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Med utsikt over noe av det vakreste Bergen har
å by på, en arkitektur som skal være en
forlengelse av historien og klimatilpasset
innendørs handel året rundt, er Mathallen blitt
Bergens nye storstue.

Torget har tradisjonelt vært en yrende
markedsplass og et internasjonalt
reisemål, men behovet for en
oppgradering av det lokale fiskemarkedet
var presserende. Mathallen er derfor et
etterlengtet bygg i Bergens byrom som
representerer mer enn bare et
samlingssted for torghandlerne.

videre prosessen ble lokaler for
turistinformasjonen og Norsk
sjømatsenter innarbeidet i prosjektet. I
september 2010 vant Stoltz Entreprenør
hovedentreprisen, og en uke etter startet
arbeidet.

- Hensikten med å bygge hallen har vært å
gjenreise Fisketorget i Bergen som et
viktig lokalt fiskemarked, sier
prosjektleder fra Bergen Kommune, Siv
Stavseng, til Støpeskjeen. Sammenkobling av fiskemarked,
sjømatsenter og turistinformasjon burde
kunne gi gode betingelser for at Torget
skal bli et stort og viktig utstillingsvindu for
sjømat og handel.

Stavseng sier at Stoltz Entreprenør
sammen med underentreprenørene har
hatt en utfordrende jobb ved byggingen av
Mathallen som er et svært kompleks bygg
med strenge krav til kvalitet.
- Kvaliteten har vært jevnt over god. I et
bygg uten lister rundt verken gulv, dører
eller tak er presisjon på detaljnivå viktig.
Entreprenørene har fått bryne seg, sier
Stavseng.
- Samarbeidet med Stoltz Entreprenør AS
har vært godt. I tillegg har Stoltz knyttet til
seg en rekke underentreprenører som vi
også har hatt et godt samarbeid med, sier
Stavseng. Hun legger til at i slike
komplekse og spesialdesignede bygg er
det nødvendig at alle bidrar med sin
kompetanse og at humøret holdes oppe
når utfordringene blir ”i overkant store.”

Første etasje huser torghandlere som
selger fisk og blomster, mens det i andre
etasje er skapt en “offentlig innendørs
allmenning” – ikke en ulempe for en
værbitt by som Bergen. Her gir glassvegger
fra gulv til tak panoramautsikt mot Torget
og Bryggen og en unik utsikt fra innerst i
Vågen til Håkonshallen.
Turistinformasjonen og Norsk
Sjømatsenter har også fått en plass i
toppetasjen, og her er det travle dager i
høysesongen.
I tillegg til å gjenreise Fisketorget er
Mathallen et resultat av en plan om å
møte dagens krav til ferskvarehåndtering
og logistikk, rydde i midlertidige bygg og
anlegg og legge torget til rette for en
allsidig og aktiv bruk av ulike
brukergrupper i så stor del av sesongen og
over så stor del av torget som mulig,
opplyser Stavseng.
Prosessen ble satt i gang allerede i 2008,
og en åpen arkitektkonkurranse ble lyst ut
i 2009 der Eder Biesel Arkitekter vant med
forslaget ”Historien fortsetter.” I den

Utfordrende jobb med et kompleks bygg

- De problematiske grunnforholdene var
den største utfordringen, sier Stavseng på
direkte spørsmål og legger til at å
prosjektere inn lokaler til
Turistinformasjonen og Sjømatsenteret
etter anbud, var også høyst krevende
ettersom bruken av andre etasje ikke var
avklart ved anbudsutsendelse.
Stavseng sier det har vært en kjekk
prosess, men at det likevel er godt bygget
er ferdig og overlevert.
- Det var rørende åpningsdagen lørdag 12.
mai når fisken lå i disken og
folkemengdene presset på for å komme
inn å handle, avslutter Stavseng.

