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326.2326.2 ARKITEKTKONKURRANSE  -  VARMESTUE VED SKOMAKERDIKET PÅ FLØYEN I BERGEN

MOTTO: “SKOMAKERESKEN”

ARKITEKTONISK GREP

Prosjektet “Skomakeresken” ønsker å reetablere grillplassen på nytt sammen 
med ny varmestue i et helhetlig grep som skal være en attraksjon både gjennom 
arkitekturen som et estetisk objekt, og ikke minst arkitekturen som et funksjonelt 
og aktivt objekt som skaper aktivitet, frilek, kos, grilling, felles møteplasser, samt 
bruk og samhørighet med vannet som f.eks skøyting på is om vinterene mens 
familien kan sitte på terrassen over vannet og nyte landskapsrommet og aktivitet-
en.
Vi ønsker at nytt bygg skal være med på å gi stedet en større grad av offentlig 
tilgjengelighet.
Prosjektet utvider hele møteplassen gjennom etablering av “Skomakeresken” 
som så vidt legger seg skånsomt inn på eksisterende terreng og strekker seg ut 
over skomakerdiket i form av en varmestue med stor terrasse. Under blir dagens 
grillplass også utvidet til å være delvis under tak på regnfulle dager.
I skråning mellom grillplass og nivå med varmestuen etablerer vi et naturamfi 
som kan brukes av skoleklasser o.l, eller av alle som griller. Amfiet tenkes utført 
på en enkel måte med trapping av dagens terreng med naturlige flater i tre eller 
gress på trappene. 
Ved å beholde dagens grillplass og forbedre den med nytt skogsamfi som ligger 
mot den, samt flere bord under taket på varmestuen så vi ser vi for oss mulighet 
for stor aktivitet og et samlingspunkt innenfor Fløyen. Noen ønsker å grille nede 
på grillplassen, mens andre ønsker å sitte inne eller ute på terrassen oppe i Var-
mestuen og se ut over diket, enten det er på varme sommerdager eller vinterstid 
med skøyting på isen.

FUNKSJONER

Vi legger toaletter praktisk til i nivå med turstien og dagens grillplass, mens selve 
varmestuen og terrassen med utsyn over diket griper tak i skogsnivået over, med 
enkel tilgang opp trappene eller skogsamfiet, eller ved å følge stien rundt og inn 
fra skogen bak. Toalettkjernen ligger inn i skrenten, direkte under kjøkkenkjerne / 
kiosk oppe. Glassparti mellom varmestuen og terrassen kan åpnes helt slik at det 
kan være god plass med god flyt mellom inne og ute i varmestue og terrasse.
Når “Skomakeresken” er etablert vil dagens grillplass fortsatt være der, bare med 
en langt bedre kapasitet og tilbud.
Terrassen er åpen for bruk og til å søke ly i hele året. Kiosken kan være åpen 
med servering til 3 sider, både utvendig og til den innvendige varmestuen. Ki-
osken kan også være åpen og kun servere til ut, mens selve varmestuen er 
stengt (hvis ønskelig siden toalettene ligger nede). Så her finnes det en høy grad 
av fleksibilitet ift ønsket bruk, både når det er fullt bemannet, delvis bemannet og 
ubemannet.

TERRENGTILPASNING OG NATURINNGREP

Prosjektet legges fint inn på skognivået og griper minimalt inn i eksisterende na-
tur, men nok til at volumet kommer ut fra skogen og blir en del av den. 

MATERIALBRUK / DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Vi tenker bygget i en robust materialbruk som varer og aldres på en fin måte.
Selve kjernen med toaletter som legges delvis inn i skrent / delvis under bakken 
kan være prefabrikkerte betongelementer, mens vi tenker kjøkken/kiosk og 
varmestue som en isolert del av trebyggeriet/trestrukturen over. Selve den 
overdekkede terrassen er tenkt innhyllet i trelameller, tregulv, trebjelker m.m som 
er av et slikt trevirke som tåler å stå ubehandlet i det Bergenske klima. Vi tenker 
også å kle strukturen stedvis inn med brakje (som i brakjevegger) og ulike deler 
av stedets trevirke og overflater, slik at bygget setter seg ekstra fint i situasjonen, 
og som vil være med på å slippe flott lys inn til terrassen. Hvis det må tas et eller 
to trær i skrenten der vi legger bygget så ønsker vi å bruke disse trærne som del 
av kledning og inndekning på bygget.
Vi ønsker at bygget skal fremstå rustikt og at det skal gro seg inn som en del av 
stedet.

