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Forslag til gatebruksplan Nygårdshøyden sør – offentlig ettersyn
Sammendrag
Gatebruksplanen avklarer arealbruken og premissene for hvordan gatene på Nygårdshøyden sør skal
opparbeides etter graving. Målet er å skape åpne og inkluderende byrom ved å legge til rette for
aktivitet og opphold, bedre forholdene for fotgjengere og syklister, og samtidig sikre nødvendig
biladkomst for beboerne, næringsliv og universitetet.
Trafikksystemet består av samlegater og adkomstgater. Den lave trafikkmengden i området gjør det
mulig å velge integrerte løsninger i mange av gatene.
Det legges til rette for sykling i tråd med sykkelstrategien. Det anbefales at strekningen Allégaten –
Harald Hårfagres gate etableres som «sykkelgate», hvor syklister og bilister deler vegbanen. I
Strømgaten anbefales det å etablere sykkelfelt. I øvrige gater kan sykling skje i blandet trafikk.
Samlegatene gir adkomst og fordeler trafikken i området. Det anbefales at samlegatene opparbeides
som tradisjonelle bygater, med brostein som hovedmateriale.
Adkomstgatene gir nødvendig tilkomst til boligene, og disse kan utformes som sambruksgater eller
gatetun. Bygulvet i gatetun utformes som en helhetlig flate med rullevennlig belegg, uten
nivåforskjeller eller oppdeling i gang- og kjøreareal. Utforming og valg av materiale blir sett i
sammenheng med løsninger for overvann, areal for lek og opphold, universellutforming, grønnstruktur
og trær.
I flere gater legges det til rette for nye løsninger for håndtering av overvann, samt bossnedkast, og
returpunkt for glass og metall. Det blir 5 mobilpunkt i området, med reserverte parkeringsplasser med
ladepunkt for el-biler i godkjent bildelingsordning.
I dag er det plass til ca. 400 parkerte biler på gategrunn i området. Når alle de foreslåtte tiltakene er
gjennomført vil det være plass til ca. 130 parkerte biler, og disse plassene blir fordelt mellom
beboerparkering, bildeling, avgiftsplasser og HC-parkeringsplasser.
Prosjektområdet er inndelt i tre ulike entrepriser, som skal gjennomføres over lengre tid. Reduksjon av
parkeringsplasser vil dermed skje trinnvis. Entreprise 1 – 3 er samarbeidsprosjekt mellom
Bymiljøetaten (BME), Vann- og avløpsetaten (VA) og BIR Nett. Planlagt oppstart for entreprise 1 er
vår/sommer 2022. Noen gater skal det ikke graves i, og det er uavklart når det kan gjennomføres tiltak
i disse gatene.
I tråd med vedtak i Bystyret 17.11.2020 sak 337/20 er muligheten for å gjøre enten hele eller deler av
Allégaten bilfri utredet. Allégaten nord kan opparbeides i tråd med vedtaket. I Allégaten sør vurderes
tiltaket å ha flere ulemper enn fordeler, og anbefales ikke.
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Anbefalt vedtak:
−

Høringsutkast gatebruksplan Nygårdshøyden sør datert 05.07.2021 legges ut på høring og
offentlig ettersyn

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Aslaug Aalen - avdelingsleder
Mette Svanes - etatsdirektør
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift.
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Formålet med gatebruksplanen
Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten har utarbeidet foreliggende forslag til Gatebruksplan for
Nygårdshøyden sør, i samarbeid med BIR Nett AS og Graveklubben. Hensikten med gatebruksplanen
er å avklare arealbruken og premissene for hvordan gatene i området skal reetableres etter at
Graveklubbens oppgradering av eksisterende infrastruktur og etablering av bossnett er gjennomført.
Målet for gatebruksplanen er å skape åpne og inkluderende byrom ved å legge til rette for aktivitet og
opphold, og bedre forholdene for fotgjengere og syklister. Det anbefales et fremtidig trafikkmønster og
etablering av parkeringsfrie soner, og det gis anbefalinger for materialbruk, møblering, beplantning og
overvannshåndtering.
Gatebruksplanen er utformet i tråd med de overordnede prinsippene for «Gåbyen» fra
Kommuneplanens samfunnsdel fra 2016, hvor fotgjengere og syklister har første prioritet. Da «Grønn
strategi» ble behandlet i Bystyret høsten 2016 ble følgende vedtak lagt til kapitelet som omhandler
transport og mobilitet: «Bystyret ber også byrådet vurdere hvordan områder på Nygårdshøyden kan
gjøres til bilfri soner, og hvordan enkeltgater i hele Bergen sentrum kan prioriteres for fotgjengere og
syklister» (Byrådssak 218/16, 21.09.2016).
Viktige føringer for prosjektet har vært å:
o Skape åpne og inkluderende byrom i området, og legge til rette for mangfoldig bruk av disse
o Legge til rette for aktivitet og opphold, med spesielt fokus på aktiviteter for barn og unge
o Forbedre forholdene for fotgjengere i området, og øke areal tilgjengelig for gange, sykkel,
opphold og lek.
o Opparbeide gatene slik at de møter dagens standard for universell utforming
o Tilrettelegge for miljøvennlig og fremtidsrettet mobilitet. Etablere parkeringsfrie soner
samtidig som nødvendig hverdagslogistikk blir ivaretatt
o Avklare fremtidig trafikkmønster og gatetverrsnitt.
o Plassere teknisk infrastruktur: boss-nedkast, returpunkt, varelevering, bil- og sykkelparkering,
mobilpunkt samt reserverte plasser for bildeling
o Avklare prinsipper for standard på materialbruk, møblering, beplantning, belysning og
overvannshåndtering

Side 3 av 21

Gatebruksplanområdet

Figur 1: Prosjektområdet markert i gult

Prosjektområdet omfatter søndre del av Nygårdshøyden – og inkluderer offentlig gategrunn mellom
Nygårdsgaten og Nygårdsparken, inkludert Haakon Sheteligs plass, Christies gate og Strømgaten.

