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Kapittel 1

Bakgrunn og metode

Foto: Bergen kommune
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Innledning
Dette er en rapport som viser resultater fra bylivsundersøkelsen 2021.
Bylivsundersøkelsen er en fakta- og kunnskapsbasert tilnærming. Det gir en
mulighet til å få systematisk kunnskap og dokumentert innsikt om bylivet i
Bergen. Det gir en referanse for status og aktivitet i byrommene og byen i dag,
og til sammenligning av utvikling over tid. Denne kunnskapen er også viktig for
fremtidig utvikling av byrommene slik at de på best mulig vis utvikles til å møte
innbyggernes behov og ønsker.
Det er første gang Bymiljøetaten gjennomfører en slik bylivsundersøkelse.
En del av formålet med arbeidet har derfor vært å få forsøke ut metoden og
innhente erfaringer.
Flere og flere byer verden rundt gjennomfører bylivsundersøkelser eller mer
omfattende undersøkelser om bylivet. I fullstendige “byens rum - byens livanalyser” inngår bylivsundersøkelser som en del av kunnskapsgrunnlaget,
og etterfølges av analyser, strategiforslag og konkrete forslag til endring og
utvikling av byrom og programmer. I norsk sammenheng er dette gjort i Oslo
sentrum i perioden 2012-2014.
I denne bylivsundersøkelsen og tilhørende rapport har en hentet inspirasjon fra
Trondheim kommune og deres årlige bylivsundersøkelse og rapport.
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Hvorfor bylivsundersøkelse

Mål og føringer

Bylivsundersøkelsen er en fakta- og kunnskapsbasert tilnærming. Det gir en
mulighet til å få systematisk kunnskap og dokumentert innsikt om bylivet i
Bergen. Det gir en referanse for status og aktivitet i byrommene og byen i dag,
og til sammenligning av utvikling over tid. Denne kunnskapen er også viktig for
fremtidig utvikling av byrommene slik at de på best mulig vis utvikles til å møte
innbyggernes behov og ønsker.
Bymiljøetaten er ansvarlig for å utvikle, bygge, forvalte og drifte byens offentlige
byrom. Etatens visjon er at den får byen til å leve, i dag og om 100 år. Da er
kunnskap om bylivet i byen et viktig kunnskapsgrunnlag.
Bylivsundersøkelsen svarer til flere overordnede mål og føringer, og er et godt
verktøy for involvering av innbyggerne. Erfaring fra andre norske byer er at det
også er en potensiell felles fakta- og kunnskapsbasert plattform for samarbeid
mellom det offentlige og næringslivet.

Foto: Bergen kommune
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Bergen kommune har vedtatt en rekke samfunnsplaner som setter visjoner,
hovedmål og satsinger for en aktiv og attraktiv by. I kommuneplanen
er kommuneplanens samfunnsdel (KPS 2030) det dokumentet som
fastsetter de langsiktige målene og strategier for hele kommunesamfunnet.
Kommuneplanens arealdel (KPA 2018) er en oppfølging av KPS 2030 bestående
av juridisk bindende arealkart, bestemmelser og planbeskrivelse.
Visjonen i nåværende KPS er at Bergen skal være en aktiv og attraktiv by. For å
nå visjonen er det blant annet fastsatt målsettinger om å utvikle Bergen til en
tettere og mer kompakt by. Ved hjelp av omfattende fortetting skal Bergen bli
mer urban, arealeffektiv og miljøvennlig.
Andre viktige føringer som kan relateres til bylivsundersøkelsen er blant
annet KPA 2018 med tilhørende vedlegg, Arkiteturstrategien, Gåstrategien,
Sykkelstrategien, Sjøfrontstrategien og Kulturminnestrategien. Disse
dokumentene forholder seg, omtaler og i ulik grad legger føringer for samspillet
mellom aktivitet, byliv og våre bygde omgivelser.

Foto: Bergen kommune

Kunnskapsbygging og dokumentering

Ansvarer til Bymiljøetaten innbefatter offentlige byrom som blant annet kommunale gater,
parker og lekeområder. Etaten utvikler, bygger, forvalter og drifter disse byrommene. I den
forbindelse tas det valg og gjøres prioriteringer.
Kunnskap om innbyggernes bruk, opplevelse, behov og ønsker for byrommene er en viktig
del av beslutningsgrunnlaget knyttet til disse ansvarsoppgavene.
Gjentagelse av undersøkelsen over tid vil på sikt også gi et kunnskapsgrunnlag om
utviklingen av aktivitet og byliv i byen.
Gjentagelse av undersøkelsen før og etter tiltak i byrom vil kunne dokumentere tiltakets
påvirkning på aktivitet og innbyggernes opplevelser av byrommet. Slik kunnskap vil være
overførbart til fremtidig utvikling av byrommene og blant annet kunne si noe om hvilke tiltak
som er gunstig å gjennomføre i ulike situasjoner og for en målrettet utvikling.

Foto: Bergen kommune

Innbyggerdialog og involvering

Innbyggerdialog er en viktig kilde til kunnskapsoppbygging om hvordan byrom oppleves
og fungerer. Medvirkning og involvering kan være tidkrevende prosess både med tanke på
forberedelser, gjennomføring og etterarbeid. Det kan også være krevende for innbyggerne å
delta på. I den sammenheng er bylivsundersøkelsen en relativt enkel form for datainnsamling
som involverer innbyggerne.

Samarbeid

En felles fakta- og kunnskapsbasert plattform er et godt utgangspunkt for samarbeid
mellom ulike offentlige og private aktører som har interesser i byens felles offentlige
byrom. Dette er tilfellet i byer som Trondheim og Oslo gjennom samarbeid om henholdsvis
Sentrumsregnskap eller det offentlig-private samarbeidet Levende Oslo.
I Bergen har vi en situasjon med flere ulike utdannings- og fagmiljøer ved Universitetet
i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Bergen Arkitekturhøgskole som utdanner og
forsker på byutvikling, arkitektur og byliv. I Trondheim har bylivsundersøkelsen vært et
samarbeidsprosjekt mellom kommunen og fagmiljøene ved NTNU i flere år.

Foto: Bergen kommune
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Rapportens struktur
Kapittel 1 er en gjennomgang av bakgrunnen for
bylivsundersøkelsen som ble avholdt i 2021. Datagrunnlag,
utvalg av byrom og metode blir forklart. I kapittel 2
gis en kort introduksjon til det faglige grunnlaget for
bylivsundersøkelse som et verktøy til å innhente kunnskap
om byliv. I kapittel 3 vises resultatene fra undersøkelsen og
byrom sammenlignes. I kapittel 4 går vi inn på resultatene
for det enkelte byrom.

