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SAMMENDRAG

SAMMENDRAG
Behov for trær i gatene i Bergenhus er avdekket gjennom
arbeidet med denne plan. Hele bydelen er vurdert
etter befaring og studier av kart og foto. Det er sett
på en sammenheng mellom eksisterende vegetasjon,
bygningstypologier i de forskjellige delområdene og
tilgjengelige arealer i gateløpene. Områder der det
er tilstrekkelig med vegetasjon i dag, har ikke vært
prioritert i arbeidet med beplantningsplanen. Ved å
etablere vegetasjon i gater og områder som er preget av
harde flater i dag, blir de grønne forbindelsene fullført
og opplevelsen av stedene heves. Det er gjennom
prioritering av plantested og forslag til treslag lagt
vekt på biologisk mangfold og at trærne skal tilføre
de forskjellige delområdene landskapselementer som
passer inn.
Det er utarbeidet en nøktern og en ambisiøs plan for
utplanting. Beplantningsplanen gir en oversikt over hvor
behovet for nyplanting av gatetrær er størst. Den gir et
fundament for arbeid med videre detaljplanlegging og
prosjektering i forbindelse med utvikling av byrommene
i bydelen.
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1 INNLEDNING

1 INNLEDNING
1.1

BYTRÆRNES BETYDNING

Innslaget av bytrær har en lang historie i Bergen, og
ikke minst i Bergenhus bydel. Noen av de eldste omtalte
trærne i Bergens historie er ”pratebommene” (store trær
som møtepunkt i byen), og vi vet at det fantes et slikt på
Bergenhus og et på Klosteret. Den største byformeren i
Bergen har vært bybrannene som inntraff i forskjellige
deler av byen med jevne mellomrom. Etter hvert plantet
man trær på allmenningene for å hindre spredning av
brann. Bergen har alltid vært omgitt av mye natur med
byfjellene som grønne vegger i det store byrommet. Trær
har innvirkning på menneskers trivsel og nyere forskning
viser at folk gjerne velger å gå en omvei, fremfor en mer
direkte rute fra A til B, dersom den er mer trivelig. Helena
Nordhs forskning viser også at folk ønsker flere trær og
gjerne gress i byene, og at dette bidrar til å øke folks
trivsel. Blomstring, bladformer, fruktsetting og form og
tekstur på stammene gir også små sanseinntrykk som
beriker hverdagen.

Ved å bevare eksisterende trær og etablere nye bytrær
bidrar man positivt til overvannshåndteringen i byen. Ved
gateplantinger er det avgjørende å ta hensyn til bruk av
salt og hvordan treet plantes. Luftkvaliteten forbedres
gjennom å bevare og plante nye trær. Bladverket
filtrerer luften ved å fjerne støv og andre partikler. Det
er dokumentert at vegetasjon til en viss grad kan rense
og filtrere forurenset luft for partikler og sot/støv, og i noe
mindre grad for NO2. Artsvalg, bladflateareal og tetthet
er faktorene som har størst betydning for renseeffekten,
og helårsgrønn vegetasjon er gunstig ettersom den
beholder bladverk om vinteren når luftforurensningen
er høyest. Allergihensyn bør også tas, dvs. bjørk, hassel,
or, salix og andre allergifremmende arter bør unngås.
Enkelttrær har ingen målbar effekt på støy, men
opplevelsen av vegetasjon vil kunne formilde opplevelsen
av trafikkstøyen siden trærne oppleves som et positivt
element .

Naturmangfoldloven gir føringer for bærekraftig bruk og
vern av naturen slik at også natur utenfor verneområdene
tas vare på. Bytrær er viktige som levested for mange
arter av fugler, insekter og pattedyr også i byen.
Retningslinjer for fjerning av trær skal følges og når et
tre blir fjernet, så skal habitatet erstattes. Antall trær i
Bergen sentrum er blitt redusert de siste årene, i takt
med utvikling av byen og stor konkurranse om arealene.
Å plante flere trær samt sikre et mangfold av tresorter
som kan hjelpe våre insekt- og dyrearter også i byen
er derfor et viktig bidrag til å ta vare på det biologiske
mangfoldet.
Bytrær har en viktig funksjon med tanke på klima. Det
mest åpenbare er kanskje behovet for skygge som
oppstår på varme sommerdager. Trær og grønt har
også en kjølende effekt, og kan senke temperaturen
i omgivelsene med flere grader. Store trær fanger og
fordrøyer regn ved at dråpene bruker lenger tid på å
passere gjennom trekronen enn om de faller rett ned
på bakken. Trærne vil således dempe toppene av vann
til overvannsystemet ved styrtregn. I tillegg absorberer
treets rotsystem vann og store trær kan drikke flere
hundre liter vann i døgnet. Trærne tar opp partikler og
næringsstoffer noe som fører til redusert forurensing.

Årstadeiken med utsyn over Store Lungegårdsvann
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1.2 BAKGRUNN FOR PLANEN

1.2.2 BYTRÆR I BERGENHUS BYDEL

Det er Bergen kommunes visjon at bytrær skal ha en
betydelig plass i bybildet. Beplantningsplan gatetrær
Bergenhus er en oppfølging av Strategiplan for bytrær
i Bergen som ble vedtatt i 2018. Planen er overordnet
og legger grunnlaget for mer detaljert planlegging for
innslag av gatetrær ved utvikling av byrom i bydelen.

1.2.1 STRATEGIPLAN FOR BYTRÆR I BERGEN
20.juni 2018 vedtok Bergen bystyre Forvaltninsplan for
bytrær i Bergen, del 1 - Strategidel, heretter benevnt
Strategiplan for bytrær i Bergen (Strategiplanen).
Strategiplanen er forankret i kommunens grøntmiljøplan.
Byrådet har uttalt at beplantningsplanen bør være en
ambisiøs plan for grønnere offentlige rom, med nye
enkelttrær, trerekker og alléer.
Definisjon
I Strategiplan for bytrær i Bergen defineres bytrær
slik:
Med bytrær menes trær i offentlige parker, byrom,
bygater og annen offentlig grønnstruktur. Bytrær
må ha en stammeomkrets på minimum 70 cm,
målt en meter over bakken. Plantede trær på
offentlig grunn regnes uansett stammeomkrets
som bytrær
Strategiplan for bytrær, Bergen kommune 2018

Bymiljøetaten fikk i 2017 utarbeidet en forvaltningsplan/
tilstandsvurdering for bytrær i Bergenhus. I dette
prosjektet ble trærne registrert og vurdert faglig med
tanke på verdi, tilstand, eventuelle skader mm, og
peker også på behovet for nyplantinger innenfor det
geografiske området som ble vurdert. Informasjonen
er lagt inn i GIS-verktøy og fungerer som et levende
dokument som ajourføres løpende. Forvaltningsplanen
kan sammenstilles med andre kommunale temakart, for
eksempel VA- og kabelkart. Prosjektet ble avgrenset til
sentrale deler av Bergenhus, fra Gamle Nygårdsbro i sør
til Bergenhus festning i nord.
Innenfor dette området ble dagens situasjon og
sammenhenger mellom trerekker og grupper vurdert.
Nye trær er foreslått der de kan forsterke og komplettere
eksisterende grønnstruktur og sammenhenger og
rehabilitere viktige byrom og historiske og arkitektoniske
sammenhenger. Områder som er nevnt i rapporten er
byrommene rundt rådhuset og gamle rådhus, rundt
biblioteket og jernbanestasjonen, samt deler av
Nygårdsgaten ved Grieghallen. Det er foreslått å prioritere
allmenningene gjennom forsterkende og supplerende
treplanting. Markeveien fra Murallmenningen og ned til
Torgallmenningen foreslåes forsterket med en trerekke.
Historiske gateløp i Kong Oscars gate ved St Jørgens
Hospital og Øvregaten på oppsiden av Bryggen foreslås
supplert og til en viss grad tilbakeført.
Disse vurderingene inngår som del av grunnlaget for de
anbefalinger som Beplantningsplan gatetrær Bergenhus
trekker opp.
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1.2.3 MULIGHETSANALYSE
Våren 2020 ble det gjennomført en mulighetsanalyse der
målet var å gi en vurdering av ulike gater med tanke på
egnethet for utplanting av nye gatetrær. Analysen viste
muligheter for ambisiøs planting, der man tok hensyn
til gatebruk, gatebredde og andre forhold som påvirker
treplantingen. Ikke alle forhold ble tatt i betraktning,
eksempelvis bossnett og andre strukturer under bakken.
I forbindelse med mulighetsstudien ble det gjennomført
innspillsmøter med ulike fagmiljøer i Bergen kommune
og Vestland fylkeskommune.
Tema for innspillsmøtene var drift, arkitektur,
kulturhistorie og estetikk, biologisk mangfold og
gatebruk. I etterkant av dette arbeidet ble ambisjoner
for beplantingen sammenstilt:
• Antall gatetrær i bydelen skal øke betraktelig. I dag er
det omtrent 2000 trær innenfor planens avgrensning.
Det er ikke foreslått et bestemt antall trær som skal
plantes. Målet er å øke antallet kraftig, og det er trukket
en viss sammenligning med Oslo, som har som mål å
plante 10 000 trær de kommende år.

• Variasjon i treslag. Både for biodiversitet og for det
estetiske er det viktig med et mangfold i treslag som
plantes. Av de 2000 gatetrærne i Bergenhus i dag er en
stor overvekt lindetrær. Dette er gode trær som tåler mye,
men andelen lind er veldig høy og det er lite variasjon. Til
beplantningsplanen er det utarbeidet en sortsliste med
trær som anbefales benyttet. Denne listen inneholder
tresorter som gir alternativer som tilfredsstiller de ulike
situasjonene man står ovenfor i prosjekter.
• Beplantningen skal ta hensyn til universell utforming,
med et særlig fokus på allergi. Det er et mål at
beplantningen ikke forverrer pollensituasjonen for byens
innbyggere.
• Beplantningen må anses som viktig, slik at det faktisk
blir plantet mange nye trær i byen, i trange gater så
vel som i romslige. Beplantningen må prioriteres, slik
at det settes av tilstrekkelig tid i prosjekter til å kna
løsninger der både trær og øvrig gateinnhold, over og
under bakken, får tilstrekkelig plass.