Nygårdshøyden sør – dagens situasjon
Trafikk og parkering
Dagens trafikkmønster ble etablert på 1990-tallet. For å hindre gjennomgangstrafikk ble
Nygårdshøyden og Møhlenpris inndelt i tre trafikale soner: Nygårdshøyden nord, Nygårdshøyden sør
og Møhlenpris. Det er stengt for gjennomkjøring i Rosenbergsgaten, Langes gate og Olaf Ryes vei.
Hovedgater
Felles betegnelse for nasjonale og øvrige hovedgater
Strømgaten, Nygårdsgaten og Lars Hilles gate
Samlegater
Gir adkomst til området og binder det sammen trafikalt
Herman Foss’ gate, Strømgaten, Lyder Sagens gate, Borgermester Platous gate, Allégaten, Harald
Hårfagres gate, Fosswinckels gate
Adkomstgater
Gater som gir adkomst til tilstøtende eiendommer
Øvrige gater
Hele Nygårdshøyden har i dag fartsgrensen 50 km/t. Nygårdsgaten er en hovedgate som fordeler
trafikk til planområdet, og gaten har moderat trafikk, med 1500 – 4000 ÅDT (kjøretøy/døgn). Det er
relativt lite trafikk på Nygårdshøyden, og den lave trafikkmengden gjør det mulig å velge integrerte
løsninger i mange gater.
I prosjektområdet, som ligger innenfor boligsone 2 og 3, er det teoretisk plass til ca. 400
gateparkeringsplasser. I dag er det totalt utstedt ca. 250 boligsonekort (inklusiv el-biler) i boligsone 2.
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Tellinger utført som del av en mobilitetsanalyse viser at det normalt er parkert mellom 240 – 260 biler
i området.
I dag er det ikke reserverte plasser for bildeling innenfor prosjektområdet, men
boligsoneparkeringsplasser i Allégaten benyttes også av Bildeleringen. Det er HC- og
avgiftsparkeringsplasser ved offentlige bygninger og andre målpunkt på Nygårdshøyden. Det er
avgiftsparkeringsplasser i Nygårdsgaten, Strømgaten, Allégaten ved Realfagsbygget, Parkveien og på
Haakon Sheteligs plass, og HC-parkeringsplasser i Strømgaten, Allégaten ved Realfagsbygget,
Parkveien, Johannes Bruns gate og på Haakon Sheteligs plass. De nærmeste parkeringsanleggene er
Bygarasjen og Grieg Park ved Grieghallen. I tillegg har Europark en parkeringsplass med adkomst til
Nygårdsgaten sør.
Forhold for myke trafikanter
Nygårdshøyden har et finmasket gangnettverk med kort gangavstand til viktige målpunkt i området og
i sentrum. Mesteparten av gatene i området er ca. 12 meter brede, og utformet som bygater med
tosidig fortau på 2 – 2,5 meter. Universelt tilgjengelige gater har en stigning på 0 – 7%. På
Nygårdshøyden er flere gater brattere enn 10 %, og noen har en stigning opp mot 20 %.
Det er lite tilrettelagt for syklister i området, men på grunn av den lave trafikkmengden er det trygt å
sykle i blandet trafikk i de fleste gater. Eksisterende sykkeltilrettelegging består hovedsakelig av
skilting og oppmerking for sykling mot envegskjøring.
Se planbeskrivelsen med vedlegg for utfyllende opplysninger.