Foto: Bergen kommune
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Datagrunnlag

År 2021 har vært preget av koronapandemien med
restriksjoner og begrensinger på valgfri og sosial
aktivitet. Bylivsundersøkelsen ble gjennomført siste uken
i september dette året. Dette var en periode med lite
smitte og få restriksjoner i Bergen. Selv om byen fremstod
ganske normal er det vanskelig å vite hvordan pandemien
og restriksjoner i perioden før undersøkelsen har påvirket
vaner og adferd. Dette kan ha hatt konsekvenser for
registreringene av myke trafikanter og opphold, og dataen
som referanse for sammenligning med kommende år. Dette
gjør den kvalitative delen av undersøkelsen med intervjuer
og observasjoner viktig.

Tirsdag 28. september

Onsdag 29. september

Innsamlingen av data skjer gjennom manuelt feltarbeid, og
det vil alltid være en feilmargin knyttet til det. Usikkerheten
i tallgrunnlaget kan oppstå av forskjellige grunner, og
telling og registrering av mange mennesker som beveger
seg gjennom byrommene samtidig er det som er mest
utfordrende å få helt nøyaktig. Selv om tallene ikke kan være
helt nøyaktig er de et godt grunnlag for et øyeblikksbilde av
aktiviteten i byrommene.
Tolkning av materialet må sees i lys av dette.

Været

Som en kystby mellom byfjell langt mot nord der det regner
jevnt over 200 dager i året får vi lite gratis med hensyn til
klimatiske forhold for opphold og aktiviteter i byrommene.
De to dagene undersøkelsen foregikk var det jevnt over
godt vær, som vist av målinger fra Florida målestasjon.
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Utvalg av byrom
Undersøkelsen er gjennomført i fire av Bergens mest sentrale
byrom. Disse er Torgallmenningen, Ole Bulls plass, Torget og
nedre del av Vågsallmenningen.
Dette er historiske byrom i Bergen sin tradisjonelle bykjerne
hvor flere innehar høy aktivitet. Å ha kjennskap og få etablert
en referanse for denne aktiviteten er viktig.
Flere av byrommene i undersøkelsen skal gjennom omfattende
opprustingsprosjekter i årene fremover.
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Metode

Oppholdsregistrering

Gruppene registrerte opphold innenfor sine angitte
byromssoner.
Oppholdsaktiviteter
ble
kategorisert
etter kategoriene sitte (gratis), sitte (betalt), stå, leke,
trene og nødvendig aktivitet. Nødvendig aktivitet er for
eksempel arbeid eller venting på kollektivtransport.
Oppholdsregistreringen foregår ved at man “fryser”
situasjonen i byrommet og registrerer alle som oppholder
seg der akkurat i det øyeblikket. Folk som beveger seg
gjennom, eller venter ved trafikklys registreres ikke. Dette
gjøres tre ganger i timen, og mengden opphold pr. time er
gjennomsnittet av disse tre tellingene.

Bylivsundersøkelsen er gjennomført på Torget og nedre
del av Vågsallmenningen tirsdag 28. september, og på
Torgallmenningen og Ole Bulls plass onsdag 29. september
2021. Feltarbeidet foregikk fra kl. 09 til kl. 21 begge dagene.
I felt var det ansatte i Bymiljøetaten og studenter tilknyttet
Bergen studentidrett. Grupper på to hadde ansvar for hver
sine byromssoner, angitt med stiplet, blå linje og bokstav.
Feltarbeidet fulgte en syklus som varte en time, med
oppstart hver hele time. I syklusen ble det i bestemt
rekkefølge og tdsperioder talt myke trafikanter, registrert
opphold og gjennomført intervjuer med folk i byrommene.
Kombinasjonen av kvantitativ og kvalitativ datainnsamling
gir mulighet for å få et sammensatt og ganske fullstendig
bilde av bylivet i byrommene.

Intervjuer

Mellom registreringene er det gjennomført intervjuer. Her
er folk i byrommene blitt kontaktet og spurt om de vil delta.
Intervjuene består av seks spørsmål og kan gjennomføres
raskt. I spørreundersøkelsen gis tilbakemeldinger på
hvor godt man liker byrommet, samt hva en liker godt
og liker mindre godt med byrommet. Noen spørsmål har
svaralternativer, mens andre er åpne svar.

Myke trafikanter

Det ble talt myke trafikanter innenfor kategoriene
fotgjengere, syklende, elsparkesykler og andre trillende.
Dette ble gjort i forhåndsbestemte tellesnitt (vist som røde
linjer i kartet). Tellesnittene strekker seg mellom fasader,
på tvers av bevegelsesakser. I noen tilfeller er tellesnittene
stykket opp av praktiske årsaker. Tellingen foregikk i
fem minutter med oppstart hver hele time. For syklende
med passasjerer ble alle på sykkelen talt som syklende.
Kategorien “andre trillende” innbefatter rullestol, rullator,
barnevogn, rullebrett og lignende. I tilfeller hvor noen ble
trillet er alle involverte talt. Telledataen for fem minutter
benyttes til å beregne mengden trafikk hver time.

Ut i fra svarene har byrommene fått samlede poengsummer
slik at de kan sammenlignes. Åpne svar er bearbeidet og
kategorisert.

Foto: Bergen kommune

Foto: Bergen kommune
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Kapittel 2
Om byliv

Nåtidens byliv består i mestepart av valgfri og sosial aktivitet, der det tidligere var
nødvendige aktiviteter som preget bylivet. Det stilles større krav til kvalitetene i våre bygde
omgivelser - fra bystruktur ned til detaljutforming - for at folk skal velge å oppholde seg i
byens offentlige rom. Kvalitetene må invitere folk ut i våre felles byrom for å oppholde seg
der, møtes og være sosiale. Å være flere tilstede samtidig i byrommene gir mulighetene
for de korte, tilfeldige, uformelle og uforpliktende møtene som kan være så givende. Det er
disse møtene som ved gjentagelse fører til gjenkjennelse og små relasjoner som kan utvikle
seg til sterkere sosiale bånd som knytter sammen og også er med å former nærmiljø og
lokalsamfunn.

Foto: Bergen kommune
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Om bylivsstudier

Innenfor fagfeltet bylivsstudier søkes kunnskap og forståelse om sammenhengene mellom
våre bygde omgivelser og menneskelig aktivitet i byens rom. Fagfeltets opprinnelse kan
spores tilbake til 60-tallet som en reaksjon på datidens byutvikling.
Byutvikling i etterkrigstiden og frem til i dag har i stor grad basert seg på et bilbasert
transportsystem med tilhørende byplangrep og utforming av våre bygde omgivelser. Det
har blant annet innebært nye bystrukturer med lange avstander, lav befolkningstetthet,
bebyggelsesformer med lav utnyttelsesgrad og ensidige byområder.