• Trærne skal bidra til økt biologisk mangfold i byen. I dag
er biologisk mangfold og nytteverdien av dette et svært
aktuelt tema innenfor byplanlegging. En av de enkleste
måtene å få dette til er å skape sammenhengende
biotoper inne i den eksisterende bystrukturen. Til dette
er trær gunstige. Ved å plante treslag som er gunstig for
insekt og fugleliv vil Bergens innbyggere få et yrende liv
like over hodene sine når de går på fortauet. Det er en
ambisjon om å skape sammenhengende biotopkorridorer
ved bruk av riktig treslag i riktig gate.

BEPLANTNINGSPLAN GATETRÆR BERGENHUS BYDEL
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1.3

PROSJEKTGRUPPE

Planarbeidet er utført av landskapsarkitekter fra
Sweco AS i samarbeid med Vestlandsarboristen.
Det har gjennom prosjektet vært jevnlig dialog med
oppdragsgiver Bymiljøetaten.
I innledende fase ble det gjennomført innspillmøter
med interessenter der resultatene beskrives under kap.
1.4.1. Det har også vært gjennomført møter med ulike
deler av den kommunale forvaltning i utarbeidelse av
selve planen.
Det er gjennomført flere befaringer og studier av kart og
foto, både nye og gamle. Utførende har også hatt tilgang
til database for registreringene som ble gjennomført i
arbeidet med forvaltningsplanen og etterpå.

1.4

DEFINISJON AV PROSJEKTET

Beplantningsplan gatetrær Bergenhus begrenser seg
til å behandle trær på gategrunn. Bytrær i parker og
grøntdrag er ikke vurdert. Planen tar i første rekke
for seg trær i kommunale gater, men man har valgt
å vise prinsipper for plantinger i gater og veier som
har andre veieiere for å få fram en helhetlig situasjon
for gatetrærne i bydelen. Kun forslag til plantinger i
kommunale gater og byrom er vurdert i forbindelse med
prioritering av oppfølgingstiltak.
Beplantningsplan gatetrær Bergenhus skal gi et grunnlag
for å vurdere hvor det kan og bør plantes gatetrær i
bydelen. I de vedlagte kartene er ikke eksakt plassering
av trær definert, men det er vist en struktur/plantemåte
innenfor ulike delområder.
Mulige problemstillinger knyttet til planting av
gatetrær i gategrunn i Bergenhus bydel:
• Infrastruktur under bakken kan redusere
tilgjengelig areal for trær og rotsone.
Omlegging for å plante trær vil kunne være
svært kostnadsdrivende.
• Sanering av parkeringsplasser gir muligheter
for planting av gatetrær.
• Det skal være god framkommelighet i byen,
og det skal være mulig å gjennomføre
utrykning, varelevering samt tilkomst til
boliger og bygninger med bil.
• I bydelen må det sikres plass for
HC-parkering.
• Gatetrær bør ikke påvirke beboere i negativ
retning ved å være til for stor sjenanse eller
skape skygge inne i boliger.

Hjertetre i Lars Hilles gate.
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1.4.1 UTFORDRINGER MED BEPLANTNING I
BERGENHUS BYDEL
Det er et relativt stort press på gatenettet i Bergenhus,
og mange problemstillinger er knyttet til hva som
skal få plass på tilgjengelige arealer. Det er mange
utfordringer som bør belyses og tas hensyn til, både
over og under bakken, i forbindelse med planting av
gatetrær i gategrunn. Det er en relativ stor konkurranse
om bruken av tilgjengelige arealer.

Eksisterende og ny infrastruktur i bakken
Infrastruktur i bakken vil trolig være en utfordring i alle
gjennomføringsprosjekter. Mange av sentrumsgatene er
nylig renovert og omlegginger for å plante trær i gategrunn
vil kunne være svært kostnadsdrivende. Eventuelle
nyplantinger her bør gjøres på en måte som i minst mulig
grad medfører endringer i elementer som nylig er etablert.
Graveklubben samordner gravearbeider i bygater og vil
være en viktig samarbeidspartner i fremtidige prosjekter.
Graveklubben er en samarbeidsplattform mellom Eviny,
BKK Nett AS, BIR Nett AS, Telenor ASA, Bergen Vann og
Bymiljøetaten som skal samordne prosjekter og redusere
ulemper i forbindelse med graving i bygatene.

Figur 1: Oversikt over områder der Graveklubben har ferdigstilt og har pågående gravearbeider.
Illustrasjonen viser også mulige områder for fremtidig gravearbeid i regi av Graveklubben.
BEPLANTNINGSPLAN GATETRÆR BERGENHUS BYDEL
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Parkering
Det er en overordnet føring i Bergen kommune om å
redusere omfanget av personbilparkering i Bergenhus
bydel. Arbeidet med parkeringssanering har pågått over
flere år og det har blant annet ført til en stor reduksjon
av boligparkering. Det er i forbindelse med sanering
av parkeringsplasser i Bergenhus viktig å sikre en god
kapasitet på HC-plasser.
Tilgjengelighet
I bydelen skal framkommelighet med kjøretøyer sikres.
Selv om vegnettet mange steder er i endring, vil det også
i fremtiden være behov for brann- og annen utrykning,
flytting og varelevering.

Forholdet til beboere og brukere
Prosjektet for å etablere flere trær i Bergenshus vil
bidra til å heve delområdenes kvaliteter og føre til økt
trivsel blant beboere og brukere. Det er viktig at det ved
detaljplanlegging av fremtidige utplantinger legges til
rette for god innbyggermedvirkning. Gatetrær bør ikke
være til nevneverdig sjenanse eller skape skygge inne
i boliger og lignende. Gode plantevalg, god tilpassing
av plantemåte og eksakt plassering må tas stilling til i
forbindelse med utplanting av gatetrær.

Det skal være mulig å gjennomføre utrykning,
varelevering og tilkomst til boliger og andre bygninger
ved bruk av bil. I et gateløp må det derfor settes av
tilstrekkelig med arealer til dette. Det er også viktig
at universell utforming og tilgjengelighet ivaretas på
gangarealer, og at treplantinger ikke gjøre situasjonen
verre med tanke på dette.
Andre vegeiere
Gatenettet i Bergenhus har flere vegeiere der Statens
vegvesen og Vestland fylkeskommune er de mest
sentrale. Innenfor de ulike delområdene er det vist
plantinger uavhengig av vegeier for å illustrere en
ønsket sammenheng i grønnstruktur. Der kommunen
har ønsker om å etablere gatetrær i andres gater, må
dette gjennomføres gjennom et samarbeid og gjerne
et prosjekt som ligger på vegeier. Beplantningsplan
gatetrær Bergenhus gir anbefalinger som det vil være
naturlig at de ulike vegeierne følger opp i sitt arbeid
med bygater.
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Gateløp med parkering og gatetrær. Foto: Trees for Cities.
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1.4.2 PÅGÅENDE PLANER/PROSJEKTER SOM MÅ
HENSYNTAS

1.4.3 KOMMUNALE FØRINGER FOR DETTE
PLANARBEIDET

Beplantningsplanen må sees i sammenheng med
andre strategier og områdeprosjekter som Bergen
kommune jobber med. Felles for flere av planene man
bør se til er fokuset på det grønne skiftet, biologisk
mangfold og folkehelse. Beplantningsplan gatetrær
Bergenhus vil legge premisser for arbeid med andre
planer og prosjekter i Bergenhus. I forbindelse med
gjennomføring av byromstiltak vil Bymiljøetaten ha en
viktig koordinerende rolle.

• Strategiplan Bytrær i Bergen (2016, vedtatt 2018)
• Kommuneplanens samfunnsdel
• Kommuneplanens arealdel
• "Identitet med særpreg" - Kulturmiljøplan for Bergen
(2021-2025)
• Arkitektur + Arkitektur- og byformingsstrategi for
Bergen (2019)
• Grøntmiljøplan. Kommunedelplan for blågrønn
infrastruktur (2012-2020)
• Gåstrategi for Bergen (2019-2030)
• Sykkelstrategi for Bergen (2019-2030)
• Grønn strategi (2016).
Listen er ikke uttømmende.

Under listes en del plan- og prosjektarbeider som det
i denne sammenheng er verdt å nevne. Listen er ikke
uttømmende.
• Mobilpunkt
• Bybaneutbygging
• Bysykler
• Bildeling
• Etablering av Grønt Punkt
• Drikkevannsposter
• Pågående reguleringsplanprosesser

1.4.4 AMBISJONER FOR PROSJEKTET
Ambisjonene i prosjektene ble satt i Strategiplanen for
bytrær (2016, vedtatt 2018)
Målsetning
• Bytrær skal ivaretas der hvor de har en verdi.
• Bytrærs økologiske betydning skal aktivt utnyttes.
• Det skal tilstrebes en rikere variasjon i bytrærnes
artssammensetning og estetiske uttrykk.
• Trær skal gis tilstrekkelig areal og gode vekstvilkår.
• Bytrær som må felles av sikkerhetshensyn eller av
andre årsaker, skal erstattes.
• Antall trær i byen, både solitær- og alletrær økes
etter anbefalinger i beplantningsplan.
Strategiplan for bytrær, Bergen kommune (vedtatt 2018)

Visualisering av Mobilpunkt - Erik Pontoppidans Gate

Visualisering av Mobilpunkt - Martin Vahls Gate
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1.5

AMBISIØS OG NØKTERN PLAN

Det er utarbeidet to alternative planer for utplanting av
gatetrær i Bergenhus bydel. Planene, som fremgår av
kartvedlegg, viser hvor det er rom for å plante trær, hvor
det er størst mulighet for å nyttegjøre seg av trærnes
positive effekter, og hvor det er nødvendig å plante trær
for å oppnå bedre blågrønne sammenhenger i bydelen.
Hvilke faktorer som begrunner forslaget om å etablere
gatetrær på ulike steder beskrives i kapittel 5 delområder.
Disse plantingene vil i ulik grad endre gatestrukturen
og vil kunne medføre endringer i dagens gatebilde.
Omfanget av slike endriger vil først bli tydelige i videre
detaljplanlegging og prosjektering i forbindelse med
utvikling av byrommene i bydelen.