Overordnede planer og retningslinjer
Gatebruksplanen forholder seg til overordnede føringer fra kommunale planer, strategier og
utredninger. Et utvalg av sentrale dokument som har vært relevante for arbeidet er gjengitt her:
KPS 2015
Kommuneplanens samfunnsdel svarer på hvordan kommunen skal møte de viktigste
samfunnsutfordringene fram mot 2030, med langsiktige mål og strategier.
Et av hovedmålene i samfunnsdelen er «Gåbyen», et virkemiddel for å skape en mer menneskelig by
hvor psykisk og fysisk helse styrkes. For å styrke gåbyen skal alle områder planlegges på
fotgjengernes premisser. Gater, byrom og snarveier som gir gåturen gode opplevelser og mulige
møtesteder, er viktig for at det skal være attraktivt å gå mer.
KPA 2018
Nygårdshøyden og prosjektområdet ligger innenfor Byfortettingssone 1, med Nygårdsparken og
Muséhagen som viktige grøntstrukturer. Prosjektområdet ligger innenfor og i randsonen av tre
hensynssoner for kulturmiljø: 16. Nygårdshøyden, 17. Nygårdsparken og 25. Universitetsområdet.
Nygårdshøyden er også et kulturmiljø av nasjonal interesse som en velbevart bydel fra slutten av
1800-tallet, og et godt eksempel på datidens plan- og arkitekturidealer. Her er rutenettplanen og
byrommene en viktig del av kulturmiljøet.
KDP Sentrum
Nygårdshøyden omfattes av Kommunedelplan Sentrum. Kommunedelplanen setter de overordnede
målene for arealbruk og utvikling av Bergen sentrum med bestemmelser for bylandskapet,
kulturminnemiljø, miljø og byrom, og trafikksystem.
Nygårdshøyden er her regulert til blandet sentrumsformål, offentlig formål, friområder og forhager.
Alle gater i prosjektområdet foruten tre gatetun er regulert til gangareal med byromsbruk. Deler av
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Allégaten er anlagt i førindustriell tid, mens de resterende gatene i prosjektområdet er anlagt i
industriell tid (etter 1850).
64170000 Bergenhus, gnr. 164 bnr. 726 mfl., Energiteknologibygget Allégaten
Det er planlagt en utvidelse av Universitetet i Bergen med et nytt Energiteknologibygg i Allégaten og
studentboliger i Fosswinckels gate/Johannes Bruns gate. Hovedtrekkene i reguleringsplanen som har
konsekvenser for Nygårdshøyden og ny gatebruksplan er:
1. Deler av Fosswinckels gate og Allégaten skal opparbeides etter miljøgate-prinsipp med
fartsreduserende tiltak
2. Det skal etableres ny gangakse mellom Nygårdsgaten og Nygårdshøyden
3. Eksisterende grøntareal mellom Allégaten og Fosswinckels gate skal gis en parkmessig
opparbeiding
4. Allégaten vil fortsette å være hovedadkomst til universitetsområdet, og fungere som bindeledd
mellom de to universitetsklyngene på Nygårdshøyden
5. Det skal ikke etableres nye kjøreadkomster til området – Allégaten, Fosswinckels gate og
Jahnebakken skal benyttes
6. Størstedelen av overflateparkeringen i området rundt Fysikkbygget skal saneres, og i samsvar
med parkeringsnorm for sentrum skal det ikke etableres ny parkering andre steder innenfor
planområdet
7. Varelevering til EnTek skal skje via Johannes Bruns gate
Andre reguleringsplaner i området:
o 18690000
Bergenhus, gnr. 164 bnr. 860 og 861 m.fl., Nygårdsgaten 91 og 93, Johannes Bruns gate 16
o 11640000
Bergenhus, Nygårdshøyden, oppkjørsel til Nygårdshøyden, utvidelse av Nygårdsgaten
o 4800000
Bergenhus, Nygårdstangen, Veg/Trafikk/Arealdisposisjonsplan
o 11331000
Bergenhus, Nygårdshøyden, Endring til leke- og oppholdsgater
o 4900100
Bergenhus, Nygårdshøyden, Busstunnel, endring
«Bilfri Bydel»
For å forbedre oppvekstvilkår og bevare boligandelen i sentrum, ble det på slutten av 1970-tallet
startet et program for rehabilitering og fornyelse av bebyggelse og byrom, kalt Byfornyelsen.
Gjennom Byfornyelsen startet et omfattende arbeid med gateopprustning, trafikkomlegging, sanering
av gateparkering og bygging av soneparkeringshus. Med høy standard for utforming og materialbruk
ble kvalitetene i de historiske byrommene hentet fram, og nye leke- og oppholdsareal ble en integrert
del av gangstrukturen i sentrum, slik de hadde vært før bilens inntog.
I de trange kvartalene på Nygårdshøyden er bakgårdene for små til å tilby gode uteoppholdsrom, og
derfor ble det opparbeidet gatetun i Fosswinckels gate, Fredrik Meltzers gate og Jonas Reins gate.
Da Grønn strategi ble behandlet i Bystyret høsten 2016 ble følgende vedtak lagt til kapitelet som
omhandler transport og mobilitet: «Bergen kommune skal arbeide for å få gjennomført et
forsøksprosjekt med «Bilfri bydel» på Møhlenpris innen utgangen av 2017. Bystyret ber også byrådet
vurdere hvordan områder på Nygårdshøyden kan gjøres til bilfri soner, og hvordan enkeltgater i hele
Bergen sentrum kan prioriteres for fotgjengere og syklister.» (Byrådssak 218/16, 21.09.2016).
«Bilfri bydel» er en videreføring av arbeidet under Byfornyelsen, hvor det arbeides systematisk med å
redusere gjennomgangstrafikk og gateparkering. Frigjort areal omfordeles til gange, sykkel, opphold
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og lek, på bekostning av areal til bil. Til forskjell fra Byfornyelsen vil ikke redusert gateparkering
nødvendigvis erstattes av nye Boligsoneanlegg.
Bilfri er i denne sammenheng ikke ment som et totalforbud mot privatbil i byen, og bilene vil dermed
ikke forsvinne fra gatebildet i sin helhet. Men en reduksjon av biler i bybildet skjer gradvis ved hjelp
av politiske virkemidler som bompenger, avgifter, osv. som tas i bruk, sanering av gateparkering, og
prioritering av myke trafikanters interesser i all planlegging og utforming i gateopprustningsprosjekter.