«…man kan ikke forprogrammere samspillet
mellem byens liv og form i alle detaljer, men studier
av byliv kan gi en grunnlæggende forståelse af, hva
der fungerer og ikke fungerer, og dermed kvaliﬁcere
løsningerne.»

Gehl,J. & Svarre, B., 2013, Bylivsstudier

Konsekvensene har blant annet vært et økt transportbehov og lang reisetid mellom primære
målpunkt som arbeidsplassen, hjemmet og rekreasjonstilbud.
For pionérene innen bylivsstudier stod konsekvensen for bylivet sentralt i denne formen
for byutvikling. Denne formen for byutviklingen introduserte strukturer, utforming og
programmering som påvirket nærmiljø og byliv ved at det i mange tilfeller fikk dårlige
forutsetninger for å blomstre.
Bylivsundersøkelsen er et verktøy som ble utviklet for å studere og dokumentere
sammenhengene mellom våre bygde omgivelser og byliv. I dag er metoden i bruk i store og
små byer over hele verden hvor man forsøker å forstå, forbedre og videreutvikle forholdene
for byliv.

Foto: Bergen kommune
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Aktivitet i byen

En måte å dele opp menneskelig aktivitet i byrommene på er etter kategoriene
“nødvendig”, “valgfri” og “sosial” aktivitet. Historisk har aktivitetstypene i
byen endret seg sammen med utviklingen av samfunnet.
Arbeid er en nødvendig aktivitet som tidligere i stor grad foregikk i
byrommene og utgjorde mesteparten av aktiviteten i byen. I dag er mye av
arbeidsaktiviteten i byrommene forsvunnet, og er erstattet med passiv eller
aktiv valgfri og sosial aktivitet.
Nødvendig aktivitet er i mindre grad avhengig av våre bygde omgivelser,
da det er andre faktorer som styrer dette. Det er ikke tilfellet for valgfri og
sosial aktivitet. Disse aktivitetene er i stor grad avhengig av våre bygde
omgivelser.
Kvalitetene i våre bygde omgivelser må være slik at de inviterer folk ut i
byrommene for å oppholde seg der, møtes og være sosiale.

Gehl, J., 2016, Byer for mennesker

Gehl Architects, 2014, Bylivsundersøkelse Oslo sentrum,
https://issuu.com/gehlarchitects/docs/issue_1242_
oslo_bylivsunders__kelse
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Kvalitet i våre bygde omgivelser

I denne sammenheng favner begrepet “kvalitet” forholdene ved våre bygde
omgivelser som inviterer folk til å oppholde seg ute i våre felles byrom.
Samspillet mellom aktivitet og våre bygde omgivelser kan i mange tilfeller
forklares med bakgrunn i menneskets grunnleggende forutsetninger. Vår
fysiologi, vårt sanseapparat og systemer for tolkning av sanseinntrykk og
informasjon gir et rammerverk for hvordan vi opplever og kan ta inn omgivelsene
rundt oss. Hvordan vi oppfatter omgivelsene rundt oss er igjen med å påvirke
valgene vår. For eksempel om en skal sette seg ned eller gå videre, og om en
skal forte seg av gårde eller spaserer rolig.
Som gående beveger vi oss normalt best rett fremover i omtrent 4-5 kilometer i
timen. Det er denne hastigheten sanseapparatet vårt og systemene for tolkning
av sanseinntrykk er tilpasset gjennom den evolusjonære utviklingen.
Fremoverrettet gange, gåhastighet på 4-5 kilometer i timen, et hode som
naturlig ser fremover, et sosialt synsfelt med yttergrense på rundt 100 meter,
og samtaleavstand på opp mot syv meter er eksempler på forutsetninger som
kan oversettes til dimensjoner i våre bygde omgivelser. Disse dimensjonen er
med å utgjør den menneskelige skala.

«Arkitektur gjør noe helt spesielt med oss, og hvordan vi utformer omgivelsene
våre kan ikke overlates til tilfeldighetene.
Når man spaserer i Strandgaten, fra Illums mot Torgallmenningen, kan man se at
folk krysser gaten mye friere etter at de har passert Christian Michelsens gate. Det
skyldes ikke bare målpunktene og åpenheten; det er utformingen av selve gaten
som får deg til å føle at du eier gaten litt mer. Avstanden mellom fortauskanten
og gaten varierer nemlig fra 18 centimeters høyde i den ene enden av gaten til to
centimeter i den andre. Noen har visst hvilke grep som måtte gjøres for å få deg
til å endre atferd.
Dette er et eksempel på arkitektur som verktøy for å gi deg en god opplevelse.»

Maria Molden, Byarkitekt Bergen kommune,
Debattinnlegg Bergens Tidende 2018,
“Bergen trenger mindre arealplanlegging og mer urban design”

«Er siddemulighetene få eller dårlige, er det ikke
meget andet at gjøre end at gå videre.»
Jan Gehl

Foto: Bergen kommune
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Synsfeltet
Hodet og blikket peker naturlig horisontalt fremover, men
med en vinkel på omtrent 10 grader nedover når vi går.
I dagens urbane omgivelser gir dette konsekvenser for
blant annet viktigheten av programmering og utforming
av bebyggelsens første etasje. Det er i all hovedsak
dette planet vi får med oss når vi går.

Synssansen og avstand
Det sosiale synsefeltet er avstanden hvor synssansen kan fange opp bevegelse, kroppsholdning og følelser. Den
ytre grensen er ved omtrent 100 meter. Innenfor 25 meter kan ansiktstrekk og dominerende følelser oppfattes. Fra
syv meter og nærmere kan en samtale med økende nyanser og artikulering føres. Dette har innvirkning på blant
annet dimensjonering av byrom, gatebredder og kombinasjoner av ulike programmer i disse. For byggehøyder og
antall etasjer betyr dette at den visuelle kontakten med bakkeplanet forsvinner med økt høyde.

Gehl, J., 2016, Byer for mennesker

Gehl, J., 2016, Byer for mennesker

Fart
Øker farten mye over de 4-5 kilometer i timen vi
er tilpasset for ved gange får sansene og hjernen
problemer med å oppfatte og tolke omgivelsene rundt
oss. Det får ringvirkninger for hvordan omgivelsene må
utformes for å kunne oppfattes i den høyere farten.
Blant annet er detaljer ikke lengre mulig å få med seg
i noe særlig grad, og som følger må de for eksempel
forstørres.

