaugensiden – fikk bred tilslutning på folkemøtet 11. 
januar. Selv om bare alternativene 1 og 3 ble vist på 
folkemøtet, så ble det antydet muligheten for også et 
alternativ der dagens kollektivterminal og "knaustomten" 
bytter plass. Dette alternativet har det blitt jobbet videre. Med 
denne løsningen kommer kulturhuset nærmere Oasen, det 
blir mer rom for et bydelstorg – og kollektivtrafikken blir 
samlet og konsentrert ut mot og langs hovedveien.  

• Både Statens Vegvesen og samferdselsavdelingen i 
fylkeskommunen har gitt positive signal til å gå videre langs 
dette utviklingsporet. I en “tiltaksplan for Fyllingsdalen” som 
ble vedtatt i 2008 er en regulering av terminalområdet gitt 
høy prioritet. Kulturhusprosjektet gir denne prioriteringen 
forsterket aktualitet. Som bildet viser kan det også i dette 
alternativet bli  rom både for et flott åpent torg, en bro over 
mot Ungdomshuset og et stort kulturhus med bibliotek, kafé, 
storsal, øvingsrom, verksteder  og kulturkontor. Bybanen er 
også på plass.  
 

 
 
 
Styrken ved dette alternativet er at all trafikk/terminalfunksjoner blir samlet, 
man får til et større bydelstorg og beholder den gode forbindelsen til 
Ungdomshuset og boligområdene i vest (se nederste illustrasjon) 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
Fyllingsdalen kulturhus  - utredning fra Fyllingsdalen kulturråd mars 2010 side 29 

 
Prioriterte tomter -  idéprosjekt - alternativ 3 
 
 
3. Tomt på parkeringsplass  sør-vest for Oasen i 
tilknytning til Vestre Sælemyr borettslag. 
 
Lokaliseringen vil være tett på Oasen, nær kollektivterminal - særlig 
hvis bybanen velger trasé gjennom Hjalmar Brantings vei. Store 
parkeringsanlegg ligger rett på andre siden av veien. Det synes 
mulig å kunne skape fine, solrike plassdannelser i tilknytning til 
huset. 
 
Kulturhuset vil være godt synlig fra mange posisjoner og lett å 
identifisere. Det vil ligge tett på skolene og slik sett være så og si et 
sammenbindende element mellom skoleområdet og Oasen. 
Fyllingsdalen VGS er nylig oppusset og har bl.a. fått gode, moderne 
rom for musikk, dans og drama som her svært lett kan samspille 
med kulturhusets fasiliteter og vice versa: Skolens kulturtalenter vil 
få en svært rik utfoldelsesarena nesten i forlengelse av selve skolen. 
 
Vestre Sælemyr borettslag er orientert om at deres areal er trukket 
inn i denne tomtevurderingen og er vurdert for et prosjekt. 
 
 

 

 

Et kulturhus plassert her ved Hjalmar Brantingsvei vil være så nær Oasen at 
det med god bearbeidelse av uteområdene og tverrforbindelsene vil kunne 
oppleves som en integrert del av bydelsenteret. Prosjektet vil også kunne 
komme fint til sin rett som et "signalbygg" - et signal om at kultur har høy 
prioritet i Fyllingsdalen! (Nederste illustrasjon viser Pompidousenteret i Paris) 
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Kostnader 
 
Kostnader for kulturhus av denne typen vil ha relativt stor 
variasjonsbredde avhengig av materialvalg og andre valg mht 
kvaliteter. Teknisk utstyr/nivå er også en betydelig post. I mange 
OPS (offentlig-privat-samarbeid)-type prosjekt der en privat utbygger 
tar byggekostnadene, og det tekniske driftsansvaret,og 
kommunen/de offentlige partene er leietakere - vil kommunen selv ta 
en del av utstyrsinvesteringene. Tanken er at dette er demonterbart 
utstyr som i prinsippet kan overføres til andre bygg/annen kommunal 
bruk uavhengig av leie/eieforhold. 
 
Indekstall 
Byggekostnadsindeksen ("Byggkostnader", Byggfakta) for det 
nærmeste en kommer kulturbygg  - nemlig "forsamlingshus" var 
4.kvartal 2009 på kr. 31 938 pr. m2 på landsbasis basert på et 
underlag av 110 prosjekt. For Hordaland var tilsvarende tall kr. 28  
733 med referanse til 10 prosjekt. På denne bakgrunn har vi valgt å 
benytte NKR (2009) 30 000 pr. m2 som kalkulasjonspris for bygning 
eks. løst inventar/spesialutstyr. Prosjektet vil ikke være ferdigstilt før 
om 4-6 år og vil følgelig måtte beregne en betydelig 
prisstigningsfaktor i senere kalkulasjoner. 
 
3120 m2 x 30.000 kr./m2 = kr. 93.600 mill kr.  
 
Totalkostnadsindeksen som dette  er regnet ut fra omfatter også 
merverdiavgift. 
 
Vi antar at investeringer i lydutstuyr og annet AV-utstyr som i 
prinsippet er flyttbart vil representere en egen investeringskostnad i 
tillegg på inntil ca. 10 mill kr. 
 
Totalt sett vil det derfor være riktig å trekke inn kostnader også til 
noe parkering og arealere utendørs . En prosjektramme på nærmere 
120 mill  2010-kroner er i en slik sammenheng et naturlig "tak". 