Anbefalt løsning
Anbefalt forslag for ny Gatebruksplan på Nygårdshøyden sør innebærer parkeringsfrie områder med
rom for lek og opphold, samtidig som et nett av samlegater binder sammen området trafikalt, og gir
betjening utenfra.
Anbefalt kjøremønster
Kjøreadkomst til og fra Nygårdshøyden fra sør er via Borgermester Platous gate, fra nord og sentrum
via Strømgaten eller Herman Foss’ gate, og fra Nedre Nygård via Lyder Sagens gate.
Den viktigste trafikkforbindelsen langs Nygårdshøyden er aksen Allégaten – Harald Hårfagres gate, og
her anbefales det tovegstrafikk langs hele strekningen. Med tovegstrafikk i Harald Hårfagres gate
behøver ikke kjørende å kjøre via Parkveien for å komme ut av området igjen, og Parkveien kan få
nedskalert funksjon, som adkomstgate.
Det anbefales envegstrafikk mot sør i Fosswinckels gate fra Herman Foss’ gate til Strømgaten, blant
annet for å tilrettelegge for tømmebilen til BIR, som skal hente bunntømte containere for glass og
metall. Øvrige gater er adkomstgater eller allerede regulerte gatetun. Disse vil være åpne for
nødvendig tilkomst til eiendom/bolig, men skal ikke fungere som snarveier gjennom området.
Se kap. 4.2 i planbeskrivelsen for utfyllende opplysninger.
Gatetun, sambruksgater og bygater
Det foreslås å etablere et nett av gatetun i flere adkomstgater, som gir myke trafikanter prioritet.
Eksisterende gatetun anbefales opprettholdt.
Noen adkomstgater har noe større trafikal kompleksitet, med for eksempel tilkomst til universitetets
eiendommer, inngår i planlagt sykkelnett, har returpunkt for glass og metall eller parkering i noe
omfang. Det anbefales at disse gatene opparbeides som sambruksgater.
De lokale samlegatene har en trafikal funksjon utover å sikre tilkomst til eiendom/bolig, og
her er det i større grad behov for å separere trafikantgruppene. Det anbefales at samlegater og
adkomstgater med mye parkering opparbeides som tradisjonelle bygater.
Tilrettelegging for sykkel
Det skal tilrettelegges for sykkel på strekningen Allégaten – Harald Hårfagres gate, Jonas Reins gate,
Haakon Sheteligs plass, Olaf Ryes vei, og Strømgaten mellom Allégaten og Lars Hilles gate.
Strekningen Allégaten – Harald Hårfagres gate etableres som sykkelgate. Dette blir en gate der
syklister og bilister deler vegbanen, og utformes slik at bilistene må ta hensyn og tilpasse seg
syklistene. Sykkelgate er egnet i gater der det er lite biltrafikk, og det etableres fartsreduserende tiltak
for bil som gjør at det føles trygt å sykle i vegbanen.
På Nygårdshøyden er Strømgaten en kommunal veg. Den har mer trafikk enn de øvrige gatene (300 –
1600 ÅDT), og en bratt stigning på 10 – 20 % i de øvre partiene. I denne gaten anbefales sykkelfelt.
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Strømgaten er en bred, monumental akse som forbinder Nygårdsparken med Kong Oscars gate og
fjellsiden. Den har en symmetrisk utforming med trerekker på hver side av gaten
Det anbefales å flytte trerekkene på begge sider lengre ut i Strømgaten for å kunne utvide fortauene
Dette er i tråd med råd fra rapporten «Retningslinjer for bruk av trær i Bergen sentrum – Utkast til
treplan for Bergen» utarbeidet i regi av Bergensprogrammet.
På grunn av eksisterende høyspentkabel langs nordvestreside av Strømgaten er det usikkert om
anbefalt tiltak er mulig og økonomisk forsvarlig å gjennomføre. Uten å flytte trerekkene vil det fortsatt
være mulig å utvide fortau og anlegge sykkelfelt, men fortauene vil måtte oppdeles i flere soner.
Potensiell flytting av høyspentkabel i bakken og begge trerekker skal undersøkes nærmere i
detaljprosjekteringsfasen.
Fra krysset i Nygårdsgaten er Strømgaten riksveg med Statens vegvesen som vegeier. Det er ønskelig
med en sammenhengende løsning for syklister i Strømgaten, fra Allégaten til eksisterende sykkelveg i
Lars Hilles gate, uten systemskifte. Endelig valg av sammenhengende løsning må tas i
detaljprosjekteringsfasen.
I sambruksgater og gatetun kan sykling skje i blandet trafikk på fotgjengeres premisser.
Parkering
Det foreslås å redusere antall gateparkeringsplasser innenfor prosjektområdet, og når alle foreslåtte
tiltak er gjennomført vil gateparkering være redusert, fra dagens ca. 400 til ca. 130 plasser i fremtiden.
Parkeringsplassene skal benyttes til mobilpunkt for bildelingsbiler, HC-parkeringsplasser,
avgiftsplasser og beboerparkering.
I hovedsak skal det ikke parkeres i gatetun, men det kan være tillatt med et begrenset antall
parkeringsplasser i sambruksgatene.
Eksisterende HC-parkeringsplasser ved viktige målpunkt skal beholdes, og noen flere skal etableres
ved de nye mobilpunktene. HC-parkering kan etableres etter søknad, og det antas at flere vil søke
ettersom tilgjengelig boligsoneparkeringsplasser reduseres. I spesielle tilfeller kan HCparkeringsplasser etableres i gatetun ved behov.
Langs sykkelruter Allégaten, Harald Hårfagres gate og Strømgaten anbefales det å sanere nesten all
gateparkering av trafikksikkerhetshensyn. Resterende gateparkeringsplasser i Allégaten anbefales
forbeholdt biler i godkjent deleordning, HC-parkeringsplasser og avgiftsparkeringsplasser. Det
anbefales å beholde noen plasser inkl. HC-parkering utenfor matvarebutikken i Strømgaten.
En konsekvens av gatebruksplanen er at tilgjengelig boligsoneparkering for sone 2 blir lavere enn 25
% av vegarealet. Dette medfører at soneskiltingen for boligsone 2 fjernes, og erstattes med
strekningskilt som angir hvor det er tillat å parkere.
Formgivningsprinsipper og materialbruk
I tråd med KDP Sentrum skal et sammenhengende bygulv med områdevise variasjoner være
utgangspunktet for utformingen av byrommene på Nygårdshøyden sør. Bygulvet skal ha god
terrengtilpasning og fremstå som en åpen felles flate. Formgivningen og materialkvaliteten skal ha et
langsiktig perspektiv med solid utforming av dekket i varige materialer uten å låse for fremtidige
endringer i funksjonsdeling og trafikkmønster.
Byrommenes åpne karakter, viktige sammenhenger, utsiktslinjer til landskapet, og landemerkene skal
bevares og forsterkes.
Alle byrom på Nygårdshøyden, foruten nordre del av Allégaten, er fra industriell tid. KDP sentrum har
føringer om at disse skal ha brostein som hovedmateriale, og inndeles i tre langsgående felt med
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eventuelle høydesprang (kantstein) mellom. Nordre del av Allégaten er et førindustrielt byrom, og
terrenginngrep i gaten tillates ikke. Byrom fra denne tidsepoken skal ha brostein som hovedmateriale,
kombinert med natursteinsheller ved behov.
Materialbruk
Bergensstandarden ble først definerte i en oppfølgingsrapport til Gatebruks- og miljøplanen for Bergen
sentrum, kalt «Bergen sentrum, Gatebruks- og miljøplan 88 prosjekt III: Kvantitativ beskrivelse av
miljøprosjekter. Gate-, plass- og parktiltak». Her ble standarder for materialbruk ved
gateopprustningsprosjekter i sentrum definert fra 0 – 4 med tilhørende kostandskalkyler.
Standard 0 = ingen tiltak
Standard 1 = reparasjon av dekke
Standard 2 = Generell bystandard (også kalt Bergensstandard)
Standard 3 = Historisk restaurering
Standard 4 = Ny formgivning
Byrom som Torgallmenningen, festplassen og Byparken skulle få ny formgivning, mens andre som
Christies gate og Strømgaten skulle få historisk restaurering. I tråd med denne tankegangen anbefales
det å prioritere Christies gate, Strømgaten og Allégaten med historisk restaurering.
Strekningen Allégaten sør – Harald Hårfagres gate skal utformes som en sykkelgate, hvor syklist og
bilister deler areal. Som byrom fra industriell tid skal bygulvet deles i tre langsgående felt med
eventuelt høydesprang mellom og brostein som hovedmateriale. Det anbefales at gatene etableres med
en modifisert variant av «Historisk Bergensstandard»: med skiferheller på fortau, smågatestein i
møbleringsfelt, platekantstein i granitt og rullevennlig brostein i sykkel- og kjøreareal. Omfang av
rullevennlig brostein må vurderes i detaljprosjekteringen. Det anbefales også å etablere en ny trerekke
langs hele Allégaten.
Nordre del av Allégaten er den eneste gaten på Nygårdshøyden sør som er anlagt i førindustriell tid, og
det anbefales at gaten får en utforming som synliggjør denne forskjellen. Bygulvet utformes som en
helhetlig flate med rullevennlig belegg, uten nivåforskjeller eller oppdeling i gang- og kjøreareal. I
tråd med KDP sentrum anbefales det at gaten får brostein som hovedmateriale, ved behov kombinert
med natursteinsheller.
Mellom Allégaten og Nygårdsgaten skal Strømgaten utformes som en bygate, der bygulvet inndeles i
tre langsgående felt med eventuelt høydesprang mellom. Som en viktig byromsforbindelse anbefales
det at gaten etableres med «Historisk Bergensstandard». Langs fortau skal det etableres sykkelfelt, og
valg av type rullevennlig dekke må vurderes i detaljprosjekteringen. Mellom Allégaten og
Fosswinckels gate skal det anlegges åpen overvannshåndtering i møbleringsfelt på begge sider av
Strømgaten, se eksempel på s. 33 i vedlagte rapport.
I nye gatetun og sambruksgater må utforming og valg av materiale ses i sammenheng med løsninger
for overvann, areal for lek og opphold, universellutforming, grønnstruktur og trær. Øvrige bygater kan
etableres med en eklere standard.
Materialkvalitet til nye gatedekker på Nygårdshøyden sør er avhengig av bevilgning til Bymiljøetaten
til å gjennomføre prosjektet.
Se planbeskrivelsen med vedlegg for utfyllende opplysninger.