Clear Channel Outdoor, https://clearchanneloutdoor.com/where-we-are/los-angeles/
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Gehl, J., 2016, Byer for mennesker

Kvalitetsprinsipper for byliv

Basert på forståelsen av mennesket forutsetning som et
rammeverk for samspillet mellom aktivitet og våre bygde
omgivelser har det vært mulig å formulere objektive prinsipper
for bystruktur og utformingen som inviterer til valgfri og sosial
aktivitet, og byliv.
En av de vanligste listene med prinsipper (høyre) er presentert
av Jan Gehl, den danske arkitekten og pionér innen bylivsstudier.
Bystruktur, arkitektur, topografi og landskap, miljøklimatiske
forhold, folk , historie, kultur, kulturminner og mye mer gjør byer,
byromsnettverk og byrom unike. Kvalitetsprinsippene er i stor
grad universelle og fungerer som retningslinjer.
Hva som er de gode, konkrete løsningene for en utforming som
inviterer til byliv i en by og et byrom avhenger av forholdene på
og rundt stedet. Derfor er det viktig med kunnskap om hvordan
innbyggerne i Bergen bruker og opplever byrommene i byen.

Byliv og opphold
En forenklet beskrivelse på byliv er modellen “antall x tid” ,
hvor produktet er den totale oppholdstiden.
Parameteren “antall” viser at det må være
en kritiske massen med folk i byrommet for at byliv skal
oppstå. Da er det en forutsetning at byrommet er enkelt
tilgjengelige for nok folk, og kan inngå som en naturlig del
av hverdagen deres. Antall er derfor blant annet avhengig
av befolkningstetthet i tilknytning til byrommet.
Parameteren “tid” viser at også nok folk må velge å oppholde
seg i byrommet for at byliv skal oppstå. Oppholdstid er
derfor avhengig av at byrommet innehar de kvalitetene som
inviterer til opphold. For eksempel gode mikroklimatiske
forhold og nok gode sitteplasser.

Gehl, J., 2016, Byer for mennesker
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Kapittel 3

I dette kapittelet vises resultater fra bylivsundersøkelsen, og de fire byrommene i
undersøkelsen sammenlignes. Resultatene gir et inntrykk av tilstand og omfang på bylivet i
byen. Det er en referanse for sammenligning mellom byrom, nå og ved senere anledninger.

Aktivitet i byen

Foto: Bergen kommune
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Foto: Bergen kommune
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Sammenligning av byrom
Folk som befant seg i byrommene ble spurt om hvor godt de likte omgivelsene
på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er best.

På en skala fra 1 til 10, der 10 er best, hvor godt liker du
omgivelsene her du står nå?

Resultatet av spørreundersøkelsen viser at de fire byrommene vurderes
ganske jevnt. Samtidig er byrommene i undersøkelsen variert, med ulik profil
og forskjellige kvaliteter.
Best likt er Ole Bulls plass med 7,7 poeng. Ole Bulls plass er det byrommet
i undersøkelsen som inneholder flest naturelementer, og det er også disse
blågrønne herlighetsverdiene som de intervjuede verdsetter høyest ved
byrommet. Torgallmenningen får 7,3 poeng. Byrommet oppleves som åpent
av innbyggerne. Folkeliv og byrommets funksjon som møteplass trekkes også
frem.
Nedre del av Vågsallmenningen får 6,9 poeng. Som for Torgallmenningen
trekker opplevelsen av åpenhet frem som en kvalitet som verdsetter høyt. Fine
og gamle bygg som rammer inn byrommet settes også pris på. Torget får 6,6
poeng. Her vektlegges opplevelsen av nærhet til sjøen og utsikt - til både hav
og fjell. Folkeliv og åpenhet er også kvaliteter som verdsettes her.

Foto: Bergen kommune
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Lek i byrommene

Ville du latt barn på 6 år leke fritt her?

De intervjuede innbyggerne ble spurt om de ville latt barn på seks år leke fritt i
byrommet.
Selv om fordelingen er jevn er Ole Bulls plass det eneste av de fire byrommene hvor
flere svarte “ja” enn “nei” på spørsmålet. Også for Torgallmenningen er det en jevn
fordeling mellom de som svarer ja og nei.
Det er et tydelig flertall av de spurte på Torget som ikke ville latt barn på seks år leke
fritt i byrommet. Opp mot 80 % svarer nei til det. Det er også tilfellet for nedre del av
Vågsallmenningen, hvor 2/3 svarer nei til å la barn leke fritt i byrommet.
Felles for Ole Bulls plass og Torgallmenningen er at disse byrommene i større grad
er skjermet fra trafikk. Torget og nedre del av Vågsallmenningen tilgrenses av en
trafikkert bilvei. For Torget blir også nærheten til sjøen trukket frem av flere som en
begrunnelse for å ikke la barn leke fritt her.
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Støy i byrommene

Er du plaget av støy her du står nå?

De intervjuede innbyggerne ble spurt om de var plaget av støy i byrommet.
Undersøkelsen viser at de færreste er plaget av støy, mens en del er litt plaget.
Av de fire byrommene er Torgallmenningen der hvor flest ikke er plaget av støy. Kun
ni av 236 svarte at de var plaget eller svært plaget av støy her.
Flere av de spurte er plaget av støy på Torget og nedre del av Vågsallmenningen.
Disse byrommene er tett inntil den trafikkerte fylkesveien over Torget og Bryggen.
Det er observert at mange vektlegger begrepet “plaget”, og det kan virke som det er
en viss terskel for å svare at en er plaget av støy. Flere av de intervjuede poengtere
at de hører en del støy i byrommet, men at de ikke er plaget fordi det er slik en må
forvente når man er ute i byen.
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Torget
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Torgallm.
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Opphold i byrom

De fire byrommene i undersøkelsen har veldig ulik oppholdsprofil både med hensyn
til mengden og sammensetting.
Det er tydelig at det er mange flere som oppholder seg på Torget og
Torgallmenningen enn på Ole Bulls plass og nedre del av Vågsallmenningen.
Det største skillet er mengden sitteopphold på Torget og Torgallmenningen
sammenlignet med Ole Bulls plass og nedre del av Vågsallmenningen. Ser vi
vekk i fra sitteopphold så er mengden opphold i byrommene ganske lik. Disse
betraktningene kan si oss noe om tilbudet av sitteplasser i byrommene og hvordan
dette bidrar til oppholdsmengden og byliv.

