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Vakre vegers pris
Vegdirektørens pris VAKRE
VEGER ble opprettet i 1988.
Prisen er en hederspris for
anlegg med gode estetiske
kvaliteter tilpasset omgivelsene.
Det kan være veger, bruer,
tunneler eller tilhørende anlegg
og utstyr.

Foto: © FuggiBaggi

Vakre Vegers pris 2012
Bybanen i Bergen
Fra juryens uttalelse:
Juryen mener at målsettingene i prosjektets
designprogram er gjennomført på en overbevisende måte. Markbelegg, kanter, tunnelportaler, plattformer, léskur, master m.m.
har god form, farge og materialbruk og utgjør
til sammen en helhetlig design. Bruken av
vegetasjon er gjort nennsomt og bevisst, og de
realiserte delene av kunstprosjektet bidrar
ytterligere til å heve bybanens opplevelsesverdi.
Juryens hovedanliggende er de estetiske
sidene av samferdselsprosjekter. For helheten
er det likevel svært viktig at de overordnede
målsettingene for kollektivtrafikk og byutvikling
så langt har vært vellykkede. Det foregår allerede
en utstrakt byfornyelse med nyetableringer,
opprusting og fortetting langs bybanen.
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Bybanen skal utvikles til en hovedstamme i
byens kollektivtrafikk, og første byggetrinn er
viktigste element i en fornyelse av kollektivtrafikken i Bergensdalen sør for sentrum.
Det har vært stort fokus på formgivning og
materialbruk i bybaneprosjektet, og vinner-utkastet fra en internasjonalt utlyst designkonkurranse er lagt til grunn for den fysiske
utformingen av bybaneanleggene. Designprosjektet skulle gi en helhetlig design for
prosjektet, og involverte fagområdene
landskapsarkitektur, industridesign, grafisk
design og merkevarebygging. Brukeren ble
satt i fokus, og brukervennlige løsninger med
universell utforming i alle ledd var viktigste
forutsetning for arbeidet.

Jury
Tor Nilssen NLA,
Solveig Renslo TEKNA,
Jørn Hilmar Fundingsrud
Riksantikvaren,
Viel Bjerkeset Andersen
Kunst i offentlige rom,
Anne Katrine Geelmuyden

Bybanen i Bergen vant i 2011 prisen som
“Worldwide Project of the Year” av Light Rail
Transit Association i London, UK.
Prosjektfakta:
Beliggenhet:
Ferdigstilt:
Byggherre:

UMB,
Dag Kittang NTNU,
Terje Moe Gustavsen
Vegdirektør
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Prosjektering
og Design:

Lengde:
Kostnader
eks. mva:

Bergen sentrum til Nesttun
2010
Bergen kommune, Bybane
kontoret og Hordaland fylkeskommune, Bybane Utbygging
Norconsult AS i samarbeid
med Asplan Viak, med underkonsulenter Terje Kalve, Birger
Heyerdal, Smidt og Ingebrigtsen,
Scandpower og Brekke, Strand
Akustikk, Arkitektgruppen
CUBUS, Kontrapunkt, Fuggibaggi
og T-Michael
10 km og 15 holdeplasser
2,2 milliarder NOK

De andre prisvinnerne i 2012 er:
Borgestadalléen
www.vegvesen.no

Hedrende omtale:
Lofast, Lofoten
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