ØKONOMI OG BYGGBARHET

Kjøkken og varmestuen er på 52 m2.
Toaletter er på 18 m2.
Resterende overdekket terrasse er et uterom som burde kunne gjøres for rest-
ende beløp som da er igjen av budsjett. Denne utedelen av bygget er jo selvsagt 
også veldig fleksibelt ift kostnader, da den kan justeres og endres underveis i pro-
sessen.
Vi tenker at alt treverk skrus sammen på stedet og kan være demonterbart for se-
nere gjenbruk. Noe tenker vi prekuttes (som hovedkonstruksjon og transporteres 
til plassen, mens de deler som evt hentes ut av tre og overflater fra stedet kan 
sages og klargjøres på stedet.

SITUASJONSPLAN
1:500

PERSPEKTIV FRA SKOGEN

PERSPEKTIV FRA SØR



250 1 500 5 700

7 450

14
 4

00
10

 6
00

7 450

25
 0

00

15,9 m2

52,5 m2

TØRRVAREKJØLEROMFRYS

VARMESTUE

STIGETRAPP

UTVENDIG SITTEBENK

KIOSK

SERVERING

S
E

R
V

E
R

IN
G

SERVERING

FOLDEDØR KAN ÅPNES HELT

FO
LD

E
D

Ø
R

 K
A

N
 Å

P
N

E
S

 H
E

LT

U
TE

 / 
IN

N
E

U
TE

 / 
IN

N
E

OVERDEKKET TERRASSE
MED UTSIKT OVER VANNET

OG ISEN PÅ VINTERSTID

NORD

NYTT AMFI I TERRENG

DAGENS GRILLPLASS BEHOLDES

7 450

3 
45

0

18,2 m2

KLATREVEGG

LÅSBART SKAP FOR
TOALETTPAPIR, SÅPE ETC

STIGETRAPP

MULIGHET FOR BRYGGE

NYTT AMFI I TERRENG

DAGENS GRILLPLASS BEHOLDES

MULIGHET FOR Å SITTE UNDER BYGG
PÅ REGNDAGER ELLER I SKYGGE PÅ SOLDAGER

GANGSTI LØPER UNDER BYGG

NORD

TOALETTER

NORD

NYTT AMFI I TERRENG

DAGENS GRILLPLASS BEHOLDES

KIOSK

FASADE MOT SKOGEN I NORD-ØST

GANGVEI

FASADE MOT SØR-ØST

GANGVEIGRILLPLASS

FASADE MOT NORD-VEST

GANGVEI

KIOSK

TOALETTER

GRILLPLASS
LENGDESNITT

VARMESTUE

OVERDEKKET TERRASSE MED UTSIKT OVER VANNET OG ISEN PÅ VINTERSTID

TOALETTER

KIOSK

TVERRSNITT
TOALETT OG KJØKKEN

MOTTO: “SKOMAKERESKEN”

TVERRSNITT
GANGSTI OG TERRASSE OVER

PLAN NIVÅ GRILLPLASS
1:200

PLAN HOVEDETASJE
1:200

PLAN TAKPLAN
1:200



NORD

NYTT AMFI I TERRENG

DAGENS GRILLPLASS BEHOLDES

GANGVEI

FASADE MOT SØR-ØST

GANGVEI

KIOSK

TOALETTER

GRILLPLASS
LENGDESNITT

VARMESTUE

OVERDEKKET TERRASSE MED UTSIKT OVER VANNET OG ISEN PÅ VINTERSTID

MOTTO: “SKOMAKERESKEN”

PERSPEKTIV FRA VANNKANTEN