Lengre opphold vil kunne bidrar mer til byliv enn korte opphold og
rask bevegelse gjennom byrom.
Med hensyn til bekvemmelighet så kan sitteopphold vare lengre enn
det å stå. Stående opphold med mulighet for å støtte seg kan vare
lengre enn stående opphold uten denne muligheten.
For eldre, hvor det å stå over tid kan være krevende eller umulig, vil
sitteplasser for mange være helt nødvendig for å kunne ha lengre
opphold i byrommene.
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Torget og Torgallmenningen har ganske lik mengde opphold, men
sammensetningen er veldig ulik. Det gjelder spesielt det å sitte gratis sammenlignet
med å sitte på betalte sitteplasser. Sitteplassene på Torgallmenningen er i all
hovedsak allment tilgjengelige, gratis sitteplasser. Det er lite uteservering og
tilhørende sitteplasser med kjøpsbetingelser. På Torget utgjør sitteplasser knyttet
til uteservering en større andel av det totale tilbudet av sitteplasser, blant annet i
serveringsteltene og servicefunksjonene på Zachariasbryggen. Uteserveringen på
Torget fører også til at det foregår en del nødvendig aktivitet i byrommet i form av
arbeid. Utviklingen av opphold mot kvelden er også annerledes på Torget enn i de
tre andre byrommen. På Torget er mengden opphold stabil mot kvelden, mens den
avtar tydelig i de tre andre byrommene.
Foto: Bergen kommune
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Myke trafikanter som besøker byrommene
Tellingen av myke trafikanter gir grunnlag for å anslå hvor mange som besøker
de fire byrommene i undersøkelsen. Det kan også brukes til å få et inntrykk av
fordelingen mellom de ulike typene myke trafikanter her.
Torgallmenningen har fleste besøkende, Det er anslått at det var over 24 000
passeringer inn i byrommet mellom kl. 9 og kl. 16. Mellom kl. 9 og kl. 22 er det
anslått å ha vært omtrent 45 800 passeringer inn i byrommet.
For Ole Bulls plass er det registrert 26 300 passeringer inn i byrommet, mens
Torget har 22 200. Nedre del av Vågsallmenningen har færreste passeringer inn i
byrommet med 16 300 mellom kl. 9 og kl. 22.
I alle byrommene utgjør fotgjengeren et markant flertall blant myke trafikanter. Alle
byrommene befinner seg innenfor andelsintervallet 85% til 91% fotgjengere.
Torget har høyest andel syklende og elsparkesykler, med omtrent 6 % av hver.
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Myk trafikk i byen

Tellingen av myke trafikanter gir grunnlag for å anslå hvor mange som passerer i de
ulike traséne inn og ut av de fire byrommene i undersøkelsen. Det kan også brukes
til å få et inntrykk av fordelingen mellom de ulike typene myke trafikanter i disse
traséne. Totalt er det 29 tellesnitt i undersøkelsen.
Tellesnittet på tvers av nordøstlige ende av Torgallmenningen (Ta3) har markant
flest passeringer i løpet av undersøkelsesperioden. Her er det 29 800 passeringer
inn og ut av byrommet. Tellesnittet er delt i to deler (Ta1 og Ta2) på grunn av at
bredden og mengden myke trafikanter gjør tellingen utfordrende.
Tellesnittet mellom Torgallmenningen og Ole Bulls plass (Ta9) har nest flest
passeringer. Her er det 19 500 passeringer inn og ut av byrommet. Også dette
tellesnittet er delt i to (Ta7 og Ta8) på grunn av at bredden og trafikkmengden gjør
telling utfordrende. Det er registrert 12 500 passeringer i Ta8, mens det er registrert
7 000 passeringer i Ta7.
Tellesnitt Ta5 er på tvers av Starvhusgaten. Her er det 13 600 passeringer. Bybanens
endestopp i Byparken ligger i enden av gaten. Denne delen av Starvhusgaten er den
naturlige ruten for de som skal mellom stoppet og Torgallmenningen da det både er
direkte og kortest. Flere av tellesnittene tilknyttet Torget viser den høyeste andelen
av syklende og elsparkesykler i undersøkelsen.
Tellesnittene To6, Ta3, Ta8 og Obp4 representerer en bevegelsesflyt langs aksen
mellom Bryggen og opp mot Johanneskirken. Disse tversnittene er alle blant de
mest trafikerte i undersøkelsen.
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Intervjuer - Naturkvaliteter i byrommene

Fra intervjuene danner det seg et bilde av at naturkvalitetene trekkes frem som de mest verdsatte herlighetsverdiene i de byrommene der de er godt representert. I byrommene med
færre og mindre blågrønne elementer er naturkvalitetene blant de mest savnede.
Ole Bulls plass

Torgallmenningen

28

Hva liker du best med byrommet?

Hva syntes du mangler med byrommet?

Torget

Vågsallmenningen, nedre del

Intervjuer - Sitteplasser i byrommene

Fra intervjuene er sitteplasser til opphold en kvalitet som er kommer høyt opp på listen i alle byrommene over noe som er savnet. Det gjelder i all hovedsak ønsker om flere sitteplasser,
men også noen andre konkretiseringer som blant annet at de er bedre å sitte på, finere, kommer med bord, er stilt mot hverandre eller er under tak.
Ole Bulls plass

Torgallmenningen

Hva syntes du mangler med byrommet?

Torget

Vågsallmenningen, nedre del
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Kapittel 4
Aktivitet i byrommene

I dette kapittelet vises individuelle resultater for de fire byrommene i undersøkelsen.
Resultatene gir et inntrykk av tilstand og omfang på bylivet i byrommen, og gir et grunnlagt
for å bedre forstå hva som skiller seg mellom byrommene. Det er og en referanse for å
sammenligne endringer i opplevelsen av byrommene over tid.

Foto: Bergen kommune
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OLE BULLS PLASS

Foto: Bergen kommune
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Best likte byrom

Så godt liker folk omgivelsene
80

7,7

Det er en del aktivitet i byrommet i form av antall besøkende og folk som står.
De blågrønne herlighetsverdiene i byrommet er satt stor pris på av folk. Store
trær, masse blomster og plener gir byrommet et grønt preg. Fontenen med
statuen av Ole Bull, fjellet, fossen og vannbassenget er også høyt verdsatt
med sine naturkvaliteter.
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Ole Bulls plass får 7,7 av 10 poeng. Det ble gitt 219
svar, hvor poengfordelingen er konsentrert rundt 7
til 8 poeng. Det er få som gir byrommet lavere poeng
enn 7. Det tyder på at byrommet er generelt godt likt
og veldig få er misfornøyd.
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Ole Bulls plass er det eneste byrommet i undersøkelsen hvor flertallet av de
spurte er åpen for å la barn leke fritt. Det er en mindre andel som oppgir at de
er plaget av støy i byrommet
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Opphold i byrommet
Å stå er den mest vanlige oppholdsaktiviteten på Ole Bulls plass. Det er få
som sitter i byrommet. Oppholdsprofilen viser at det er ganske få folk som
oppholder seg i byrommet på formiddagen, og det fremstår ikke som et
utpreget målpunkt i denne perioden. Mengden opphold stiger kraftig på
ettermiddagen før det igjen avtar brått mot kvelden. Antallet som står er
markert høyere mellom kl. 16 og 19. I dette tidsrommet øker også antallet
som sitter mot betaling markant. Dette er tilknyttet de par uteserveringene
som finnes i byrommet.