Ambisiøs plan vil mer enn nøktern plan bidra til å nå
kommunens visjon om at gatetrær skal ha en betydelig
plass i bybildet, jf. Strategiplan for Bytrær i Bergen
(2016).
Nøktern plan viser nye treplantinger som er absolutt
nødvendige for å oppnå et minimum av blågrønne
sammenhenger i bydelen og for å gjøre gatetrær
synligere i bybildet. Det er viktig at det også gjøres
vurdering knyttet til planting av trær i gateløp som
nylig er restaurert, men hvor innslaget av grønt og
gatetrær er mangelfullt. Her vil det være mer aktuelt
å ta utgangspunkt i nøktern plan da det må tas større
hensyn til nyetablert infrastruktur både over og under
bakken.

Ambisiøs plan inkluderer alle treplantinger i nøktern
plan, men planen viser flere treplantinger og legger til
rette for at gatetrær blir en betydelig del av bybildet.
For å gjennomføre treplantinger i henhold til ambisiøs
plan vil det være nødvendig å gjøre en del endringer i
gatesnittet.
Den ambisiøse planen vil dessuten gi gunstigere effekt
med tanke på menneskers trivsel, biologisk mangfold,
fordrøying av overvann, luftrensing og lokalklima
da trevolumet og utstrekningen av trær blir større.
Eksisterende grønne forbindelser vil i større grad
videreutvikles og styrkes ved valg av ambisiøs plan enn
ved valg av nøktern plan. Den ambisiøse planen legger
også opp til etablering av nye grønne forbindelser som
viktige ledd i den overordnede blågrønne strukturen.
I områder som skal gjennomgå betydelige oppgraderinger,
vil det være naturlig å ta utgangspunkt i anbefalingene
som følger av ambisiøs plan. I prosjekter der gater og
byrom skal opprustes, ligger forholdene godt til rette for
å kunne øke innslaget av gatetrær. Dersom prosjektene
tar treplanting i betraktning i tidlig fase, vil komplekse
problemstillinger herunder hensyn til annen infrastruktur
og prioritering av tilgjengelig areal kunne løses på en
tilfredsstillende måte.
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Ambisiøs plan
• Inkluderer alle foreslåtte treplantinger
i nøktern plan, samt foreslår
tilleggsplantinger.
• Bidrar til å videreutvikle og styrke viktige
forbindelser i den overordnede blågrønne
strukturen.
• Plangjennomføringen introduserer større
trevolum og utstrekning av trær som
medfører større positive effekter.
• Gatetrær vil utgjøre en betydelig del av
bybildet.
• Foreslås lagt til grunn når det
skal gjennomføres betydelige
opprustingsprosjekter i gater og byrom.
• Kan medføre store endringer i byrom og
gatebruk.

Figur 2: Utsnitt fra ambisiøs plan for delområdet Ladegården

Nøktern plan
• Tilrettelegger for et minimum av blågrønne
sammehenger i bydelen.
• Bidrar til at gatetrær blir mer synlig i bybildet.
• Plan som er aktuell å legge til grunn når det
nylig er foretatt større oppgraderingsarbeider
i gater og byrom, og innslaget av gatetrær
er mangelfullt.
• Kan medføre endring i byrom og gatebruk.

Figur 3: Utsnitt fra nøktern plan for delområdet Ladegården
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2 DAGENS SITUASJON

2 DAGENS SITUASJON
Typisk for Bergen er de grønne fjellsidene som omslutter
byen og danner fondmotiv fra flere synspunkt. Disse
gjør det lett å orientere seg i byen. Det kan trekkes en
grønn akse gjennom byen, fra Nygårdsparken i sør via
Lungegårdsvannet, Teaterparken og utover Klosteret
mot Nordnesparken i nord. Utover disse større grønne
områdene finnes enkelte gateløp med alleer eller
trerekker og mer spredte enkelttrær. I ytterkantene av
byen, opp mot fjellet, har boligene ofte frodige, grønne
hager. Hagene gir et grønt preg til områdene og gjør
at behovet for gatetrær er redusert. Det er et generelt
prinsipp, som holdes sterkt i hevd av Byantikvaren, at
man i havneområdene og utenfor den gamle strandlinjen
skal være restriktiv med planting av trær. Det er også
tydelig at vegene og gatene som forvaltes av Statens
vegvesen og Vestland fylkeskommune har lite gatetrær.

Trærnes verdi øker i takt med alder og størrelse. Noen
trær, som lind, er egnet for flytting. Dette er i høyeste
grad å foretrekke i stedet for å fjerne treet helt. Når
et tre fjernes på grunn av skade eller sykdom, bør det
erstattes umiddelbart. I gatebildet ser man flere steder
at trær av ulike grunner er fjernet og ikke erstattet.
Bergen kommune har også trær som er fjernet og satt
på lager. Disse bør benyttes ved anledning. Et stort tre
tilfører bybildet en helt annen dimensjon en et ungt
nyplantet tre.

Dagens situasjon - Torgallmenningen

Dagens situasjon - Vestre Torggaten

Dagens situasjon - Zetlits gate

BEPLANTNINGSPLAN GATETRÆR BERGENHUS BYDEL

Dagens situasjon - Neumannsgate
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Figur 4: Illustrasjonen gir en oversikt over ønskede blågrønne hovedstrukturer vist i Temakart for sammenhengende blågrønne strukturer som er en del
av Kommuneplanens arealdel 2018. Det differensieres mellom eksisterende blågrønne forbindelser, og forbindelser som mangler for å få etablert en
sammenheng i de blågrønne strukturene. Det er ønskelig at forbindelsene kobler sammen byfjellsområdene med blågrønne områder i Bergenhus.
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3 PRINSIPPER FOR
PLANTING AV TRÆR

3 PRINSIPPER FOR PLANTING AV TRÆR
3.1 PLANTEMETODER

3.1.2 PLANTING ”OVER” BAKKEN

Beplantningsplan gatetrær Bergenhus beskriver
planting i plantegrop i bakken som anbefalt metode
for treplanting. Utplanting ved bruk av denne metoden
er beskrevet under pkt. 3.1.5 og er utgangspunktet for
kostnadsberegningene beskrevet under pkt. 6.3.
Mulighetene for beplantning må imidlertid vurderes ut
fra situasjonen på stedet, noe som kan tilsi at andre
metoder nyttes. Slike alternative plantemetoder er kort
beskrevet under.

Der planting av gatetrær vil komme i stor konflikt med
infrastruktur under bakken, kan planting over bakken
vurderes. Metoden kan også benyttes der det er et
ønske om å etablere treplantinger i forbindelse med
annet møblement som romdannende element. Ved
plantinger over bakken bør en søke å etablere et så stort
sammenhengende jordvolum som mulig. Det kan også
være mulig å foreta plantinger som er delvis over bakken
der det er konflikt med infrastruktur under bakken. Et
størst mulig jordvolum skal etterstrebes.

3.1.3 PLANTING MED PLANTEKUM
For mer informasjon om hvilke krav som bør settes
til rotsone, planting, plantemateriale og skjøtsel
henvises det til Håndbok gatetrær i Bergen
(2022). Håndboken kan brukes som en praktisk
veileder som viser hvordan man kan gripe an ulike
situasjoner. Den beskriver også hvilke prosedyrer
som må følges for å sikre og utvikle innslaget av
trær i gate- og bymiljøet.

Det vil i forbindelse med plantinger i gategrunn ofte være
et ønske om at det benyttes plantekum. Plantekummene
bør ha størst mulig jordvolum. Plantekummene bør
etableres med vegger der noen av disse er slått ut
slik at røttene får utvikle seg uten at de gjør skade på
omkringliggende infrastruktur/konstruksjoner i bakken.

3.1.1 TEMPORÆRE PLANTINGER
Temporære plantinger av trær kan gjennomføres
ved å plante i plantekasser eller kummer. Metoden
kan benyttes i flere situasjoner. Slike plantinger kan
blant annet benyttes dersom det er et ønske å teste
om treplantinger er noe man ønsker i et spesifikt
byrom eller gateløp. Det kan også være et ønske om å
etablere et midlertidig anlegg i påvente av fremtidig mer
permanent utplanting. Ved å plante i en plantekasse
vil man se virkningen av treplantingen samtidig som
man ikke gjør inngrep i dekker på stedet. Planting i
plantekasse kan også benyttes der det er nødvendig
å etablere stengsler for innkjøring, men samtidig et
ønske om tilkomst i spesielle tilfeller. Eksempel på dette
er adkomstmuligheter til torg og plasser. Trær som er
plantet i plantekasser eller kummer vil ha et begrenset
jordvolum. Trærne kan flyttes og plantes på en mer
ordinær måte andre steder.

Gatemiljø fra Rotterdam. Trær plantet i opphøyde bed med sittekant.
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3.1.4 PLANTING SOM DEL AV BLÅGRØNN LØSNING
Blågrønne løsninger skal etterstrebes i Bergen kommune
og etablering av slike løsninger for håndtering av
overvann og eventuelle opninger av bekkeløp vil være
aktuelt. Trærne plantes da gjerne i regnbed under vegog fortausnivå for å inngå som en del av fordrøyningen
av vannet. Ved slike løsninger er trærne som regel en
del av et større vegetasjonsbilde, med stauder, gress
og eventuelt busker.

