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Notatet gir innspill til hvordan utforming av Nøstegaten kan sikres som et trygt og attraktivt gateløp
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1.

Sammendrag

I arbeidet med utformingen av Nøstegaten er bruk av sambruksområde aktuelt. Det er ønske om å
holde fartsnivået lavt, og senke det ytterligere, i ny situasjon. De myke trafikantene skal prioriteres, og
det skal være attraktivt å gå og sykle i Nøstegaten. Nøstegaten går over i Georgernes Verft i nordlig del
av planområdet. Byplan har bedt om en vurdering av hvorvidt gaten Georgernes Verft også bør
reguleres til sambruksområde.
Intensjonen ved å anlegge sambruksområde, er at dette skal bidra til å bygge ned Nøstegaten som en
barriere mellom den nye og den gamle bebyggelsen i området, og sikre gode tverrforbindelser mellom
sjøen og området ellers. Særlig ved Bjørgeboden er ønsket at plassene på øst- og vestsiden av
Nøstegaten, knyttes tett sammen.
Sambruksområder byr også på en del utfordringer. I arbeidet med detaljutformingen, må det jobbes for
å løse flere viktige punkter som blir avgjørende for god måloppnåelse:
•
Sikre lavt fartsnivå, gjerne ved bruk av opphøyning i start og slutt, innsnevringer, kurvatur,
møblering og lignende
•
Trygg sone for gående, med særlig fokus på svaksynte og andre som kan ha utfordringer med å
orientere seg
•
Fremkommelighet for syklister og elsparkesyklister, utenfor trygg sone
•
Tiltak for å unngå gateparkering
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2.

Innledning

Deler av Nøstegaten inngår i planområdet for Bergenhus, bnr. 165, bnr. 574 m.fl. Nøstegaten.
Utforming og regulering av gaten skal bidra til å oppnå mål i Bergens gå- og sykkelstrategier. Formålet
med notatet er å komme med innspill til detaljutformingen av Nøstegaten, for å tilrettelegge for et
attraktivt og trygt by- og gaterom, samt sikre god måloppnåelse.
2.1
•
•
•

Mål
Lavt fartsnivå
Bedre fremkommelighet og tilgjengelighet for myke trafikanter
Trygt og attraktivt byrom

2.2 Gåstrategi for Bergen 2020 - 2030
Fra strategien:
•
Gående som trafikantgruppe skal prioriteres ved utforming av alle trafikkanlegg
•
Hastighetsnivået skal senkes og ligge under 30 km/t i store deler av kommunen
•
Bruk av sambruksgater kan etableres på bakgrunn av erfaringer og evalueringer

2.3 Sykkelstrategi Bergen 2020-2030
Nøstegaten inngår i det definerte sykkelnettet som skal ligge til grunn for framtidig utbygging i Bergen.
Fra strategien:
Sykkelnettet krever ikke én utforming gjennom hele nettet. Strategien påpeker at ulike utformingsløsninger er riktig på ulike steder. Herunder er sambruksgater og sykling i blandet trafikk uten fortau
nevnt som en variant. Det er viktig å bygge en løsning som er egnet i den enkelte veg eller gate.
Sambruksgater kan egne seg godt som del av sykkelnettet, men fordrer gjerne mindre biltrafikk eller
lavere hastighetsnivå. Her må også forholdet til fotgjengerne vurderes nøye.

Figur 1 Kart over sykkelnett. Kilde: Sykkelstrategi Bergen 2020-2030
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3.

Dagens situasjon

Nøstegaten er en kommunal veg med fartsgrense 50 km/t og årsdøgntrafikk på ca. 1200 (NVDB, 2016).
Det er i dag gateparkering langs Nøstegaten, regulert som boligsoneparkering. Gaten innbyr til lavere
fart enn fartsgrensen tilsier. Dette knytter seg trolig til det smale gatetverrsnittet som de parkerte biler
gir, og den smale og kurvede sammenkoblingen mellom Nøstegaten og Georgernes Verft.

Figur 2 Nøstegaten ved Vestre Holbergsallmenning, ved start av planområdet. Foto: Rambøll

Gaten går over i Georgernes Verft som leder videre til bolig- og kulturhuset der. Det er dermed ingen
gjennomgangstrafikk i gaten.
Sørøst for planområdet er Nøstegaten opprustet for ca. 10 år siden og anlagt med storgatestein i
kjørebanen og en kombinasjon av betongheller og smågatestein på fortauene. Det er skiltet parkering
forbudt på mesteparten av strekningen.