Det er mange som står på Ole Bulls plass mellom
klokken 16 og 19. Den blå steinen er en kjent og
kjær møteplass i byen, og det kan derfor tenkes at
mange avtaler å møtes her i denne perioden
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Det er registrert noe nødvendig aktivitet i byrommet, og den fremstår ganske
jevn gjennom dagen. Øvre Ole Bulls plass har en taxiholdeplass, og det foregår
noe uteservering i byrommet.
Selv om flertallet av de spurte er villig til å la barn leke i byrommet er det
registrert lite lekeaktivitet her denne dagen. Å hoppe mellom hoppesteinene i
vannbassenget og klatre i fjellet under Ole Bull statuen er kjente lekeaktiviter
for barn i byrommet.

Byrommet som omtales som Ole Bulls plass i
denne rapporten er sammensatt av tre navnmessig
adskilte byrom. Disse er øvre og nedre Ole Bulls
plass, og mellom dem Kong Olav Vs plass. Den blå
steinen ligger på Kong Olav Vs plass

Opphold i byrommet
50

Gjennomsnittlig opphold

Det er observert at det er få som oppholder seg på Øvre Ole Bulls plass, og det
meste av oppholdsaktiviteten skjer på midterste og nedre del av byrommet.
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SITTER (GRATIS)

SITTER (BETAL)

STÅR

LEKER

TRENER

NØDVENDIG AKTIVITET

70

8

145

2

0

40
33

Antall svar: 252

Hva er det beste med byrommet?
Naturkvalitetene i byrommet er estetiske kvaliteter og
sanseinntrykk som er høyt verdsatt av folk. Spesielt settes det
pris på byrommets grønne preg. Dette innbefatter trærene,
blomstene og plenene, samt hele fontenen med statuen av Ole
Bull.
Åpenhet er også en herlighetsverdi som folk liker med
byrommet. Denne kvaliteten henger sammen med
dimensjonene og skalaen mellom byrommet og bebyggelsen
rundt.
Flere innbyggere verdsetter folkelivet og møteplassfunksjonen
til byrommet. Dette henger sammen med valgfrie og sosiale
aktiviteter som påvirkes av at byrommet ellers har gode
kvaliteter som inviterer til det.

Antall svar: 211

Hva mangler med byrommet?
Sitteplasser er en helt sentral bekvemmelighetskvalitet
for opphold og byliv. Folk ønsker seg flere sitteplasser i
byrommet. Dette korresponderer godt med oppholdsprofilen
for byrommet, hvor en ser at flesteparten står og det er få som
sitter. Et fåtall av innbyggerne konkretiserer at de også ønsker
seg en bedre fordeling av sitteplasser mellom nedre, midtre og
øvre del av byrommet.
En del etterlyser forskjellige typer utbedringer i byrommet, som
forbedring av underlag, bedre belysning og flere bosspann.

34

Myke trafikanter i byrommet

Besøkende i byrommet
3000

Det er anslått at 26 300 myke trafikanter passerer inn på
Ole Bulls plass i løpet av telleperioden. Av disse er 23 265
fotgjengere, som tilsvarer 88,6 % av de myke trafikantene.

2500

Antall besøkende

Myke trafikanter som passerer
Tellesnittene B3 og C2 er de mest trafikkerte i byrommet.
Disse ligger rett ovenfor hverandre langs aksen mellom
Johanneskirken og Torgallmenningen. Det kan gi et
inntrykk av mengden myke trafikanter som krysser
byrommet på tvers her. Sammenlignet med mengden
trafikk i midterste og nedre del av byrommet, er det relativt
lite myke trafikanter i den øvre delen av byrommet. Det
kan sees ved å sammenligne tellesnittgruppe A med B og
C. Sammen med observasjoner om oppholdsaktivitet gir
det et bilde av at mesteparten av aktiviteten i byrommet
skjer i midterste og nedre del.

1500
1000
500
0

Det er observert at på dagtid går flestparten av
fotgjengere på Øvre Ole Bulls plass på den siden av
byrommet som Logehaven ligger.
Tellesnittene B1 og B2 representerer sørøstlige ende av
byrommet mot Byparken og Olav Kyrres gate. Det er mer
enn dobbelt så mange passeringer i B1 som i B2. Det er
også trenden gjennom hele dagen.
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Så mange besøker byrommet mellom kl. 09 og kl. 22

Totalt er det registrert omtrent like mange passeringer av
syklende og elsparkesykler. Men som også sees i flere av
de andre byrommene har de ganske ulik passeringsprofil
gjennom dagen.
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TORGALLMENNINGEN

Foto: Bergen kommune
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Foto: Bergen kommune
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Nest best likt, men med mest aktivitet

Så godt liker folk omgivelsene
80

7,3

I undersøkelsen er Torgallmenningen det byrom med mest aktivitet ved å ha
klart flest besøkende i kombinasjon med mye oppholdsaktivitet. Åpenheten
er den kvaliteten ved byrommet flest folk liker. Innbyggerne verdsetter også
folkelivet i byrommet, og hvordan det fungerer som en møteplass. Tilbudet av
butikker og sitteplasser er også kvaliteter som mange liker.
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Torgallmenningen får 7,3 av 10 poeng. Det ble gitt
238 svar, hvor poengfordelingen er konsentrert
mellom 7 til 8 poeng. Et lite fåtall gir byrommet
lavere enn 5 poeng. Det gir inntrykk av at byrommet
generelt er godt likt.
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Etter Ole Bulls plass er Torgallmenningen det byrommet hvor flest er
villig til å la barn leke fritt. Det er jevnt fordelt, hvor halvparten svarer “ja”.
Torgallmenningen er det byrommet hvor færrest er plaget av støy.
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Opphold i byrommet

Opphold i byrommet

100

Gjennomsnittlig opphold

De fleste som oppholder seg på Torgallmenningen sitter på
allment tilgjengelige sitteplasser eller står. Oppholdsprofilen viser
at fordelingen mellom disse to typene forholder seg ganske jevn
gjennom dagen. Det er få som sitter mot betaling her, og det henger
nok sammen med at det er lite uteservering i byrommet. Det er noe
nødvendig aktivitet her, blant annet som følge av varelevering.
Profilen viser at oppholdsmengden stiger ganske jevnt gjennom
formiddagen og frem til det topper seg på ettermiddagen.
Oppholdsmengden avtar så igjen ganske jevnt mot kvelden.
Det er registrert lite lek selv om halvparten av de spurte har svart “ja”
på spørsmålet om å la barn leke her.
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Hva er det beste med byrommet?
At Torgallmenningen oppleves som åpent og stort/romslig er en
herlighetsverdi som er høyt verdsatt av folk. Opplevelsen av åpenhet
henger sammen med byrommets skala med sine dimensjoner og
forhold til bebyggelsen rundt.
Folkeliv og møteplass representerer valgfrie og sosiale aktiviteter i
byrommet som også verdsettes høyt av folk. At denne formen for
aktivitet foregår på Torgallmenningen er et tegn på at byrommet
innehar gode kvaliteter som inviterer til disse aktivitetene. Disse
inviterende kvalitetene kan også gjennkjennes i ordskyen. Blant
annet setter mange innbyggere stor pris på sitteplassene i
byrommet, tilbudet av butikker og spisesteder, at det er tilgjenglig/
sentralt og bilfritt

