TORGET I BERGEN
FIRE MARKEDER - ETT STED

KONSEPT
Vi har arbeidet med 4 markeder som sammen danner en ny plass i Bergen - markedsplassen. De 4 markedene er; det opprinnelige fisketorget bestående av utendørs salgsboder, nytt klimatisert fisketorg, båtmarkedet som går langt tilbake i tradisjon, samt et
bodmarked som kan fungere som et kombinert lagrings/vognstall og salgsted. Disse 4
markedene har ulike kvaliteter som fungerer på ulike måter gjennom hele året.
Vi ønsker å organisere de 4 markedene i en sammenheng som skaper stor funksjons -og
værmessig fleksibilitet, og som skaper ramme for en god hovedplass samt flere mindre
og lokale plassdannelser. I tillegg har vi arbeidet med å skape interne kvaliteter i de ulike
markedene.
-Fisketorget utbedres og defineres med å gi flaten en mer bevisst bearbeiding, det tilføres en urban møblering, fiskekummene gis en transperans og blir som akvarier, og det
arbeides bevisst med belysning og punktmessige treklynger.
-Vi har valgt å legge det nye klimatiserte fisketorget under servicebygget på kainivå i nordvest. Dette gir en kvalitetsmessig og plassmessig sammenheng mellom de to hovedtorgene - det tradisjonsrike åpne fisketorget og det nye klimatiserte fisketorget. Samtidig blir
servicebygget en attraksjon og visuellt innbydende fra både bysiden og fra sjøsiden/innseilingen samt fra Bryggen på den andre siden av vågen. Man vil oppleve liv og aktivitet
fra alle sider dagen som kveld, da det vil lyse opp på sin sentrale og viktige plassering.
Den klimatiserte glassveggen kan åpnes slik at torget blir del av plassen og sjø/kaisiden.
Vi vil gjøre servicebygget til et estetisk og funksjonelt ikon i Bergen, som vil gi noe til
byen gjennom mange generasjoner.
-Båtmarkedet er det tredje markedet som omfavner markedsplassen. Dette er et tradisjonsrikt marked som vi mener gir byen en ytterligere attraksjon. Vi ønsker å gjenopprette
denne tradisjonen, og har jobbet med møblering, lys og belegning som gir lokale situasjoner og samspill mellom kai og fiskebåter.
-For å omfavne den nye markedsplassen og samtidig skape et filter mot den trafikkerte
Strandkaien har vi lagt ut lagringsboder (vognstall) / toaletter / avfall langs Strandkaien.
Disse bodene (vognstallene) er de som opprinnelig var programlagt i 1 etasje på servicebygget. Vi mener at disse lagringsbodene kan være fleksible og da også fungere som
salgsboder om ønskelig og gi noe til stedet. Vi mener at det er mer hensiktsmessig og
mer attraktivt å legge det klimatiserte fisketorget inn i servicebyggets hovedetasje, slik at
hele kanivået blir åpent og transperant mot byen og sjøen.
OVERSIKTSPLAN 1:1000

De fire markedene som omrammer markedsplassen kan fungere samtidig eller hver for
seg på ulike tider av døgnet og på ulike årstider. Organiseringen gir dynamikk og bevegelse i området, og gir mulighet for en fleksibel bruk av hele området eller deler av området når andre deler er i aktivitet.

UTGANGSPUNKT
Dagens situasjon består av udefinerte rom, uten hieraki eller tilknytning til byen. Torget oppleves som et
fragmentert rom, som utnytter stedet dårlig. I dag ligger området som en grense mellom byen og sjøen,
-som en vegg av biler, parkering og containere.
En fundamental faktor for å få samspillet mellom by og sjø til å fungere er å definere/ strukturere funksjoner og plasser, samt skape hieraki i omgivelsene ved å skape gode steder for de ulike funksjonene.
Samtidig må man gi rom for stor fleksibilitet og ulik bruk av området de forskjellige årstidene og ved ulike
bruksmessige behov.
Vi beholder det tradisjonsrike fisketorgets plassering, da det fungerer som en av byens hovedattraksjoner
slik det er i dag. På grunn av dets individuelle preg, sjarm og utvalg av varer tiltrekker det seg byens befolkning, skaper bevegelse og lokale stedsmessige situasjoner. Det fungerer mer som et filter enn en barriere.
Likevel må dette tradisjonsrike markedet inn i en helhet for hele området som fungerer i flere sammenhenger. Om sommeren har man et levende marked som fungerer godt, men vi ønsker å legge inn urbane
plasser og elementer som gir stedet noe mer og setter det inn i en sammenheng med orådets helhet som
kan fungere og ha en fleksibilitet gjennom hele året. Markedet må veves inn i byen.
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MATERIALE