Figur 3 Del av Nøstegaten, øst for planområdet, med begrenset gateparkering, storgatestein i kjørebanen
og en kombinasjon av betongheller og smågatestein på fortau. Foto: Rambøll
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Den del av Nøstegaten som går gjennom planområdet, er asfaltert både i kjørebanen og på fortauene.
Dagens fortau er smale, og det er gateparkering på begge sider. De parkerte bilene gjør også at
kjørebanen blir svært smal på enkelte steder. Stedvis smalnes fortauet inn av trapper og møblering.

Figur 4 Vestre del av Nøstegaten med gateparkering på begge sider. Kjørebane og fortau er asfaltert. Her
er begrenset fremkommelighet for myke trafikanter på fortauene. Foto: Rambøll

Nøstegaten er i dag lite attraktiv for myke trafikanter. Fortauene er smale og ufremkommelige. Gående
mellom Verftet og sentrum velger ofte Skottegaten, et kvartal lengre oppe, som trasé.
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4.

Planlagt situasjon

Planforslaget innebærer at mye av dagens næringsbygg, erstattes med bolig. Det vil fortsatt være noe
næringsaktivitet tilknyttet Nøstegaten av typen serveringssteder, kontor, kulturaktiviteter og
barnehage. Den nye bebyggelsen åpner for flere tverrforbindelser ned mot sjøen, koblet mot dagens
gater og smau. Dagens gateparkering i Nøstegaten, er forutsatt fjernet. Denne vil ikke bli erstattet.

Figur 5 Illustrasjonsplan for planforslaget Nøstet sjøfront
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4.1

Harde trafikanter

Tabell 1 Antall boliger, parkeringsplasser, barnehageplasser og næringsareal i planforslaget.

Boliger

246

Parkering
Barnehage

Inntil 97 plasser
55 barn/560 m2

Næring i BKB - servering, kontor og kulturaktivitet
Eksisterende kontorbygg - BK

1340 m2
3955 m2

Tiltaket vil fjerne noe av dagens trafikk og tilføre ny. I trafikkutredningen vedlagt tidligere planforslag,
var det den gang beregnet til å utgjøre ca. 500 kjøretøy i økt ÅDT. Dette innebar en reduksjon på ca.
360 kjøretøy når dagens funksjoner fjernes, og en tilførsel av ca. 850 nye. Dette gir en samlet ÅDT på
ca. 1700. Dette er å anse som lavtrafikkert.
Turberegning etter Håndbok V713 Trafikkberegninger tar utgangspunkt i antall boliger, ikke i antall
parkeringsplasser. Dersom antall p-plasser legges til grunn for beregning av trafikken, vil man få andre
tall.
I nåværende planforslag legges det til rette for inntil 97 parkeringsplasser. Om en legger til grunn at
hver plass genererer 4 turer pr. dag vil det utgjøre en ÅDT på 388, tilnærmet den trafikk som forsvinner
med dagens funksjoner.
Angående trafikk utenfor planområdet, forventes det ikke utvikling med særlig trafikkgenerende
virksomheter på Verftet. Det pågår et planarbeid på Dikkedokken for utvikling av nytt kulturhus. Dette
forventes å gi økt behov for varelevering og gjerne også økt trafikk i forbindelse med arrangementer,
tilsvarende som for USF Verftet i dag. Omfanget av forventet trafikkmengde er vanskelig å tallfeste, da
arbeidet med Dikkedokken er i oppstartsfasen. Dette er ikke vurdert nærmere i dette notatet.
Den nye bebyggelsen vil få parkeringsanlegg under bakken med to avkjørsler til Nøstegaten. I tillegg
må utrykningskjøretøy, renovasjon og varelevering sikres fremkommelighet internt i planområdet.
Området skal koble seg til bossnettet for rest-, plast- og papiravfall. Det anlegges også nedgravde
containere for glass og metall, samt en container tilrettelagt for fremtidig fraksjon.

4.2 Myke trafikanter
Det forventes at tiltaket vil bidra til å øke antall gående og syklende betraktelig. Det vil komme nye
beboere i området, og området vil også få funksjoner/attraksjoner som vil tiltrekke besøkende.
Ved å fjerne gateparkeringen i Nøstegaten, blir det langt mer areal til myke trafikanter. Bedre
tilrettelegging og fremkommelighet i Nøstegaten, samt etablering av sjøpromenade, forventes å øke
antall gående og syklende vesentlig.
På torget ved Bjørgeboden, vil det kunne bli en svært viktig trasé for myke trafikanter til Verftet,
dersom broen over Dikkedokken realiseres. Ved å benytte denne traseen, unngår man det bratte og
smale partiet i Georgernes Verft, i tillegg til å gå langs sjøen, tilnærmet uten stigning.
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4.3 Nøstegaten
Gatetverrsnittets totale bredde endres i liten grad i forhold til dagens ca. 12 meter. Gateparkeringen
fjernes, og det blir mer tilgjengelig areal i tverrsnittet. Det er ønske om å holde fartsnivået lavt, og
gjerne senke det ytterligere, i ny situasjon. De myke trafikantene skal prioriteres, og det skal være
attraktivt å gå og sykle i Nøstegaten.
Nøstegaten gjennom planområdet, kan deles i to delstrekninger med ulike kvaliteter: gatestrekningen i
sørøstlig del og plassrommet ved Bjørgeboden. Den sørøstlige delen av Nøstegaten har bygningsfasader
på begge sider med åpninger for tverrpassasjer. Ved Bjørgeboden åpnes området opp og får mer
karakter av en plass der Nøstegaten beveger seg gjennom. Disse ulike karakterene bør tas hensyn til i
detaljutformingen av gaten.