3.1.5 ANBEFALT METODE FOR TREPLANTING
Detaljert plan for utplanting utarbeides i detaljfasen
av hvert enkelt prosjekt og løsningene vil variere. I alle
prosjekter skal det legges til rette for så gode livsvilkår
for trærne som mulig. Ideelt sett bør trærne ha rom for å
utvikle seg og etablere et godt rotsystem under bakken.
Ofte plantes gatetrær i betongkummer.
Det anbefales at det ikke benyttes kummer, da dette
gir trærne et svært begrenset jordvolum. Ved å benytte
rotbarriere kan man hindre at trærne gjør skade på
nærliggende infrastruktur under bakken. Dersom det
skal være kjøring i rotsonen anbefales det å etablere et
rotvennlig forsterkningslag. Bystyret i Bergen har vedtatt
at kommunen skal kutte unødvendig bruk av plast. Siden
aktuelle jordkassetter produseres i plast, kan bruk av
slik løsning for å etablere kjøresterke områder synes
problematisk.

Jordsammensetning tilpasses lokale forhold og treslag.
Det er lagt inn tilsetning av kull, såkalt «Stockholmsjord»
i kostnadskalkylen under pkt. 6.3. Metoden er under
utprøving. Ved detaljplanlegging må ideell vekstjord
og volum beskrives.
Trærne skal fortrinnsvis plantes på våren eller tidlig
sommer slik at de får de beste forutsetningene for god
etablering før høsten kommer. Dersom man er en del av
et større prosjekt som skal ferdigstilles på et ugunstig
tidspunkt kan det vurderes å gjøre klart for planting,
men utsette selve plantingen av treet til et mer egnet
tidspunkt.
Vegsalt er problematisk for gatetrær, og spesielt
i etableringsfasen. Tiltak som kan gjennomføres
inkluderer å sette opp skjermer, sette ned farten på
stedet vinterstid og ved å sette krav til saltblandingene.
En litt opphøyet kant rundt plantehullet kan forhindre
at salt renner direkte ned i vekstmediet.
Oppbinding gjøres fortrinnsvis med trestokker og
naturlige materialer som kan fjernes. I kalkylen under
pkt. 6.3. inkluderes skjøtsel og vanning av trærne i en
5 års periode som del av etableringskostnaden.

Treplantinger i Rotterdam. Trærne er plantet i sammenhengende jordvolum.
BEPLANTNINGSPLAN GATETRÆR BERGENHUS BYDEL
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3.2

PRINSIPPER FOR PLANTEMØNSTER

For å kategorisere og forklare de planlagte plantingene,
opereres det med tre ulike prinsipper for gruppering av
gatetrær. Dette er enkeltstående tre, trær i rekker og
trær i allmenning/gatetun (se figur 5).
Enkeltstående tre
Trær som står alene eller i mindre grupper. Det kan være
både store og små trær. Enkeltstående trær stiller få krav
til omgivelsene og har begrensede krav til tilgjengelig
areal. I trange områder benyttes trær som ikke blir store.

Figur 5:

Et enkelt tre eller en mindre gruppe kan tilføre mye til
et område der det i dag er lite eller ingen eksisterende
vegetasjon. Slike plantinger kan også benyttes for å
skape bedre sammenheng i eksisterende plantinger eller
almenninger. Enkeltstående trær vises også i områder
der man vil oppnå hagepreg ved å tilrettelegge for mindre
plantinger.

Trær i rekke
Ved å plante trær i rekke etableres en visuell og økologisk
sammenheng der det plantes på samme måte over et
lengre strekk. En rekke er ikke nødvendigvis ensartet
med tanke på treslag, men det bør være et slektskap i
uttrykket mellom trærne.
Det er lagt inn rekker i gater der bygningsstrukturen
gir rom for det. Avstand mellom trærne må tilpasses
situasjon og tilgjengelige arealer.

Trær i allmenning/gatetun
Der gatetrær erstatter annen bruk av gategrunn, f.eks.
parkering, kan trær plantes i en større sammenheng
og gjerne med et sammenhengende jordvolum. Slike
områder kan utvikles til møtesteder og oppholdsarealer
med større attraktivitet enn områder der det kun er
plass til enkeltstående trær. Dette planteprinsippet
er arealkrevende og er i hovedsak foreslått i hellende
terreng der de ikke hindrer utsyn for beboere.
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4 TRESLAG

4 TRESLAG
Det er under omtale av de ulike delområde i kap. 5
oppført forslag til valg av treslag. Trelisten i kap. 4.1 lister
aktuelle treslag. Listen er ment som et utgangspunkt,
men treslag må vurderes i hvert enkelt tilfelle og over tid.
Det er ønskelig at en viss andel trær er lokale sorter som
kan støtte opp om lokale arter av insekter og fugler, men
det er også ønskelig å benytte kjente fremmede tresorter
samt å prøve ut nye. Klimaforhold og sykdomsbildet er i
stadig endring og kan gi nye og ukjente utslag for trær
vi har lang erfaring med. Derfor er listen med forslag til
trær ikke uttømmende.

Under delområdene blir det angitt forslag til kategori
for trær, og i noen tilfeller gis det innspill til spesifikke
treslag. Endelige beslutninger om treslag må tas i
detaljplanlegging av utplantingen på det aktuelle stedet
der man ser hvilke løsninger som videreføres.
Frukttrær er ikke nevnt i listen, men kan benyttes med
forsiktighet der det er grønne dekker under trærne.
Bergen kommune har en strategi for at det skal plantes
frukttrær, og muligheter for dette kan vurderes i de ulike
delområdene.

4.1 TRELISTE
Trelisten er delt inn i følgende kategorier:
Små hagetrær
Store hagetrær

Monumentale trær

Naverlønn
Rogn
Sibirlønn
Sargenteple
Amerikahagtorn
Prydeple
Fagerrogn
Småasal
Norsk asal

Hjertetre
Freemanlønn
Agnbøk
Hybridplan

Lind
Alm
Bøk
Blodbøk
Kjempepoppel
Sommereik
Vintereik
Lerk

Små norske trær

Store norske trær

Bartrær

Osp
Doggpil
Furu
Selje
Norsk asal

Lind
Alm
Spisslønn
Gråor
Bøk
Blodbøk
Sommereik

Lerk
Furu

Vintereik
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4.2 STRØKS- OG BYGNINGSTYPOLOGIER

Struktur og bebyggelse kan deles inn i forskjellige
typologier. Noen av delområdene representerer
rendyrkede typologier, andre er ikke så tydelige og har
glidende overganger.
Middelalderstruktur:
Bebyggelsen er tett og gatene kronglete. Det er lite areal
tilgjengelig for planting. I disse områdene foreslås det
å plante mindre trær, både de norske treslagene og
hagetrær er egnet.
Bygårdskvartaler:
Høyden på bygningene angir en anbefaling på trærnes
høyde. Særlig blant lavere gårder vil hagetrær være
bra. Der hvor det er høye gårder, kan man benytte
monumentale trær. Her kan også bartrær benyttes.
Trehusbebyggelse:
Denne typologien finner vi flere steder og disse
områdene er ikke like. Arbeiderstrøk som Eidemarken,
Ladegården og Sandviken har et annet uttrykk enn
de mer fornemme områdene med villaer som blant
annet finnes på Nygårdshøyden og Møhlenpris ved
høyden. I trehusbebyggelsen kan norske treslag og
bartrær benyttes. I villastrøkene kan man benytte de
mer eksotiske hagetrærne.

Trehusbebyggelse - Fløygaten
BEPLANTNINGSPLAN GATETRÆR BERGENHUS BYDEL

Middelalderstruktur - Klosteret

Bygårdskvartaler - Sigurds Gate
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5 DELOMRÅDER
Gjennom analyser og befaringer av de ulike områdene i
Bergenhus er det funnet ulike typologier. Typologiene har
både fellestrekk og forskjeller seg imellom. Forskjeller
og fellestrekk kan blant annet finnes innen bebyggelse,
vegetasjon, forbindelser, alder, grad av bevaring og
hvordan de har utviklet seg. For å beskrive resultatene
er det benyttet en inndeling etter strøk. Denne er
utarbeidet som et prosjekt i Bergen kommune, Prosjekt
strøksnavn(2003). Disse grensene er lagt inn i plankartet
under(figur 6) og de vedlagte planteplanene (se vedlegg
1: Overordnet planteplan ambisiøs plan og vedlegg 2:

Overordnet planteplan nøktern plan) for å kunne beskrive
område for område.
Under hvert delområde blir dagens situasjon beskrevet
med plassering, landskapsform, bebyggelsestruktur og
historisk utvikling. Det blir gitt en kort beskrivelse av
eksisterende vegetasjon og hvordan den bør behandles
videre gjennom beplantningsplanen. Det er også gitt
innspill til valg av trekategori. Forskjellen mellom
ambisiøs og nøktern plan er vist i kartene.

Figur 6 Inndeling av delområder.
BEPLANTNINGSPLAN GATETRÆR BERGENHUS BYDEL
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5.1.1 YTRE SANDVIKEN

Frodig vegetasjon langs Helleveien.

Delområdet strekker seg fra Lønborg i nord til Sandviken
sykehus. Det omfatter steder som Hellen, Biskopshavn
og Breiviken. Terrenget faller mot vest fra nordenden
av byfjellene, og ligger som en terrasert hylle mellom
Sandviksfjellet og Byfjorden. Området var for det meste
et landlig jordbrukslandskap frem til 1900-tallet. Utover
på 1900-tallet skjøt boligbyggingen fart. Området består
av spredte eneboliger med hage, flermannsboliger og
lavblokker i grønne omgivelser. I området finner man
også større institusjoner som Norges Handelshøyskole og
Sandviken sykehus. E39 kommer ut av Fløyfjellstunnelen
ved Sandviken sykehus, og går inn i fjellet igjen ved
Stemmemyren. Hele området fremstår som grønt. Det
er smale gateløp flere steder, men tilgrensende frodige
hager tilfører tilstrekkelig vegetasjon.

Prioritet: Lav prioritet.
Nøktern plan: Plantinger med solitære trær ved
avkjøringen til NHH.
Ambisiøs plan: Plantinger med solitære trær
ved avkjøringen til NHH.
Treslag: Små hagetrær og små norske trær.