VEGETASJON

BELYSNING
Det fleksible markedet
Grunntanken i prosjektet er å optimere forholdene for
det markedsliv som finnes, slik at det kan vokse og gi
flere former for nyskapende bruk av torget. Torghandel med mobile traller, fiskehandel direkte fra båt en
av handelssidene blir viktige deler av livet på stedet,
og er også romlig med til å definere plassen.
Fleksible markedformer forutsetter i stor grad åpne
plasser, slik at det kan møbleres på flere måter, og
spenne fra de helt små hverdagsmarkeder til store
matfestivaler. Fasiliteter som strøm og vann, vil innarbeides i belelegning og plassmøblement. ”Trallestaller” langs Strandkaien og mindre plassForskjellige romligheter defineres av volumer langs kanten og
ved skifte i belegning.
Belegningen i stor grad med på å veve de ulike
markedselementene sammen til ett: Markedshallen, det temporærer utendørsmarkedet, handelen fra
fiskebåtene og handel fra ”tralle-stallene”.
LYSINNFALL								

RESTAURANT

Hverdag og fest
Byggene, og markedflaten med dens ulike belegningsstrukturer bidrar til å gjøre torget til en optimal
plass for store begivenheter, markeder og hverdagsliv. Mellom ”tralle-stallene” og de svakt skrånende
teppene oppstår naturlige mindre rom, ideelle for
intimkonserter.
Ved markedsbygget vil et lerret kunne spennes opp,
og plassen bli arena for utekino eller en større konsert. Til jubileumsanledninger vil torgets kunne virke
som et stort amfi, der alle sider blir publikumsareal
omkring en flytende scene i vågen.

AREALER:
AREAL PROGRAM:
1.etg / kainivå
Baseareal
10x30x2 (publ.areal)
vognstall
avfallsrom
publ.toaletter
etg.areal
venterom (ikke i program)

AREAL PROSJEKT:

- 600 m2
- 140 m2
- 30 m2
- 30 m2
- 800 m2

- 650 m2
- 140 m2
- 30 m2
- 30 m2
- 850 m2
- 30 m2

2.etg
varemottak
- 30 m2
ismaskin
- 20 m2
kjøle/fryselager
- 150 m2
garderober
- 80 m2
etg. areal
- 280 m2
restaurant (ikke i program)

- 61 m2
- 20 m2
- 151 m2
- 65 m2
- 297 m2
- 246 m2

3. etg
kontorer
tekniske rom
etg.areal

- 50 m2
- 60 m2
- 110 m2

- 498 m2 (se beskrivelse)
- 60 m2 (tekn.rom/toaletter)
- 558 m2

-1190 m2

-1981 m2

TOTALT BRA:

Belysning
I belysningen av torget legges det vekt på å gi skape
et stemningsfult og trygt rom, hvis ytterkanter er
godt belyst. I mørket vil bygget tre frem som en varm
lysende konstruksjon og være både peilemerke og
lyskilde for plassen. Nedfelte lys vil lyse opp ”trallestallenes” vegger, og skape en trygg ramme omkring
både torget og Strandkaiens gateside. I de loddrette
vippede teppeflatene vil belysningen være innfeldt,
og lyse opp promenaden langs vannet. I treklyngene
foreslås enkelte lysmaster, med flere spots, som vil
filtrere lyset gjennom trærnes kroner, og gi en særlig atmosfære til disse oppholdsrommene. Under de
frittliggende treplintene kan lys felles inn i treet, og gi
plinene karakter av svende punkter på flaten.
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