Figur 6 Dagens plass der Verftsgaten møter Nøstegaten. Nøstegaten i forkant og Bjørgeboden bak
fotografen. Foto: Rambøll

I arbeidet med utformingen av Nøstegaten, er bruk av sambruksområde aktuelt. Ønsket er at dette skal
bidra til å bygge ned Nøstegaten som en barriere mellom den nye og den gamle bebyggelsen i området,
og sikre gode tverrforbindelser mellom sjøen og området ellers. Særlig ved Bjørgeboden er intensjonen
at plassene på øst- og vestsiden av Nøstegaten, knyttes tettere sammen. I dette området vil det også
være naturlig å oppholde seg i forbindelse med aktiviteter knyttet til Bjørgeboden og tilliggende torg.
Ved å utforme gaten som et sambruksområde, kan man tilrettelegge for opphold og bedre
forutsetningene for å kunne få en god reiseopplevelse i gaten.
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4.4 Georgernes verft
Nøstegaten går over i Georgernes verft i nordre del av planområdet. Hele Nøstegatens utstrekning,
innenfor planområdet, er foreslått regulert til gatetun o_SGT11. Dette anbefales ikke videreført i
Georgernes verft.
For strekningen i Nøstegaten, er siktforholdene gode, med en rettstrekning uten stigning. I Georgernes
Verft er det derimot bratt stigning og krapp kurvatur. Her er det begrenset med sikt for trafikanter både
opp og ned bakken. Det er derfor vurdert at denne strekningen bør reguleres med kjørebane og adskilt
fortau.
Gaten Georgernes verft har i dag ikke fortau. Dagens mur på østsiden mot Verftsgaten og bebyggelsen
her må forbli som i dag. I planforslaget reguleres det inn fortau langs vestsiden av vegen på den delen
som ligger innenfor planområdet. I planprosessen har det vært et tema å utvide vegen til to kjørefelt og
tosidig fortau. Dersom et slikt tverrsnitt skal forlenges videre utover mot Verftet (utenfor planområdet),
kreves det inngrep i Dikkedokken. Dersom tverrsnittet kun utvides innenfor planområdet, blir det et
standardsprang for vegstandarden i et utfordrende område. Her er det bratt med krapp kurvatur, og et
svært ugunstig sted å endre tverrsnittet.
Mange gående langs østsiden av Nøstegaten vil velge Verftsgaten og/eller Skottegaten på veg videre
mot Verftet. Ved en ev. fremtidig realisering av bro over Dikkedokken, vil den traseen peke seg ut som
et fortrukket valg for myke trafikanter mellom Nøstet og Verftet. Traseen er kortere, har mindre
stigning, og blir uten biltrafikk. Nærhet til sjøen gjør også traseen mer attraktiv.
Et av suksesskriteriene for å etablere sambruksområde, er at det er en relativt lik fordeling mellom
harde og myke trafikanter. Slik vi har vurdert området i planlagt situasjon, vil denne delen av gaten
Georgernes Verft i mindre grad brukes av gående og syklende. Harde trafikanter vil dermed dominere.
Dette vil kunne gi en opplevelse av prioritering, som er uønsket i sambruksområder.
Kombinasjonen av ganglinjene i området og den utfordrende videreføringen av fullt tverrsnitt for vegen,
gjør at Georgernes Verft foreslås regulert med dagens kjørebanebredde og med utvidelse for fortau på
vestsiden.
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4.6

Sambruksområder

Hensikten med å utforme gater og plasser etter prinsippene for sambruksområder, er å tilføre
trafikkrommene kvaliteter og opplevelser, samtidig som trafikksikkerhet og fremkommelighet ivaretas.
Sambruksområder utformes på mange ulike måter både i Norge og utenlands. I håndbok N100 har
Statens vegvesen angitt følgende krav til utforming:

