
Studentkonkurranse!
Energisk kystnær nærenergisentral i passivt hus med massivt tre!!

 !

!

  Det er 200 meter dypt og 6 grader stabilt  varmt (eventuelt kaldt)  allerede på 40 meter. Energi nok til mykje 
varme og solid nedkjøling!!

  Det er FNs skogår og kystskogen bare venter på nye utfordringer!!
  200 års industri og næringshistorie på et nes i Bergen står klar for fornyelse og vitalisering basert på 

fremtidsrettede miljøgrep!!
•  På Hegreneset i Sandviken i Bergen på en av byens mest spektakulære tomter skal det bygges nærvarme eller 

snarere nærenergisentral for et stort næringsområde og med muligheter for også å betjene hundretalls boliger. 
Fylkesmannen i Hordaland, Kystskogbruket og Bergen kommune innbyr arkitektstudenter fra landets 3 
arkitektskoler (Trondheim, Oslo, Bergen)  til å danne team – gjerne med sine studentkolleger på 
ingeniørsiden innen (alternativ) energi og kjøleteknikk – for å utforme en vakker og effektiv energisentral. 
Arrangørene ser for seg et nytt ”fyrtårn” langs kysten; et bygg som signaliserer lokal, alternativ ,klimariktig energi 
bygget i materialer som ivaretar de høye miljøambisjonene; massivtre og trevirke mer generelt. Denne typen bygg 
kan det bli behov for mange av; varme/kjølepumper i sjø kombinert med andre bærekraftige, lokale energikilder 
(bio inkl. flis/pellets, geovarme, vind/bølgekraft m.v.) vil være basis i både nær og en del fjernevarme/ 
energisentraler langs hele kysten."

•  Utfordringen er denne:!
•  Dann team innen 1.september, 2011 og send en prekvalifiseringsøknad!  Det vil bli plukket ut ett team fra 

hver av de tre skolene. Teamene vil bli innbudt til å delta på et fagseminar i Bergen 9.-11.september (reisestøtte!) 
med befaring av tomt og  toppkvalifiserte innledere som gir solid fagbakgrunn for å løse oppgaven."

•  Innlevering av konkurransematerialet: 1.november, 2011. !
•  Dette er juryen: Siv.ark. Todd Saunders (eget arkitektkontor), siv.ark. Marianne Skjulhaug (rektor BAS), 

energieksperten siv.ing. Helge Davidsen (Multiconsult),utbyggeren Andreas Grimelund fra Rolf Olsen Eiendom AS 
samt jurysekretær siv.ark. Cato Mørner fra Arkitektgruppen CUBUS as."

•  Vinnerne vil bli premiert under Byutviklingskonferansen i Bergen 25.november 2011 – alle forslagene vil bli vist. 
Premien er 15.000 kroner samt avtale (inkludert honorar) om å delta i prosjektering og utføring av prosjekjtet."

•  Vinnerne vil få mulighet til å realisere prosjektet under veiledning av Arkitektgruppen CUBUS as (Bergen)."
•  Her finner du program og annet underlag og det du ellers trenger for å melde deg på og bli med: 

www.bergen.kommune.no/"
!
Hegreneset i Sandviken i Bergen er at av byens og Vestlandets mest markante industri og næringsområder med den 52 meter høye kornsiloen 
som det synligste uttrykket for en over 150-årig historie med sjøboder og mølledrift. Siloen som stod ferdig i 1952 er et ikon i innseilingen  til 7-
fjellsbyen! Området satser tross sin sjønære spektakulære beliggenhet IKKE på bolig, men vil fortsette å være et attraktivt næringsområde, men 
med nye næringsfelt som lavterskel for gründerbedrifter, kulturnæring, hotell/konferanse o.a. Dagens betydelige aktivitet innen 
undervannsteknologi vil fortsette. Over 100.000m2 eksisterende og nytt skal utvikles på næringsiden. Det er 400 nye boliger under utbygging 
tett ved. Behovet for alternativ, lokal energi er stort!!
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