Det er verdt å merke seg at det ved større nybygginger
bør avsettes arealer til å etablere trær slik at områdets
karakter bevares.
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5.1.2 SANDVIKEN

Skråfoto fra gulesider.no

Området strekker seg fra Munkebotn og Sandviken
sykehus innover mot sentrum til Christinegård.
Delområdet består av den skrånende flaten mellom
Sandviksfjellet og fjorden. Nærmest sjøen ligger det
flere gamle sjøboder og eldre hus, og høyere opp
i skråningen finner man herskapelige villaer samt
enklere hus. Miljøet blant de eldre sjøbodene ved
Sandvikstorget og småhusene med tilhørende hager har
en særskilt karakter. I dette området skiller den gamle
trehusbebyggelsen seg ut ved å ha små hageflekker.
Store deler av dette området har tilstrekkelig vegetasjon
gjennom frodige private hager og nærhet til fjellsiden.
Det er behov for renovering av Sandvikstorget og områdene omkring. Torget fungerer i dag som parkeringsplass
og den spredte vegetasjonen her er av mindre verdi.
Tidligere gikk havnivået helt inntil husene i områdene
omkring Sandvikstorget og treplantingene bør

konsentreres til den øvre delen av torget.
Prioritet: Høy prioritet. Trær bør planlegges i de
gatene det skal gjøres tiltak, f.eks. i de gatene
som skal renoveres i forbindelse med
oppgradering av bossnettet.
Nøktern plan: Plantinger i tilknytning til
Sandvikstorget.
Ambisiøs plan: Plantinger i tilknytning til
Sandvikstorget. Trerekker i Sandviksveien,
Ekregaten, Aud Gjellesgate, Ekrebakken og
Kirkegaten.
Treslag: Små norske trær med innslag av små
hagetrær og bartrær.
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5.1.3 LADEGÅRDEN

Skråfoto fra gulesider.no

Delområdet omfatter Rothaugen, Sandviken kirke og
boligområdene oppover fjellsiden og innover til Fredens
bolig. Terrenget faller relativt bratt fra Breistølen og
danner en terasse mellom Tartargaten og Asbalon
Beyersgate, før det faller bratt videre ned mot sjøen.
Rothaugen rager frem som en borg i terrenget.
Bebyggelsen består av eldre murgårder og trehus fra
omking 1900, og er organisert i kvartaler med rette
gateløp og hagerom i bakgårder. Bakgårdene er ofte i
nyere tid gjort om til parkeringsplass. I områdende ned
mot Skuteviken og Stølen er det en del gatetrær som
er etablert i forbindelse med fornying av gateløpene.
I området finner man flere tilfeller der hele kvartaler
mangler vegetasjon og gateløpene er tilrettelagt for
dobbelsidig parkering. Dette er et gammelt arbeiderstrøk
og kulturhistorisk anbefales det at det legges opp til
solitære trær og grupper av trær i stedet for trerekker.
Lenger oppe mot Fjellveien og Mulen er det tilstrekkelig
30

vegetasjon i form av naturlig vegetasjon og større private
hager.
Prioritet: Høy prioritet. Trær bør planlegges i de
gatene det skal gjøres tiltak, f.eks. i de gatene
som skal renoveres i forbindelse med
oppgradering av bossnettet.
Nøktern plan: Etablering av allmenninger/
gatetun i tverrgående gater ned mot byen.
Ambisiøs plan: Etablering av allmenninger/
gatetun i tverrgående gater ned mot byen.
Enkeltplantinger i de langsgående gatene.
Treslag: Små norske trær med innslag av små
hagetrær og bartrær.
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5.1.4 SKUTEVIKEN

Skråfoto fra gulesider.no

Delområdet avgrenses av Rothaugen, langs Nye
Sandviksveien og ned til Bergenhus festning. Skuteviken
har tette smau mellom de pittoreske trehusene og
lite arealer i gatene. Det er vist noen solitære trær i
Skuteviksveien og i gatene ned mot Nye Sandviksvei.
Skutevikstorget fungrerer i dag som parkeringsplass.
Ved å etablere oppholdsarealer med noen mindre
treplantinger på Skutevikstorget vil man heve verdien
av torget som byrom.

Prioritet: Lav prioritet.
Nøktern plan: Plantinger i tilknytning til
Skutevikstorget.
Ambisiøs plan: Plantinger i tilknytning til
Skutevikstorget. Enkeltplantinger i
Skuteviksveien.
Treslag: Små norske trær med innslag av små
hagetrær og bartrær.

BEPLANTNINGSPLAN GATETRÆR BERGENHUS BYDEL
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5.1.5 BERGENHUS

Skråfoto fra gulesider.no

Dette delområdet omfatter Bergenhus festning. Eksisterende gatetrær i dette området omfatter trerekke i
fortauet som ligger langs utsiden av festningsmuren
og trær i sidearealene ved inngangene til festningen.
Det anbefales ikke å legge opp til gatetrær i kai og
havneområder og det vises derfor ingen nye trær i dette
delområdet.
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Prioritet: Det er i Beplantningsplan gatetrær
Bergenhus ikke avdekket behov for nye
gateplantinger.
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5.1.6 BRYGGEN

Skråfoto fra gulesider.no

Området omfatter den nederste delen av skråningen
mellom Fløien og fjorden og ligger mellom Tyskerbryggen,
nedenfor Øvregaten og til Bradbenken i nord og
Vetrlidsallmenningen i sør.
Området inkluderer noen av de eldste delene av
Bergen, og bebyggelsen på Bryggen står på UNESCOs
verdensarvliste. Eksisterende vegetasjon i dette området
finnes i Dreggsallmenningen, området rundt Mariakirken
og Bryggehagene i bakkant av Bryggen. Det er i dag
gateplantinger i Rosenkrantzgaten.

Prioritet: Middels prioritet.
Nøktern plan: Plantinger i Finnegårdsgaten,
Lodin Lepps gate og Sandbrogaten.
Ambisiøs plan: Plantinger i Finnegårdsgaten,
Lodin Lepps gate, Øvregaten og Sandbrogaten.
Treslag: Monumentale trær og bartrær.

Det anbefales ikke å legge opp til gatetrær i kai og
havneområder ettersom disse historisk sett var uten
trær. Gatene ned mot kaiområdene kan gjerne beplantes.

BEPLANTNINGSPLAN GATETRÆR BERGENHUS BYDEL
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5.1.7 EIDEMARKEN

Skråfoto fra gulesider.no

Eidemarken ligger ovenfor Stølen med Ladegården som
avgrensing i nord og Skansedammen i sør. Deler av
Skanselien inngår også i dette området. Nord i dette
delområdet ligger Fredens bolig som er en park med
stor utstrekning ved Krohnengen skole. Området er
terrasert med høye murer i Professor Dahls gate og Claus
Fastingsgate, og bebygget med små trehus i rekker med
bakplass. Det er noe vegetasjon i hagene i Skanselien.
Utover dette er det svært lite vegetasjon. Området er
preget av mindre trehusbebyggelse og gater med tosidig
parkering.
Dette er et av områdene der det er foreslått store endringer
i form av gateplantinger. Gateparkering kan fjernes i de
bratteste gatene da de er minst attraktive med tanke på
parkering. Den bratte stigningen gjør parkering i disse
gatene spesielt uegnet for forflytningshemmede. De nye
almenningene bør utformes med et hagepreg der mindre
trær i liten grad bryter med eksisterende boligstruktur
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og områdets historiske karakter. Ved å plante nedover i
gatene etablerer man et synlig grønt uttrykk. Planting i
bratte gater bidrar til at man kan utnytte trærnes positive
effekter samtidig som plantingene i liten grad hindrer
utsyn.
Prioritet: Høy prioritet. Trær bør planlegges i de
gatene det skal gjøres tiltak, f.eks. i forbindelse
med oppgradering av bossnettet og mobilpunkt.
Nøktern plan: Etablering av allmenning/gatetun
i tverrgående gater ned mot byen.
Ambisiøs plan: Etablering av allmenning/
gatetun i tverrgående gater ned mot byen.
Enkeltplantinger i de langsgående gatene.
Treslag: Små norske trær med innslag av små
hagetrær og bartrær.
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5.1.8 STØLEN

Skråfoto fra gulesider.no

Stølen omfatter blant annet Ladegårdsgaten,
Hans Hauges gate og Steinkjellergaten nedover til
Nikolaikirkeallmenningen. Store deler av bebyggelsen
består av små trehus. Bebyggelsen er tett med smug
som brytes opp av enkelte bredere gater. De grønne
flekkene er små, ofte kun potter utenfor døren, men de
gjør mye ut av seg. Steinkjellergaten regnes som ett av
de eldste gateløpene i Bergen.

Prioritet: Det er i Beplantningsplan gatetrær
Bergenhus kun avdekket et begrenset behov for
nye gateplantinger.

Mange av gateløpene er fornyet i senere tid, og det finnes
gatetrær i de gateløpene der det har vært tilgjengelig
areal.

BEPLANTNINGSPLAN GATETRÆR BERGENHUS BYDEL
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5.1.9 FJELLET

Skråfoto fra gulesider.no

Strøket Fjellet strekker seg fra Nikolaikirkeallmenningen
i nord, mellom Øvregaten og Proms gate og videre
mellom Fjellveien og Leitet i en stripe sørover mot
Forskjønnelsen i Kalfaret. Det omfatter de bratteste
delene av allmenningene i sørgående retning. Området
fremstår i dag som en grønn fjellside.
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Prioritet: Det er i Beplantningsplan gatetrær
Bergenhus ikke avdekket behov for nye
gateplantinger.
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5.1.10 SKANSEN

Skråfoto fra gulesider.no

Området går fra Skansedammen og sørover mot Kalfaret.
Veiene oppover mot Fløyen er inkludert. Området fremstår
i dag som en grønn fjellside.