Hva mangler med byrommet?
På Torgallmenningen står det ett tre, men byrommet har ellers få grønne
innslag. Det er de estetiske og sanslige kvalitetene som trær, planter
og vegetasjon gir som er mest savnet. Mange innbyggere ønsker også
mer uteservering i byrommet. Dette kan sees i sammenheng med
oppholdsprofilen som viser at sitte mot betaling utgjør en liten del av
oppholdsaktiviteten i byrommet. En del innbyggere savner tilrettelegging
av aktiviter for barn/ungdommer, som en lekeplass og trygge lekesoner.
Innenfor noen kvaliteter er flere både fornøyde samtidig som en ønsker
forbedring. På en side trekkes sitteplassene frem som en god kvalitet ved
byrommet, men samtidig er det også mange som ønsker seg enda flere
sitteplasser, samt at de er bedre og er under tak.
Mange setter pris på butikkene og de muligheter og tilbud som er i
byrommet. Det er også flere som ønsker seg et større butikkmangfold
med flere nisjebutikker, små butikker og spesialforetninger.
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Antall svar: 196

Besøkende i byrommet

Myke trafikanter i byrommet

6000

Det er anslått at 45 800 myke trafikanter passerer inn
på Torgallmenningen i løpet av telleperioden. Av disse
er 41 148 fotgjengere, som tilsvarer 89,9 % av de myke
trafikantene.

5000

Antall besøkende

Myke trafikanter som passerer
Tellesnitt A (A1 + A2) er det mest trafikkerte i byrommet,
og i undersøkelsen generelt. Tellesnitt C (C1 + C2) er det
nest mest trafikerte. Disse representerer henholdsvis
nordøstlige og sørvestlige ende av Torgallmenningen.
Det er omtrent 10 000 flere som passerer i nordøst enn i
sørvest.
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Det er også mange myke trafikanter i tellesnitt B3.
Dette tellesnittet dekker passeringer i Rådhusgaten og
inngangen til Galleriet. Det er observert at på ettermiddag
og kveldstid er flertallet av passeringer i B3 inn og ut av
Galleriet frem til stenging.
Tellesnitt C3 representerer passeringer i Starvhusgaten,
og er den meste direkte forbindelsen mellom
Torgallmenningen og endestoppet for bybanen i Byparken.
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Totalt er det registrert omtrent like mange passeringer av
syklende og elsparkesykler.
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VÅGSALLMENNINGEN,
NEDRE DEL

Foto: Bergen kommune
46

Foto: Bergen kommune
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Et rolig byrom med fine omgivelser

20

6,9

Vågsallmenningen nedre del har mindre aktivitet enn de andre byrommene
i undersøkelsen. Byrommet har både færreste passeringer inn og minst
oppholdsaktivitet. Omgivelsene generelt, og iform av fine, gamle bygg og
statue trekkes frem som de mest verdsatte kvalitetene. Opplevelsen av
åpenhet er en kvalitet som settes pris på.
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Antall svar

Vågsallmenningen nedre del får 6,9 av 10 poeng. Det
ble avgitt 76 svar, færrest i undersøkelsen. De fleste
har gitt mellom 5 og 10 poeng, men det er også
avgitt en del svar helt i bunnen av poengskalaen. Det
viser at det er noe variasjon om hvor godt folk liker
byrommet.

Så godt liker folk omgivelsene

Antall svar: 76
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Omtrent en tredjedel av de spurte er villig til å la barn leke fritt i byrommet. Det
er nest lavest i undersøkelsen. Dette er også byrommet hvor flest svarer at de
er plaget av støy.
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Antall svar: 79
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Opphold i byrommet

Opphold i byrommet
De fleste som oppholder seg på Vågsallmenningen nedre del står. Å sitte
på allment tilgjengelige sitteplasser følger som den nest mest vanlige
oppholdsaktiviteten. Det er få som sitter på betalte plasser, og det er ikke
registrert lek eller trening i byrommet. Matbørsen gjennomgår oppussing og i
den forbindelse foregår det arbeid.
Selv om det er ganske få som oppholder seg i byrommet gjennom dagen er det
mulig å se en stigning fra formiddagen og gjennom ettermiddagen, før det brått
avtar igjen mot kvelden.

Rundt klokken 12 åpnet en bod som delte ut gratis
kaffe. Flere som så ut til å passere byrommet
svingte innom og stilte seg i kø for å få kaffe

Gjennomsnittlig opphold
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Antall svar: 97

Hva er det beste med byrommet?
At nedre del av Vågsallmenningen oppleves som åpent er en
herlighetsverdi som settes stor pris på. Dette vises også i flere av de
andre byrommene i undersøkelsen. Opplevelsen av åpenhet henger
sammen med byrommets dimensjoner og forhold til bebyggelsen
rundt. Omgivelsene med fine/gamle bygg, statuen av Holberg og
utsikt er en gruppe med estetiske og sanselige kvaliteter som også
verdsettes med byrommet.

Hva mangler med byrommet?
Flere sitteplasser er den kvaliteten som flest etterlyser
mer av i byrommet. Sett i sammenheng med
oppholdsprofilen for byrommet kan det tenkes at flere
sitteplasser også vil kunne bidra til at flere velger å
oppholde seg her. Mer uteservering og boder/marked i
byrommet er også et tilbud som flere trekker frem.
Vågsallmenningens nedre del har fin utsikt og er nært
sjøen, men samtidig er det flere som ønsker seg mer
grønne og blå elementer i byrommet i form av trær,
planter og fontene.
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Antall svar: 88

Besøkende i byrommet

Myke trafikanter i byrommet

2000

Det er anslått at 16 300 myke trafikanter passerer inn på
Vågsallmenningen nedre del i løpet av telleperioden. Av
disse er 14 775 fotgjengere, som tilsvarer 90,7 % av de
myke trafikantene.
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Myke trafikanter som passerer
Tellesnitt A2 er det mest trafikkerte i byrommet med 11
160 passeringer totalt. Nest flest har A4 med 8 650.
Dette er byrommet i undersøkelsen med lavest
andel syklende med 2,7 %. Det er også her det er
størst forholdsmessig forskjell i antall syklende og
elsparkesykler. Mellom klokken 12 og 14 er det registrert
svært få syklende i byrommet.