Figur 7 Utklipp om sambruksområder fra Statens vegvesens håndbok N100

Dette innebærer at gaterommet utformes med et minimum av regulering. Utryggheten i dette, skal
bidra til samspill mellom trafikantene. Dette krever et lavt fartsnivå og at trafikantene «forhandler» som
hvem som bevege seg hvor og når. Både innenlands og utenlands er sambruksområder etablert med
ulike grader av regulering.
Studier viser at en viss separering av harde og myke trafikanter, samt likevekt mellom
trafikantgruppene, gjør at brukerne opplever at sambruksområdene fungerer godt 1. Det pekes på
uønsket parkering som en gjentakende problemstilling.
0F

Det er også funnet at svaksynte og andre med funksjonsnedsettelser, ikke føler seg trygge i
sambruksområder, selv etter at området har vært i bruk en stund 2.
1F

1

TØI – Evaluering av"Shared space"-områder i Norge

2

Rambøll – Erfaringer med shared space ved kryssutforminger
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Figur 8 Bilder fra Kong Oscars gate i Bergen. Gaten er envegsregulert og har soner med heller på begge
sider - adskilt med lav kantstein på ene siden og uten kant på andre. Det midterste feltet er anlagt med
storgatestein. Foto: Rambøll

Figur 9 Bilde fra Zetlitz' gate i Bergen. Gaten er en blindveg med tovegstrafikk. Smågatestein som
belegning, med betongheller på begge sider. Ingen nivåforskjeller i gatetverrsnittet. Foto: Rambøll
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Figur 10 Bilder fra Øyro/Brugata/Torgata i Os. Gatene er Os sentrums handlegater og er belagt med
gatestein i "kjørebanen" og større heller på sidene, uten nivåforskjell. På blomsterkassene oppfordres
det til å unngå parkering med teksten "Parkerer du her, stenger du for andre". Det er betydelig
parkeringsaktivitet i gatene. Begge foto: Google.

Disse referanseprosjektene bruker i stor grad gatestein i gaten. Dette gir en vibrerende effekt på
kjøretøy og senker fartsnivået. Ulempen er at det gjør det ubehagelig å sykle, bruke rullator og rullestol,
og andre fremkomstmiddel med mindre hjul.

4.7 Innspill til detaljfasen
For det videre arbeidet med Nøstegaten, bør følgende punkter tillegges særlig fokus:
•
Senke fartsnivået. Dette kan gjøres med blant annet en opphøyning i start og slutt, valg av
gatebelegning, innsnevring og kurvatur for «kjørebanen».
•
Trygg sone for gående.
•
Bevisst bruk av materialer, møblering og ledelinjer for å trygge svaksynte og andre som kan ha
utfordringer med å orientere seg
•
Tiltak for å unngå parkering i gaten, og særlig i trygge soner.
•
Tilrettelegge for syklister og elsparkesykler utenfor de trygge sonene.
•
Områdets karakter bør være førende for utformingen.
•
Tilrettelegge for en god kobling mot mulig, fremtidig bro over Dikkedokken for myke trafikanter.
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5.

Oppsummering

Detaljene for utformingen av Nøstegaten, vil først avgjøres i detaljprosjekteringen, i samarbeid med
Bymiljøetaten i Bergen kommune. I dagens situasjon er det lite myke trafikanter i Nøstegaten. Det
forventes at tiltaket vil bidra til å øke antall gående og syklende betraktelig. Det vil komme nye beboere
i området, og området vil også få funksjoner/attraksjoner som vil tiltrekke besøkende. Et av
suksesskriteriene for å etablere sambruksområde, er at det er en relativt lik fordeling mellom harde og
myke trafikanter.
I den østlige delen av Nøstegaten, kan det forventes en hovedvekt av trafikk langs gateløpet. På denne
strekningen vil grep som innsnevring av kjørebanen i kombinasjon med møblering og bevisst bruk av
materialer få ned fartsnivå og gi mulighet for en hyggelig reiseopplevelse for trafikantene. Ved valg av
belegning, må man også ha særlig fokus på syklister og elsparkesyklister som trafikantgruppe.
Ved Bjørgeboden åpnes området opp og det er mange tverrforbindelser som møtes her. Her må det
forventes mer tverrgående trafikk. Området kan anlegges som én stor plass, men med indikatorer for
hvor kjøretøyene forventes å kjøre.
Universell utforming er et lovkrav, og dette må stå sentralt ved utforming av Nøstegaten. Bruk av
kontraster og ledelinjer er helt avgjørende for et vellykket resultat.

6.

Kilder

Miljøløftet – Gåstrategi for Bergen 2020-2023
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/3124447/Gastrategi-for-Bergen-2020-2030
Miljøløftet – Sykkelstrategi for Bergen, 2020-2023
https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/3241791/2-Sykkelstrategi-for-Bergen-20202030
TØI – Kunnskapsgrunnlag gåstrategier, 2019
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=49826
TØI – Evaluering av "Shared space"-områder i Norge, 2016
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=44676
Rambøll – Erfaringer med «shared space» ved kryssutforminger, 2008
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