Prioritet: Det er i Beplantningsplan gatetrær
Bergenhus ikke avdekket behov for nye
gateplantinger.
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5.1.11 VÅGSBUNNEN

Skråfoto fra gulesider.no

Vågsbunnen ligger sør for Vågen mot Marken. Den omfatter
Vetrlidsallmenningen, Torget og Vågsallmenningen.
Eksisterende vegetasjon inkluderer gateplantingene
på den øvre delen av Vetrlidsallmenningen, trær rundt
Korskirken og lindetrær i forkant av husrekken ovenfor
Torget.
Bergen kommune gjennomførte i 2019 en
arkitektkonkurransen for Torget-Brygget, Bergen.
Vinnerforslaget ”Mot Vågen” viser ingen nye trær, men
trærne lags fasadene på Torget ser ut til å være bevart.
Dette er svært viktig for å opprettholde den grønne
forbindelelsen mellom Nygårdshøyden og Fjellsiden.
I Beplantningsplan gatetrær Bergenhus er det lagt inn at
Nedre Korskirkeallmenning beplantes med solitære trær
for å skape en forbindelse fra bykjernen til vegetasjonen
i Fjellsiden. I dag er det i området lagt ut metallkuler
som barriære. Denne barriæren kunne også vært dannet
av trær. I den ambisiøse planen kan man se for seg å
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endre hele gatebruken på Øvre Korskirkeallmenning, i en
nøktern plan kan man beholde noen parkeringsplasser
og etablere gatetrær i et plantemønster som antyder
allmenning. I Vågsbunnen er det vist solitære trær
på hjørnet ved bankbygget. Siktlinjen fra det gamle
Rådhuset til Vågen opprettholdes.
Prioritet: Høy prioritet.
Nøktern plan: Enkeltplanting på
Vågsallmenningen og Øvre Korskirkeallmenning
beplantes som allmenning.
Ambisiøs plan: Enkeltplantinger på
Vågsallmenningen, Nedre Korskirkeallmenningen,
i Domkirkegaten og Allehelgensgate. Øvre
Korskirkeallmenning beplantes som allmenning.
Treslag: Små hagetrær og små norske trær på
øvre Korskirkeallmenning. Større trær på
Vågsallmenningen.
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5.1.12 MARKEN

Skråfoto fra gulesider.no

Marken var et bystrøk allerede på 1500-tallet.
Nygaten, Asylplassen, Stadsporten, området rundt
jernbanestasjonen, bystasjonen og biblioteket er
inkludert her.

Dette vil skape gode forbindelser mellom parkområdene
i byen og vegetasjonen i Fjellsiden.
Prioritet: Middels prioritet.

Inne i Marken ligger Lepramuseet som en grønn hage og
det er store grøntområder i forbindelse med de gamle
kirkegårdene ved Stadsporten. Det er også store trær
i krysset mellom Kong Oscars gate og Strømgaten. Det
er få gatetrær utover lindetrærne i Nygaten.

Nøktern plan: Plantinger i tverrgående gater.

Alléen i Strømgaten bør videreføres og utvides med
gatetrær i tilknytning til Bergen Stasjon. Denne
plantingen bør underordnes stasjonsbygget. Marken
kan med fordel tilføres mer vegetasjon, gjerne i form
av solitærtrær eller tregrupper.

Treslag: Små hagetrær og små norske trær i
områdene rundt Marken. I forbindelse med
bygårdene kan mer monumentale trær
benyttes.

Ambisiøs plan: Plantinger i tverrgående gater.
Enkeltplantinger i Zander Kaas gate i tilknytning
til Bergen stasjon og Heggebakken.

I kvartalene nedenfor Skivebakken er vegetasjon
fraværende og det bør legges til rette for treplantinger.
BEPLANTNINGSPLAN GATETRÆR BERGENHUS BYDEL
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5.1.13 KALFARET

Skråfoto fra gulesider.no

Kalfaret omfatter Assistentkirkegården og nordsiden av
Store Lungegårdsvann, , Kalfaret, Starefossen og Nubben.
Kalfaret fremstår som et svært godt bevart villaområde.
Hagene er frodige med større trær som henger ut over
de til dels smale gateløpene. Et eksempel på dette er
Kalvedalsveien.

Prioritet: Det er i Beplantningsplan gatetrær
Bergenhus ikke avdekket behov for nye
gateplantinger.

Rett sør for dette delområdet ligger Årstadalléen i
Årstadveien. Årstadalléen er i dårlig forfatning og det
har vært flere forsøk på å etablere trær her i forbindelse
med arbeidet der rosehagtorn-alléen ble erstattet med
søylekirsebær. Beplantningsplan gatetrær Bergenhus
skal også foreslå å skifte ut trær der det er nødvendig. Man
bør vurdere om treplantingen i Årstadalléen bør erstattes
dersom den ikke blir bedre. Et av hovedproblemene her
er vegsalt, og denne problemstillingen må vurderes
dersom det skal plantes på nytt.
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5.1.14 MØLLENDAL

Møllendal nyetablert rabatt langs Møllendalsveien der det er tilgjengelig areal for treplantinger

Møllendal ligger sør for Kalfaret og er ikke en del av
strøksinndelingen, men området er inkludert som et
eget delområde i Beplantningsplan gatetrær Bergenhus
da det er en del av Bergenhus bydel. Møllendal
ligger i helningen ned fra områdene på Kronstad og
områdene omkring Haukeland. Møllendal gravplass er
den største gravplassen i Bergen og tilfører området
frodig vegetasjon med store trær. Det finnes også noe
vegetasjon i kantsonene til Møllendalselven, langs
Møllendalsveien og i uteområdene til Kunsthøyskolen.

Prioritet: Middels prioritet.
Nøktern plan: Trerekke i Møllendalsveien.
Ambisiøs plan: Trerekke i Møllendalsveien.
Treslag: Små og store norske trær.

En forlengelse av trerekkene langs Møllendalsveien vil
danne en fin overgang mellom gravplassen og de nye
områdene, samt skape en god ramme for de mange
menneskene som benytter dette området til rekreasjon.

BEPLANTNINGSPLAN GATETRÆR BERGENHUS BYDEL
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5.1.15 NYGÅRD

Frodige lindetrær i Strømgaten

Nygård strekker seg fra Lille Lungegårdsvann, opp
til Muséplassen og Nygårdsparken, og ned til Florida
sykehus og tilbake langs den gamle strandlinjen i
Fjøsangerveien til strømmen i Lille Lungegårdsvann.
Opprinnelig besto dette området av syv gårdsbruk
som ble regulert med gatenett fra ca 1870 og det ble
reist trehus med murforblending i kvartalene mellom
Nygårdsgaten, Alleégaten og Fosswinckels gate. I tiårene
senere ble strøket bygget ut med større leiegårder.
Avgrensingen mot øst og vest markeres av større bygg
som Mat-Nat ved Universitetet i Bergen og Media City.
Sentralt i dette området er Nygårdsparken, Muséhagen
og plantingene rundt Johanneskirken. Området for øvrig
består av mange bratte gater ned mot bykjernen med lite
innslag av grønt utover alléen i Strømgaten, trerekkene
i Nygårdsgaten og Lars Hilles gate. I Fosswinckels gate
er det etablert gatetun med frodig vegetasjon.
I dette området pågår det arbeid med større endringer i
infrastrukturen under bakken. En del av gateløpene er
allerede ferdigstillt, noen er under utførelse og flere er
under planlegging. Det har vært få nye treplantinger i
forbindelse med disse prosjektene.
Beplantningsplan gatetrær Bergenhus foreslår
treplantinger i gater der det nylig er gjort endringer
og treplantingene må tilpasses disse. Det anbefales at
Beplantningsplanen gatetrær Bergenhus koordineres
med de prosjektene som ikke har kommet så langt i
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prosessen at et samarbeid blir vanskelig. Planen foreslår
å reetablere alléen i Allégaten. Her beskrives bruk av lind
da dette er et treslag med historisk forankring.

5.1.16 FJØSANGERVEIEN
Fjøsangerveien er hovedtrafikkåren inn mot Bergen
sentrum fra sør. Vegens bredde er varierende og
kjørearealene er over 30 meter på det bredeste. På
enkelte strekninger er det også vegarealer utenfor
selve Fjøsangerveien. Innslag av vegetasjon langs
gateløpet ville ha løftet områdets kvalitet. Dette er ikke
en kommunal gate, men det anbefales at det legges til
rette for trerekker i gateløpet.
Prioritet: Høy prioritet.
Nøktern plan: Trerekker i Allégaten, Lyder Sagens
gate, Hans Holmboes gate og Fjøsangerveien.
Plantinger i Nygårdsgaten sør for Grieghallen.
Ambisiøs plan: Trerekker i Allégaten, Lyder Sagens
gate, Hans Holmboes gate, Fjøsangerveien,
Fosswinckels gate, Herman Foss’ gate, Professor
Keysers gate og Johannes Bruns gate. Plantinger i
Nygårdsgaten sør for Grieghallen og utenfor
Studentsenteret ved Universitetet i Bergen.
Treslag: Lind i Allégaten. Små hagetrær, små
norske trær og monumentale trær der det er høye
bygårder.
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5.1.17 MØHLENPRIS

Professor Hansteens gate – Harde flater og gateparkering

Området ligger vest for Nygårdshøyden med
Damsgårdssundet i vest. Denne bydelen ble bygget ut
utover på 1800- tallet og tidlig 1900-tallet, og er preget
av høye og lave murgårder i kvartalsstruktur. Området
har i hovedsak storskala bygg i gater med sporadisk
beplantning. Det har i dette området tidligere vært
forhager med engelsk stil. Dette gir rom for stor valgfrihet
med tanke på plantevalg og plantemønster. De høyeste
byggene ligger oppe mot Nygårdshøyden. Vegetasjonen
på Nygårdshøyden kan også oppleves fra de gatene
som går nedover fra høyden. I de tverrgående gatene
oppfattes ikke vegetasjonen på grunn av byggenes
høyde. Terrengformen skrår nedover mot Professor
Hansteens gate og denne gaten er et lavpunkt. Det
finnes mindre gateløp som de seneste årene er omgjort
til miljøgater med gatetrær. De andre gatene preges i
dag av gateparkering.