Forslag om bilfritt i Allégaten
I et representantforslag (sak 337/20) bes det om at muligheten for å gjøre enten hele eller deler av
Allégaten bilfri skal utredes. Tiltaket er foreslått som avbøtende tiltak mot tap av tilgjengelig offentlig
uteoppholdsareal på Nygårdshøyden som følge av vedtatt plan om utbygging av nytt
energiteknologibygg i Allégaten. Forslaget peker på at dette vil kunne gjenskape strøkets karakter som
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allé og gangsti/veg for myke trafikanter, og i saken vises det til at forslaget er i tråd med Byrådets
politiske plattform:
«Byrådet [vil] etablere flere gatetun, miljøgater, nullutslippssoner, bilfrie områder, naturterreng, og
offentlige byrom og grøntområder i alle bydeler.» I representantforslaget vises det videre til eget
avsnitt i plattformen om Nygårdshøyden: «Byrådet vil jobbe for et mest mulig bilfritt Bergen sentrum
og opprette bilfrie soner i alle bydeler, og i områder som Møhlenpris, Nygårdshøyden, Nordnes og
Sandviken.»
I møtet 17.11.2020 behandlet Bystyret sak 337/20 og fattet følgende vedtak:
Bystyret ber byrådet utrede mulighet for en bilfri Allégaten i det videre arbeidet med
forprosjektet med gateopprustning av Nygård fase 2. Det skal tas hensyn til den
eksisterende ordningen med bildelering i saken.
Vurdering av forslaget
Allégaten nord, mellom Strømgaten og Herman Foss’ gate, er en adkomstgate som primært gir
tilkomst til boliger og kan dermed skjermes i betydelig grad. I tråd med representantforslaget kan det
opparbeides gatetun her. Under følger en beskrivelse av dagens forhold i Allégaten, universitetet sine
planer for nytt Energi- og teknologibygg, og en vurdering av muligheten for å også gjøre Allégaten sør
bilfri.
Allégatens utforming
Allégaten sør har en bredde på ca. 12 meter, og har et åpent og luftig preg. I dag er det relativt smale
fortau, 2 – 2,5 meter, på begge sider av gaten. Langs Realfagsbygget er fortauet smalere. Boligene på
østsiden av gaten varierer i høyde fra 2 – 4 etasjer. De har oppholdsrom ut mot gaten, forhager i
varierende bredde og generelt gode solforhold. Boligene på vestsiden av gaten er høyere, med 4
etasjer. Disse har oppholdsrom og balkonger ut mot gaten. På grunn av gatens orientering ligger
boligene på vestsiden av gaten på skyggesiden, og har dårligere lysforhold.
ÅDT i Allégaten

ÅDT på Nygårdshøyden (Data fra Statens vegvesen, 2016: https://vegkart.atlas.vegvesen.no)

Beregnet ÅDT for Nygårdshøyden er fra 2016, og viser at Allégaten har relativt begrenset trafikk og at
lange kjøretøy (lengde større eller lik 5,6 meter) utgjør 5 % av ÅDT for hele strekningen.
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ÅDT i Allégaten:

Herman Foss’ gate – Hans Holmboes gate har 429 ÅDT
Hans Holmboes gate – Fredrik Meltzers gate har 400 ÅDT
Fredrik Meltzers gate – Fosswinckels gate har 300 ÅDT
Fosswinckels gate – Fysikkbygget har 100 ÅDT

Bildeling i Allégaten
Per i dag er det ikke reserverte plasser for bildeling innenfor prosjektområdet, men
boligsoneparkeringsplasser i Allégaten benyttes også av Bildeleringen. Det er 19 delebiler som har
base i gaten på strekningen mellom Fredrik Meltzers gate og Fosswinckels gate. I hele Bergen oppgir
Bildeleringen at de per i dag har ca.17 registrerte brukere per bil, og én bil per ellevte andel-eier. Vi
har ikke tilgjengelig data på gjennomsnittlig ÅDT for en delebil, men det antas at hver bil blir brukt
hyppig, og skaper en del trafikk.
Universitetet i Bergen

UiBs fasiliteter og eiendommer i området (markert med rødt), og vedtatt reguleringsplan
64170000 Bergenhus, gnr 164 bnr 726 mfl., Energiteknologibygget Allégaten

Universitetet i Bergen (UiB) er en viktig institusjon på Nygårdshøyden, hvor flere institutt holder til.
Alle lokalene til UiB er viktige målpunkt, og er hovedsakelig konsentrert i tre områder, se diagram
over.
Planlagt Energiteknologibygg i Allégaten
Til detaljreguleringsplanen for UiBs planlagte Energiteknologibygg (EnTek) har Asplan Viak laget en
trafikkanalyse med en redegjørelse av dagens og fremtidig trafikksituasjon tilknyttet Realfagsbygget,
Fysikkbygget, Geofysen og nytt Entek.
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Til venstre: plassering av dagens hentepunkt for renovasjon
og
varelevering. Til høyre: plassering av dagens parkeringsplasser. Begge diagram er fra Asplan Viak:2018, Trafikkanalyse Entek

Dagens trafikkmengde for varelevering og renovasjon til Realfagsbygget, Fysikkbygget og Geofysen
er 30 ÅDT fra Allégaten/Fosswinckels gate (nord) og 12 ÅDT fra Jahnebakken (sør). Beregnet
trafikkmengde til universitetets parkeringsfasiliteter på bakkenivå og i bygg er 140 ÅDT fra nord og
14 ÅDT fra sør (Asplan Viak, 2018: Trafikkanalyse EnTek). Beregnet totalt trafikkmengde til UiB
sine fasiliteter fra nord er 170 ÅDT, og det antas at det utgjør en stor del av den totale trafikkmengden
i Allégaten i dag.
Det forventes en reduksjon i biltrafikk som skapes av universitetet i fremtiden, og eventuell tilknytning
til fremtidig bossnett vil bidra til ytterligere redusert trafikk av større kjøretøy.
Kilde: Asplan Viak, 2018: Trafikkanalyse EnTek

Illustrasjonsplan til 64170000 Bergenhus, gnr 164 bnr 726 mfl., Energiteknologibygget Allégaten
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Alternativ til bilfri gate
I tillegg til myke trafikanter, må nytt trafikkmønster på Nygårdshøyden sør ivareta nødvendig
biladkomst for beboere, næringsliv, BIR og universitet. Som samlegate er Allégaten sør en del av
ryggraden i trafikksystemet i området, og gir tilkomst til de øvre gatene på Nygårdshøyden. Det er
ingen andre gater som kan overta denne funksjonen.
Allégaten sør er hovedadkomst til universitetsklyngen på søndre del av Nygårdshøyden. Allégaten sør
må derfor ivareta tilkomst for universitetets varelevering, transportmulighet mellom fakultet, tilkomst
til universitetets parkeringskjellere og HC-parkeringsplasser på gateplan.
Det er vurdert tre alternative løsninger for å undersøke om intensjonen i representantforslaget kan
oppnås. Hvert alternativ illustreres av et sannsynlig scenario, transport mellom Muséplassen og
Allégaten sør, for å synliggjøre konsekvensene:
1. Envegskjøring mot nord
Løsningen gir en god forbindelse fra Allégaten til Muséplass via Harald Hårfagres gate, men man må
kjøre via Nygårdsgaten dersom man skal til Allégaten. Tiltaket forskyver dermed trafikk fra
Nygårdshøyden til Nygårdsgaten, som allerede har en ganske stor trafikkbelastning med 1500 – 2500
ÅDT.
Det anbefales at Allégaten sør opparbeides som sykkelgate, hvor syklende deler kjørefelt med bilister.
Denne løsningen er også mulig i en envegskjørt gate, med fartsgrense under 40 km/t og ÅDT under
4000. Parkering bør ikke tillates på førersiden av gaten (venstre i kjøreretning). Krav til bredde
mellom kantstein i envegskjørte gater med tillatt sykling mot envegskjøring er minimum 4 meter, uten
sykkelfelt. Med en foreslått kjørebredde på 4, 5 meter vil det også være plass til forbikjøring når biler
har stans for varelevering eller lignende.