Det er p.t. ikke trukket inn kostnader til bydelstorg eller parkering, og 
heller ikke opprustning av ungdomshuset som vil være en høyst 
aktuell problemstilling ved de foretrukne altenativer. 
 
I de prioriterte alternativene er gangbro over Folke Bernadottesvei 
vurdert  med kostnadsalternativ mellom 3,0 og 6 mill kr. Sistnevnte 
knytter seg til en gangbro med høye arkitektoniske/kunstneriske 
kvaliteter. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Det er dette som er drømmen: En fullsatt sal med 
Fyllingsdalens egne krefter på scenen! 
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Finansiering 
 
Det er signalisert både i gjeldende kulturarenaplan (2006-2010) og i 
forbindelse med behandlingen av Fana Kulturhus at en foretrukket 
modell for finansiering, bygging og drifting av bydelsvise kulturhus, 
er en samarbeidsmodell mellom Bergen kommune og private.  
 
Dette er også tilkjennegitt gjennom de politiske kontakter som har 
vært tatt i prosjektprossen så langt. 
 
En mulig modell vil på denne bakgrunn kunne være følgende: 
 
1. Det stipuleres en årlig leie for kulturhuset som vil kunne gi 
grunnlag foir kapitalisering av investeringskostnadene og dekning av 
årlig (bygningsmessig) drift.  
 
I forbindelse med Fana kulturhus er det satt et årlig leienivå på 
mellom 6 og 7 mill kr. Fyllingsdalen kulturhus vil pga bibilioteket 
være noe større enn Fana kulturhus, men vil forøvrig ha de samme 
fasiliteter. Kulturhuset i "Dalen" vil i utgangspunktet ha "egen tomt" i 
kommunalt eie. Dette gir en besparelse i forhold til Fanaprosjektet. 
Det er imidlertid betydelig kostnader knyttet til å tilrettelegge tomten 
for utbygging enten tomten benyttes slik den ligger i dag som 
"knaus", eller den inngår i et makeskifte med ansvarlige for 
kollektivterminalen. 
 
2. Med et leienivå tilsvarende Fana Kulturhus og en kapitaliseringstid 
på f.eks,. 20 år, vil Fyllingsdalen kulturhus kunne være et interssant 
utviklingsprosjekt for det profesjonelle eiendomsinvestor og 
forvaltningsmarkedet. Det bekreftes gjennom uforbindtlige kontakter 
med enkelte aktører innen dette markedet- 
 
3. Flere av funksjonene som naturlig vil inngå i Fyllingsdalen 
kulturhus betaler i dag en relativt betydelig leie. Fyllingsdalen 
bibliotek og kulturkontoret for Fyllingsdalen og Laksevåg vil alene 

kunne representere en leieandel på over 2 mill kr. pr. år Et nytt 
kulturhus vil derfor ikke representere en netto årlig leieøkning 
(budsjettbindning) på mer enn anslagsvis 4- 4,5 mill kr. 
 
4. Gjennom samlokaliseringen med en ny, moderne kollektivterminal  
vil sannsynligvis prosjektet kunne få tilrettelagt en del funksjoner 
som ellers kunne ha blitt en egen kostnad. Det gjelder bl.a. parkering 
både for bil og sykkel og muligens også noe av utrommene. 
Nærheten til Oasen kjøpesenter gir også fordeler både mht 
parkeringskapasitet og andre former for samarbeid/ 
samfunksjonering. 
 
5. Prosjektet er av en type og har en mulig lokalisering som kan 
gjøre det interessant for enkelte forsøksordninger  bl.a. bruk av 
massivtre. 
 

 
Fana kulturhus (bildet)  som åpnet høsten 2009 er realisert etter en 
samarbeidsmodell kommune/private der private har ansvar for bygging/drift 
basert på en avtalt, årlig leie fra kommunens side. En lignende modell kan 
være aktuell for Fyllingsdalen kulturhus. 
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Fremdrift - videre prosess 
 
Denne rapporten og prosessen så langt har i første rekke hatt som 
siktemål å gi Bergen kommunes kulturseksjon et best mulig grunnlag 
for revisjon av kulurarenaplanen. Dernest har utviklingsarbeidet fått 
frem en del viktige grep som må tas om prosjektet skal ha en jevn og 
sikker progresjon mot realisering. 
 
Fremdriften ser slik ut pr. medio februar 2010: 

• •Rapport til kulturarenaplanen leveres innen midten av mars 
2010 

• •Avklaring m. fylket + Vegvesenet + planavd. ang. 
reg.planlegging o.a  vår 2010 

• •Evt. oppstart av planprosess sommer 2010. Planprosessen 
ventes å ta 1 1/2 år. 

• Endelig finansierings og gjennomføringsplan via 
kulturarenaplanen m.v.  desember 2010/vår 2011 

 
 
Fremdriftsplan for perioden frem til ca 
kulurarenaplanen er ferdigbehandlet 
 

 
 

• Konkurranse mellom tilbydere til 
prosjektfinansiering/drifting m. arkitekter vår 2012 

• Gjennomført konkurranse - avtaler utbygger høst 
2012 

• Parallell prosjektering m. slutten av reg.planen ferdig 
primo 2013.  

• Rammesøknad høst 2013 
• Byggestart  -  vår 2014 - ferdigstilling høst 2015 
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