Trerekkene vist i Beplantningsplan gatetrær Bergenhus
kan med fordel etableres med ulike treslag for å skape
variasjon i høyde. I Thormøhlens gate er det lavere hus
og her kan man velge lavere trær.
Prioritet: Høy prioritet.
Nøktern plan: Trerekker i Professor Hansteens
gate og deler av Thormøhlens gate.
Ambisiøs plan: Trerekker Professor Hansteens
gate, Thormøhlens gate og Welhavens gate.
Plantinger i OJ. Brochs gate.
Treslag: Monumentale trær. Mindre hagetrær og
bartrær der bygningene er lavere.
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5.1.18 SYDNES

Nylig etablert mobilpunkt på Sydneshaugen.

Sydnes strekker seg fra Klubben i Dokken til Nøstet,
inn til Rosenbergsgaten og mot grensen til Nygård.
Muséplassen er en del av Sydnes.
Store deler av området fremstår som frodig med store
trær i tilknytning til Johanneskirken og Universitetet i
Bergen. I gatene vest for kirken finnes kvartaler med
storskala bygninger og gater uten trær. Her er gateløpene
renovert uten at planting av trær har vært en del av
prosjektene. Det er blant annet etablert mobilpunkt i
hele gateløpets lengde i Sydneshaugen. Videre utover
mot Sydnes finnes det smale gater med en del innslag
av vegetasjon.
Planting av trerekker i Sverres gate, Magnus Barfots gate
og Sigurds gate må tilpasses bossnett som er etablert
i disse gatene. I noen av gatene er det bare tilgjengelig
areal for solitære trær.
Dokken er et utfylt havneområde som grenser inn mot
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Sydnes og beskrives under dette delområdet. I dette
området finnes enkelte treplantinger langs veien, men
vegetasjon er fraværende inne på havneområdet. Det
pågår en planleggingsprosess vedrørende Dokkens
videre utvikling, og en helt ny bydel er tenkt etablert i
området. Konsept er ikke valgt ennå, og dette området blir
ikke behandlet i Beplantningsplan gatetrær Bergenhus.
Prioritet: Middels prioritet.
Nøktern plan: Trerekker i Magnus Barfots gate og
Sigurds gate ned mot Engen. Treplantinger i
gateløpet på Sydneshaugen.
Ambisiøs plan: Trerekke i Torborg Nedreaas gate.
Plantinger i Magnus Barfots gate og Sigurds gate
ned mot Engen. Treplantinger i gateløpet på
Sydneshaugen og Ivar Aasens gate.
Treslag: Små norske trær, små hagetrær og
bartrær.

BEPLANTNINGSPLAN GATETRÆR BERGENHUS BYDEL

5.1.19 NØSTET

Skråfoto fra gulesider.no

Nøstet går fra Dragefjellets fot til Nordre Nøstekai opp
Holbergsallmenningen til Klosteret og ned Baneveien.
Det er lagt opp til treplantinger på Vestre
Holbergsallmenning og Vestre Murallmenningen. I
Skottegaten og Baneveien er det foreslått solitære trær
langs de slyngende husrekkene.
Nøstegaten og Torborg Nedreaas gate er preget av harde
flater og trafikk. Gatetrær i disse gatene vil skape en
god overgang mellom bebyggelse og havneområdene.

5.1.20 VERFTET
Dette delområdet avgrenses av Nordre Nøstekaien,
Haugeveien og grensen mot Nordnesparken. Området
fremstår som helhetlig og frodig. Det er ikke avdekket
behov for å prioritere dette området med tanke på nye
gateplantinger.

Prioritet: Høy prioritet. I delområdet Verftet er det
i Beplantningsplan gatetrær Bergenhus ikke
avdekket behov for nye gateplantinger.
Nøktern plan: Plantinger i Vestre
Holbergsallmenningen, Vestre Murallmenningen
og Skottegaten.
Ambisiøs plan: Plantinger i Vestre
Holbergsallmenningen, Vestre Murallmenningen,
Skottegaten, Skottesalen og Baneveien.
Plantinger og trerekke i Nøstegaten.
Treslag: Små norske trær, små hagetrær og
bartrær.
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5.1.21 NORDNES

Skråfoto fra gulesider.no

Området omfatter Nordnes med park og bebyggelse
fram til Nykirkeallmenningen. Vegetasjonen i området
har varierende karakter - fra frodig park til private
hageanlegg tilknyttet boliger. Som en helhet fremstår
området som grønt. Strandgaten er renovert og det har
i løpet av de siste årene blitt etablert gatetrær langs
gaten. Det pågår større endringer i infrastrukturen i ytre
deler av området.
Det er i Beplantningsplan gatetrær Bergenhus lagt
inn trerekker for å videreføre Tollbodallmenningens
vegetasjonsuttrykk ned mot overgangen til kaiområdene.
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Prioritet: Middels prioritet.
Nøktern plan: Trerekker i Tollbodallmenningen.
Ambisiøs plan: Trerekke i Tollbodallmenningen.
Plantinger i Strandgaten, C. Sundts gate,
Haugeveien, Nordnesveien og Abels gate.
Treslag: Små norske trær, små hagetrær og
bartrær. Monumentale trær kan benyttes i
tilknytning til bygårdene.
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5.1.22 STRANDSIDEN

Skråfoto fra gulesider.no

Strandsiden omfatter området fra Nykirkeallmenningen,
og mellom C. Sundts gate og Klostergaten/Haugeveien.
Terrenget faller relativt bratt fra høyden i vest og ned
mot Vågen. Langs Vågen ligger det store bygg med smale
åpninger seg imellom. De smale åpningene muliggjør
små gløtt ut på Vågen fra C. Sundts gate. Skråningen
domineres av eldre trehus, som ligger tett i tett, der
enkelte har små private hager. Ryggen langs Nordnes
har et grønnere preg med innslag av flere store trær.
I dette området er det foreslått enkelte plantinger i C.
Sundts gate samt å tilføre flere gatetrær i allmenningene
slik at man får mer vegetasjon også ned til grensen mot
havneområdene. I boligstrukturen på Klosteret er det
vurdert til at det i stor grad er tilstrekkelig vegetasjon
om man ser private og offentlige arealer i sammenheng.

Prioritet: Middels prioritet.
Nøktern plan: Trerekke i Fortunen. Plantinger i
Holbergsallmenningen og Østre
Murallmenningen.
Ambisiøs plan: Trerekke i Fortunen. Plantinger i
Holbergsallmenningen, Østre Murallmenningen,
C. Sundts gate og Altonagaten.
Treslag: Små norske trær, små hagetrær og
bartrær. Monumentale trær kan benyttes i
tilknytning til allmenningene.
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5.1.23 ENGEN

Gatene på Engen er i stor grad uten trær. Her vist fra Magnus Barfots gate.

Engen omfatter områdene fra Baneveien og Vestre
Murallmenning langsmed Rosenberggaten fram til
Vestre Torvgate og ned til Vaskerelven og Teateret.
Terrenget faller svakt mot Håkonsgaten. Området er
hovedsakelig bebygget med høye murgårder fra slutten
av 1800-tallet, og det finnes få hager. Det er svært få
trær i dette området utover Teaterparken og gatetrær i
Teatergaten. I gatene med høye murgårder er det lange
strekk uten innslag av vegetasjon.
I Beplantningsplan gatetrær Bergenhus er hovedgrepet i
dette området å plante trær i rekker langs gatene mellom
Den Nationale Scene og Nygårdshøyden. Disse gatene
har nylig vært renovert i forbindelse med oppgradering
av infrastruktur, men etablering av gatetrær har ikke
vært en del av disse oppgraderingene. Gatetrær i disse
gatene må tilpasses de nylig oppgraderte anleggene.
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Nye gatetrær vises som rekker i planen da områdets
infrastruktur tilsier dette, men reelt vil det være noe
avstand mellom trærne.
Prioritet: Høy prioritet.
Nøktern plan: Treplantinger i Sverres gate,
Magnus Barfots gate og Sigurdsgate.
Ambisiøs plan: Treplantinger i Sverres gate,
Magnus Barfots gate og Sigurds gate.
Treplatinger i Rosenbergsgaten. Enkeltplantinger
i Komediebakken, Teatergaten og Kalmargaten.
Treslag: Monumentale trær
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5.1.24 SENTRUM

Skråfoto fra gulesider.no

Området omfatter Rosenberggaten østover inkludert
Festplassen og Torvalmenningen til Vågsalmenningen
og nord til Muralmenningen. Terrenget faller ned fra
Rosenberggaten før det terrasseres ved Vaskerelven,
og faller bratt ned til Ole Bulls plass. Fra Ole Bulls plass
stiger terrenget slakt mot Sjømannsmonumentet for
deretter å falle ned til Vågallmenningen. Hoveddelen av
dette området er den delen av byen som ble bygget opp
etter siste bybrann i 1916. Området ble gjennoppbygget
med store murgårder og relativt brede gater som tilfører
en luftighet man ikke finner i de eldre bydelene. I området
finnes det enkelte trær, i hovedsak styvete lindetrær som
er stramme og tar liten plass.
Smålungeren og Byparken skaper grønne rammer
for bykjernen. Det er også flere gater med tosidige
trerekker. Analysen viser likevel at det finnes behov og
muligheter for ytterligere plantinger for å skape gode
og sammenhengende forbindelser. I gateløpene inn
mot Torgalmenningen bør det etableres trær, og det er

svært ønskelig å anlegge trerekker i Markeveien for å
anlegge en grønn forbindelse mellom Torgallmenningen,
parkene og alléen på klosteret.
Prioritet: Høy prioritet.
Nøktern plan: Trerekker i gateløpene inn mot
Torgallmenningen. Trerekker i Christian
Michelsens gate, Markeveien og Fortunen.
Enkeltplantinger foran det gamle rådhus.
Ambisiøs plan: Trerekker i gateløpene inn mot
Torgallmenningen. Trerekker i Christian
Michelsens gate, Markeveien og Fortunen.
Enkeltplantinger foran det gamle rådhus.
Plantinger på Torgallmenningen, i Jon Smørs
gate, Valkendorfsgaten og Småstrandgaten.
Trerekke i Christies gate.
Treslag: Monumentale trær
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A.
TORGALLMENNINGEN
Torgallmenningen er vist som et mulig område for
treplantinger i denne planen. En planting her må gjøres
riktig og den må underordne seg den karakteristiske
arkitekturen.
Illustrasjonene i figur 7 viser ulike måter man kan løse en
beplantning i tilknytning til Torgallmenningen. Ambisiøs
plan viser alternativ B.
Alternativ A
Dette alternativet har minst inngripen på det byrommet
vi kjenner Torgallmenningen som i dag. Gatetrær plantes
i gatene inn mot allmenningen. De innerste trærne
plasseres i linje med hushjørnene slik at trekronene etter
hvert vil oppleves som en del av veggene i byrommet.