Senario1: Envegskjøring mot nord i Allégaten sør
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Prinsippsnitt med envegskjørt gate og én trerekke, Multiconsult 2020

Plantegning med envegskjørt gate og én trerekke, Multiconsult 2020

Envegskjørt gate gir også mulighet til å etablere en trerekke på hver side av gaten. Trerekken på vestre
side av gaten vil stå ca. 3 meter fra veggliv. Dette er ganske tett på eksisterende bebyggelse, og
trekronene kan komme i konflikt med balkonger og karnapper. Vestre side av gaten har i forveien
ganske dårlige lysforhold, og en trerekke her vil redusere lysinnslippet ytterligere. Selv om gaten vil få
et større innslag av grønt vil luftigheten forsvinne helt, og lysforholdene for de myke trafikantene som
bruker gaten vil bli dårligere.
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Prinsippsnitt med envegskjørt gate og to trerekker, Multiconsult 2020

Med løsningen oppnås følgende:
•
•
•
•
•
•

Brede fortau på begge sider av gaten, 3 – 4,5 meter langs solsiden (øst) og minimum 3 meter
langs skyggesiden (vest)
Kjørefelt på 4,5 meter som muliggjør sykling mot kjøreretningen
Plass til mobilpunkt med 12 ladepunkt for el-biler i godkjent bildeleordning på østsiden av
gaten
Mulighet for å etablere vareleveringslomme for UiB og eventuell henting av glass/metall på
vestre side av gaten
Mulighet for å etablere HC-parkeringsplasser og avgiftsplasser på vestre side av gaten
Mulighet til å etablere trerekke på begge sider av gaten

2. Envegskjøring mot sør
Løsningen gir en god forbindelse fra Muséplass til Allégaten via Harald Hårfagres gate, men man må
kjøre via Lars Hilles gate og Nedre Nygård dersom man skal til Muséplass. Tiltaket forskyver dermed
trafikk fra Nygårdshøyden til bolig- og næringsområdet på Nedre Nygård, hvor det ikke er ønskelig
med gjennomgangstrafikk.
Løsningen gir de samme mulighetene for fysiske tiltak som envegskjøring mot nord. Antall
mobilpunkt med lading for el-biler i godkjent bildeleordning må kanskje nedjusteres, siden Statens
vegvesen fraråder parkering på førersiden av gaten.
•
•
•
•
•
•

Brede fortau på begge sider av gaten, 3 – 4,5 meter langs solsiden (øst) og minimum 3 meter
langs skyggesiden (vest)
Kjørefelt på 4,5 meter som muliggjør sykling i begge retninger
Plass til mobilpunkt med ladepunkt for el-biler i godkjent bildeleordning på østsiden av gaten
Mulighet for å etablere vareleveringslomme for UiB og eventuell henting av glass/metall på
vestre side av gaten
Mulighet for å etablere HC-parkeringsplasser og avgiftsplasser på vestre side av gaten
Mulighet til å etablere trerekke på begge sider av gaten
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Senario2: Envegskjøring mot sør i Allégaten sør

3. Stengt for gjennomkjøring
Stengt for gjennomkjøring i Allégaten gjør at strekningen mellom Strømgaten og Jonas Reins gate kan
opparbeides som sambruksgate.
Dette kjøremønsteret gir store omveier dersom man skal kjøre mellom Muséplass og Allégaten, og
overfører trafikk fra Nygårdshøyden til bolig- og næringsområdet på Nedre Nygård og Nygårdsgaten.
Å stenge for gjennomkjøring skaper en utfordrende trafikksikkerhetssituasjon i gaten, da biler som
kjører inn i Allégaten er nødt til å snu/rygge for å kjøre ut igjen. Dette kan vanskeliggjøre etableringen
av returpunkt i Allégaten for glass/metall.
Utover dette muliggjør kjøremønsteret stort sett de samme fysiske tiltakene som anbefalt løsning.
•
•
•
•
•
•
•

Gatetun mellom Strømgaten og Jonas Reins gate
Brede fortau på 3 meter langs solsiden av gaten
Kjørefelt på 5,5 meter som muliggjør sykling og kjøring i begge retninger
Plass til mobilpunkt med ladepunkt for el-biler i godkjent bildeleordning på østsiden av gaten
Mulighet for å etablere vareleveringslomme for UiB
Mulighet for å etablere HC-parkeringsplasser og avgiftsplasser på vestre side av gaten
Mulighet til å etablere trerekke på solsiden av gaten

Senario 3: Stengt for gjennomkjøring i Allégaten sør
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Oppsummering og konklusjon
Kriterier
Fremkommelighet
for fotgjengere
Fremkommelighet
for syklister
Mobilpunkt og
returpunkt for
glass/metall
Trafikksikkerhet
Trerekker
Tilkomst for
biltrafikk, og
konsekvenser for
nærområder

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Anbefalt løsning

Veldig bra

Veldig bra

Bra

Bra

Veldig bra

Veldig bra

Veldig bra

Veldig bra

Veldig bra

Mindre bra

Mindre bra

Veldig bra

Veldig bra
Bra
Mindre bra

Veldig bra
Bra
Mindre bra

Dårlig
Bra
Dårlig

Veldig bra
Bra
Veldig bra

Det anbefales å etablere adkomstgate/gatetun i nordre del av Allégaten, fra Strømgaten til Herman
Foss’ gate. Allégaten sør etableres som sykkelgate, med kjøretrafikk i begge retninger. Det skal
tilrettelegges for sykling i gaten, og etableres parkeringsplasser for biler i bildelingsordningen.

•

Anbefalt løsning beskrevet på side 7 i fagnotat og i vedlagt rapport imøtekommer Bystyrets
ønske ved å reetablere én trerekke langs Allégaten og forbedrer forholdene for myke
trafikanter på Nygårdshøyden. Samtidig blir nødvendig tilkomst for bilister og varetransport
ivaretatt, uten å overføre trafikk til nærområdene.