1000

500

0

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tid (timer)

Andre
trillende

Elsparkesykler

Syklende

Fotgjengere

Så mange besøker byrommet mellom kl. 09 og kl. 22

468

618

432

14 775
51

65
7
1446
342

A3

A4

A2

10
22
2404
336

90
7 8 228
8
28

A1
60
4 8 252
0
27

52

Tellesnitt

A1

Fotgjengere

A2
150

3000

Antall passeringer

Antall passeringer

3500
2500
2000
1500
1000
500

90
60
30

200

200

150

150

100
50
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tid (timer)

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tid (timer)

Elsparkesykler

Antall passeringer

Antall passeringer

120

0

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tid (timer)

Syklende

0

A4

Andre trillende

4000

0

A3

100
50
0

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tid (timer)

53

TORGET
Foto: Bergen kommune
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Foto: Bergen kommune

55

Mest opphold, men ikke favoritten

Så godt liker folk omgivelsene
40

6,6

Torget er et byrom med mye aktivitet i form av både opphold og myke
trafikanter. Byrommet har noen karakteristiske kvaliteter som er spesielt
verdsatt. Torget er et historisk byrom og det er tydelig at det er flere som har
minner herfra om blant annet blomsterutsalg og fiskekummer.
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Antall svar

Torget får 6,6 av 10 poeng. Det er gitt 174 svar.
Poengfordelingen er tett konsentrert mellom 6 til 8
poeng. Et fåtall gir lavere enn 5 poeng, men det er
en spredning i svar og hele skalaen blir tatt i bruk. Et
mindretall har sterke negative meninger om Torget.
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Opphold i byrommet

Det er mange som oppholder seg på Torget mellom
klokken 12 og 14. I det fine været er det flere som
oppsøker Torget i lunsjen, og da er de allment
tilgjengelige benkene langs kaikanten populære.

Antall svar: 174

10

Det er få som vil la barn leke på Torget. Selv om Torget er det byrommet hvor
størst andel av de spurte er plaget støy, så utgjør det fortsatt et mindretall.

Valgfri oppholdsaktivitet på Torget er hovedsakelig i form av at man sitter.
“Sitte mot betaling” er det vanligste gjennom dagen, og andelen øker mot
kvelden. Dette kan henge sammen med at mange benytter sitteplasser
tilknyttet torgbodene på dagtid, mens mot kvelden er det flere som trekker
mot uteservering på Zachariasbryggen. Av allment tilgjengelige sitteplasser er
det i hovedsak benker langs kaikanten.
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Det er ikke registrert noe lekeaktivitet på Torget. Av intervjuene kommer det
frem at opp mot 80 % av de spurte ikke ville latt barn på 6 år leke fritt på
Torget. Det lille av treningsaktivitet som er registrert er hovedsakelig jogging.
I motsetning til de tre andre byrommene i undersøkelsen så avtar ikke
oppholdet mot kvelden, men holder seg jevnt. Det antas å henge sammen med
uteserveringen som har åpent i byrommet.
Mellom kl. 14-15 er det en tydelig reduksjon i opphold på Torget sammenlignet
med timen før og etter. Lignende utvikling i opphold sees i flere av byrommene
i undersøkelsen, og fremstår som en konsistent observasjon.
*På undersøkelsesdagen var det på Torget litt ekstra arbeidsaktivitet i form av
ettarbeid tilknyttet en gasslekasje fra noen dager tidligere.

Flere svarer at de ikke vil la barn leke fritt på Torget
fordi det det føles utrygt med kaikanten og vannet,
og også nærheten til bilveien.

Opphold i byrommet
120
100
Gjennomsnittlig opphold

Det er en del nødvendig aktivitet som foregår på Torget. En del av dette
er knyttet til tilberedning og service i torgbodene og teltene. De ansatte
oppholder seg her gjennom store deler av dagen og bidrar til at nødvendig
aktivitet tidvis utgjør en ganske høy andel av oppholdsaktiviteten. En ser at
denne andelen synker ettersom torgbodene stenger for dagen.
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Antall svar: 231

Hva er det beste med byrommet?
Nærhet til sjøen og utsikt er estetiske kvaliteter og
sanseinntrykk som er høyt verdsatt. For folk innebærer nærhet
til sjøen det å kunne se, lukte og oppleve den. Åpenhet er
en romlig kvalitet ved byrommet som også verdsettes høyt.
Åpenheten kan henge sammen med utsikt ettersom det kan
tillate siktlinjer både opp mot byfjellene, og ut mot havet.
Folkeliv er et uttrykk for sosial aktivitet, og det å kunne se på
folk og oppleve liv og røre liker innbyggerne.
Handelstilbudet på Torget er verdsatt av flere, men også
omstridt når det sammenlignes med hva flere har svart de
ikke liker. De som liker det verdsetter det varierte tilbudet med
salget av sjømat, ferskvarer og lokale råvarer fra bodene.

Hva mangler med byrommet?
Sitteplasser er en bekvemmelighetskvaliteten som er viktig
for opphold og byliv, og som det etterlyses mer av på Torget.
Mest av alt ønsker folk seg flere sitteplasser, men de kan også
gjerne være gratis, ha rygglene, være i solen og kunne brukes
hele året. Andre boder og telt er nesten like mye etterspurt
som sitteplasser. Mange innbyggere liker ikke utseende på de
nåværende og ønsker at de var penere, bedre og koseligere.
Flere skulle ønske at Torget henvendte seg mer til
lokalbefolkningen.
Det er også mange minner om Torget blant folk, og flere
ønsker å se mer av det som var før tilbake, som det gamle
fisketorget og blomstersalget. Angående handletilbudet er det
en del som ønsker mer utsalg av fersk fisk og lokalmat.
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Antall svar: 208

Besøkende i byrommet

Myke trafikanter i byrommet

2500

Det er anslått at 22 200 myke trafikanter som passerer inn på Torget i løpet av
telleperioden. Av disse er 19 000 fotgjengere, som tilsvarer i overkant av 85 %
av de myke trafikantene.

Myke trafikanter som passerer
Tellesnittene A2 og B2 er de mest trafikkerte. Sammen med C1 er det disse
tellesnittene som kan synliggjøre en del av bevegelsesflyten mellom Bryggen
og Torgallmenningen over Torget.
Passeringer av syklende og elsparkesykler har en svært ulik passeringsprofil
gjennom undersøkelsesperioden. For syklende ser profilen ut til å høre sterkt
sammen med jobb/hjem-turer. Spesielt skjer det en sterk økning av passeringer med sykkel kl. 14-15, og som toppes kl. 15-16. Antallet avtar gradvis mot
kvelden. Passeringer med elsparkesykler holder seg i ganske jevnt gjennom
dagen, med liten variasjon mellom morgenen, dag og kveld.

2000
Antall besøkende

Det er registrert 1 395 syklende og 1 305 elsparkesykler som passerer inn på
Torget. Syklende og elsparkesykler utgjør en høyere andel av besøkende på
Torget enn i de andre byrommene.
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