B.

Alternativ B
Trærne i gatene inn mot Torgallmenningen suppleres av
en enkel trerekke langs den ene siden av allmenningen.
Den understreker retningen på plassen og skaper en
forbindelse mellom Nygårdshøyden, over Torget og
oppover fjellsiden. Ved å sette trerekken på denne siden
av allmenningen vil man fremdeles kunne oppleve det
store byrommet når man står oppe ved Johanneskirken.
Alternativ C
Mindre trær settes ut på i allmenningen. Dette kan gjøres
ved bruk av plantekasser og være med en planlagt
midlertidighet. Etter en tid blir trærne større og kan
plantes i ordinære plantehull andre steder i byen og
utvikle seg videre der. Dette kan gjøres uten inngripen
i dagens dekke.

C.

Figur 7
50
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6 KOSTNADSVURDERING

6 KOSTNADSVURDERING
Kostnadsvurderingen er utarbeidet for å gi et estimat på
hva treplanting, med en del vesentlige unntak, koster.
Den gir en vurdering av kostnadene både ved nyplanting
og utskifting av gatetrær. Mange faktorer påvirker
kostnadene avhengig av situasjonen på plantestedet.
Det har også betydning om treplantingen skal utføres
som et eget prosjekt eller inngår som del av et annet
prosjekt. Derfor viser denne kostnadsvurderingen kun
de elementer som følger direkte av treplantingen, ikke
indirekte kostnader, se 6.1 og 6.2.
Utgifter til selve treplanting varierer etter grunn– og
overflateforhold på plantested, antall trær, størrelse på
trær, oppbindingsmetode, eventuelle betongkummer m/
rist og trebeskytter, skjøtselshyppighet, tiltak i forhold
til salting, sperreplaner, trafikkdirigering, tidspunkt for
planting, administrasjon, behov for anleggsmaskiner,
vekstmedium, hva som er på plantestedet som må
fjernes, oppbygging av rotsoneareal og fjerning av og
reetablering av overflate på stedet. Det er ikke antatt at
valg av treslag normalt sett skal være utslagsgivende
på pris og det er derfor oppgitt en pris per tre på innkjøp
av treet. Det blir som standard anbefalt å plante trær
med stammeomkrets 20-25 cm.
Det er utarbeidet et regneark som kan tilpasses hvert
enkelt prosjekt (se vedlegg 4).
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6.1 FAKTORER TATT MED I
KOSTNADSVURDERINGEN

Det er i kostnadsvurderingen tatt utgangspunkt i
etableringskostnader for trær i byrom. Kostnader for
arbeidspersonell med nødvendige maskiner og utstyr,
utarbeidelse av vanlige sperre og arbeidsvarslingsplaner,
selve treet med vekstjord, anbefalt oppbinding og
beskyttelse, transport og deponering av masser i
plantehullet og noen materialkostnader for oppretting
av belegget rundt det nye treet er tatt med i vurderingen.
I tillegg er det gjort noen vurderinger med tanke på
om de nye trærne er planlagt plantet i stort eller lite
kvantum innenfor et delområde. Det er også gjort noen
justeringer i kalkuleringspris med tanke på om trærne
skal etableres i rekker, grupper eller som enkeltpunkt.

6.2 FAKTORER IKKE TATT MED I
KOSTNADSVURDERINGEN

Noen kostnader vil variere stort fra sted til sted og er
ikke tatt med i kalkylen.
Dette gjelder i hovedsak alle arbeider som innebærer
flytting og endring av infrastruktur i bakken. Det er ikke
medtatt flytting/erstatning av eksisterende møblement
som eventuelt kunne være i konflikt med treet. Plantekum
og spesiell oppbygning rundt rot er ikke medtatt. Det er
heller ikke tatt med særskilte former for oppbinding og
planterist, noe som kan være ønsket eller som det er
behov for i noen områder. Eiendomskjøp er ikke tatt
med, da alle trær i beplantningsplanen er planlagt på
offentlig grunn.
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6.3 KOSTNADSKALKYLEN OG USIKKERHET

6.4 KOSTNADER PER DELOMRÅDE PER PLAN

Følgende kostnader anslås til nyplanting av tre (inkl.
mva):

Det er foretatt en vurdering av hvor mye etableringen av
gatetrær vil kunne koste, dersom beplantningsplanens
anbefalinger om utplanting gjennomføres i sin helhet
etter de to skisserte alternativene. Dersom man ønsker
å gjennomføre beplantningen i henhold til nøktern plan
dreier det seg anslagsvis om 18 millioner kroner inkl.
mva. Gjennomføring av beplantning i henhold til ambisiøs
plan vil anslagsvis koste i underkant av 36 millioner inkl.
mva. Dersom man inkluderer en usikkerhetsfaktor på
+-20% blir sannsynlig totalkostnad mellom:

Planting av tre, inkludert tilbakeføring av belegg
Skjøtsel 5 år

22 000,12 500,-

Ved utskifting av tre, kommer samtidig følgende i tillegg:
Felling og fjerning av eksisterende tre og rot

21 000,-

En totalkostnad på planting av enkeltstående trær
estimeres til mellom kr. 35 000 – 65 000,- (inkl. mva)
avhengig av plantestedets kvaliteter og om det er trær
som skal fjernes på stedet. Trær i grupper vil ha lavere
kostnad, og trær i rekker kan ha lavere kostnad. Figur
8 er ment å illustrere forholdet mellom hvor komplekse
problemstillinger man må løse for å kunne foreta
utplanting - og kostnadene som påløper.

Nøktern plan:
Ambisiøs plan:

14-21 millioner inkl mva
27-40 millioner inkl mva

Kostnaden varierer etter hvilken plantemåte man
ser for seg i det gitte området. Dette er inkludert i
kostnadstallene over. Noen av forslagene til utplanting
gjelder gater som eies av Statens vegvesen og Vestland
fylkeskommune. Ansvaret for utplantingen vil her måtte
tilligge veieier, men kostnaden er medtatt i denne
vurderingen. Gater og veier som ikke eies av kommunen
er eksempelvis Strandgaten, C. Sundts gate, Markeveien,
Olav Kyrres gate, Torborg Nedreaas gate, Håkonsgaten,
Nygårdsgaten, Fjøsangerveien, O. J. Brochs gate m. fl.

Figur 8: Kostnadene ved planting av trær i gategrunn øker med
prosjektets kompleksitet. Forhold som kan gi økt kompleksitet
inkluderer blant annet plassbegrensning, lite tilgjengelig jordvolum,
samt eksisterende og ny infrastruktur i bakken.
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7 PRIORITERINGSFORSLAG

7 PRIORITERINGSFORSLAG
Beplantningsplan gatetrær Bergenhus bygger på en
strøksinndeling der delområdene har ulike behov
og prioritet med tanke på gatetrær. Delområdene er
prioritert ut i fra et trefaglig perspektiv. Der prioriterte

delområder sammenfaller med manglende blågrønne
forbindelser vil det være ekstra viktig med treplantinger
(se figur 9).

Figur 9: Oversikt over eksisterende og manglende forbindelser i den ønskede blågrønne
hovedstrukturen vist i KPA, samt delområdenes prioriteringsgrad med tanke på gatetrær.
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Under vises en liste over prioriterte områder og gater.
Dersom det viser seg at plantinger i de nevnte områdene
og gatene under er vanskelige å gjennomføre, flyttes
prosjektet til nærliggende gater. Prioriteringene handler
om å heve et område som en helhet.
• Allmenninger på Eidemarken
• Allmenninger på Ladegården
• Kvartalene inn mot Torgallmenningen. Markeveien,
Valkendorfsgaten og Rådhusgaten
• Sandviken med Sandvikstorget og gatene ovenfor
• Vestre Murallmenning
• Tollbodsallmenningen på Nordnes
• Vestre Holbergsallmenning
• Allégaten og Lyder Sagens gate på Nygård
• Professor Hansteens gate på Møhlenpris
• Magnus Barfots gate på Engen
Gjennomføring av planens anbefalinger vil antakelig
i praksis skje ved at utplantingene skjer som del av
byroms- og infrastrukturprosjekter, f eks i regi av
Graveklubben.
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8 VEIEN VIDERE

8 VEIEN VIDERE
Beplantningsplan gatetrær Bergenhus viser omfanget av
hva som bør gjøres med tanke på planting av gatetrær
i Bergenhus bydel. I første omgang er behovet for trær
vurdert i forhold til å bedre grønne forbindelser, biologisk
mangfold og byromskvaliteter.
Beplantningsplanen vil utgjøre en del av
kunnskapsgrunnlaget for arbeid med gater og byrom
i Bergenhus, og bør legges til grunn for alle prosjekter
som skal gjennomføres i Bergenhus i ulike prosjektfaser.
I det videre arbeidet med gatetrær i Bergenhus bydel,
skal kommunens visjon om at "gatetrær skal ha en
betydelig plass i bybildet" være en ledesnor. Det vil da
være naturlig å legge Beplantningsplanens "ambisiøse
plan" til grunn ved detaljplanlegging, så langt det er
mulig.
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