Bossnett og løsning for glass og metall
Returpunkt for glass og metall er ikke innpasset i dagens løsning for bossnett i Bergen. Som erstatning
for eksiterende gjenvinningsstasjoner på offentlig gategrunn har BIR besluttet at innsamling av glass
og metall skal skje ved bruk av nedgravde, bunntømte containere. Containerne blir tømt maksimum 6
ganger i året vha. kranbil.
Løsningen gir føringer for kjøremønster og gatebruk i området. Et begrenset antall gater på
Nygårdshøyden er fremkommelig for kranbilen BIR benytter, pga. strenge krav til stigningsgrad og
tverrfall for kjøring og tømming. Kranbilen er avhengig av plass til støttelabber ved tømming. På
grunn av de relativt smale gatene i området, er det få aktuelle plasseringer for nedkast.
Under arbeidet med Gatebruksplanen har Bymiljøetaten derfor fremmet et ønske om at
Nygårdshøyden blir brukt til utforsking og innovasjon på returpunkt, og har utfordret BIR til å finne
en alternativ løsning til nedgravde containere. I 2020 startet BIR derfor en prosess med å utforske
alternativer, men dette arbeidet har ikke kommet i mål.
Bymiljøetaten har stilt krav om at gater ikke blokkeres for fri ferdsel ved tømming av bunntømte
containere, at tømming ikke skal skje over fortau, og at kranbiler som benyttes er utslippsfri. Nedkast
skal plasseres i ytterkant av fortau med egen lomme for kranbil.
Det er to plasseringer av returpunkt for glass og metall som er aktuelle, Allégaten ved Realfagsbygget
og Fosswinckels gate ved John Lunds plass. Det anbefales at disse plasseringene skal vurderes
nærmere i detaljprosjekteringen.
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Mobilitetsundersøkelse og uttrekk fra Reisevaneundersøkelsen
I forbindelse med arealstrategien for Dokken er det hentet ut nøkkeltall fra Reisevaneundersøkelsen
(RVU) med statistikk over bilhold og bilbruk i de mest urbane strøkene i Bergenhus. Dataene er fra
2018, og viser gjennomsnitt for alle dager i året. Respondenter i undersøkelsen er 13 år og eldre.

De mest urbane områdene innenfor Bergenhus bydel, hvor Nygårdshøyden inngår

Det bor i overkant av 24.000 innbyggere innenfor området som blir definert som mest urbant. Dette er
litt over halvparten av befolkningen i Bergenhus bydel, og i underkant av 10 % av befolkningen i hele
kommunen. Demografien i sentrum er kjennetegnet av en relativt stor andel unge voksne, og færre
barn og eldre enn kommunen i sin helhet.
I de mest urbane områdene eier husholdningene i snitt 0,41 biler mot gjennomsnittlig 1,16 biler per
husholdning i hele Bergen kommune. Statistikken viser at de mest urbane husholdningene bruker bil i
langt mindre grad enn beboere i resten av kommunen. Dette gjelder også de husholdningene som
disponerer egen bil.
Reisemiddelfordeling for alle reiser
Til
Sykkel
Bilfører
fots
Bergen
25 %
3%
44 %
kommune
Mest urban, 51 %
5%
26 %
bileier
Mest urban 60 %
7%
7%

Bilpassasjer Kollektiv

Annet

10 %

17 %

1%

6%

11 %

2%

5%

21 %

1%

Det er utarbeidet en mobilitetsanalyse for planområdet. Analysens formål var å kartlegge
mobilitetsvanene til beboere og næringsdrivende på Nygårdshøyden. Benyttede metoder i arbeidet er
intervjuer med beboere og næringsdrivende, parkeringstellinger og GIS-analyser.
Mobilitetsanalysen viser at Nygårdshøyden egner seg for tiltak knyttet til gange, sykkel, opphold og
lek. Rapporten anbefaler konkrete tiltak og er vedlagt.
Med nærhet til sentrum og mange kollektivruter er Nygårdshøyden et godt utgangspunkt for en
fungerende hverdag uten privatbil. Uttrekk fra RVU-en viser at en stor andel av beboerne i området
allerede gjør det i dag.
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Dette gjelder både for den store andelen studenter som bor i området, og for et flertall av fastboende.
Disse gruppene vil være godt hjulpet av tilbud som bildeling eller ordinær billeie når de har mer
krevende transportoppdrag.
En mindre gruppe beboere er avhengig av bil i det daglige. Gjennomgangen av parkeringsbelegget i
området viser at det i dag er ledig kapasitet, og en knapphet inntreffer om en reduserer muligheten til å
parkere betydelig.
Området har lite biltrafikk, som gir gode forutsetninger for å ferdes til fots og på sykkel. Den lave
trafikkmengden gjør det også tilrådelig å la biler og sykler benytte samme areal.
Det er behov for å etablere parkeringsmuligheter for sykler og microkjøretøy. Det forventes også en
økning i bruk av slike transportmidler, som kan erstatte bilbruk og gi økt mobilitet for
forflytningshemmede.
Det må settes av arealer til kortere stopp for varelevering, spesielt i tilknytning til serveringsstedene i
området.
Parkering for bildeling bør etableres, samt reserverte parkeringsplasser med lading. Det er ønskelig at
bildelingsplassene kombineres med sykkelparkering og noen steder bysykkelstativer.

Trinnvis gjennomføring og konsekvenser av tiltaket
Når alle foreslåtte tiltak innenfor prosjektområdet er gjennomført, vil tilgjengelig gateparkering være
redusert fra ca. 400 til ca. 130 plasser. Det vil fortsatt være mulig å parkere bil i området i fremtiden,
men det vil være et begrenset gode.
Reduksjonen av gateparkeringsplasser er markant, og en konsekvens er at tilgjengelig
boligsoneparkering for sone 2 blir lavere enn 25 % av vegarealet. Dette medfører at soneskiltingen for
boligsone 2 må fjernes, og erstattes med strekningskilting.
Prosjektområdet er inndelt i tre ulike entrepriser, og skal gjennomføres over lengre tid. Reduksjon av
parkeringsplasser vil dermed skje trinnvis. Entreprise 1 – 3 er samarbeidsprosjekt mellom
Bymiljøetaten (BME), Vann- og avløpsetaten (VA) og BIR Nett.
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Entreprisegrenser: Grønn – Entreprise 1, Blå – entreprise 2, Gul – Entreprise 3, Oransje – uavklart

Tentativ fremdriftsplan for planlegging og gjennomføring av Entreprise 1 – 3
Det forventes at saken kan endelig behandles høsten 2021. Tiltaket detalj-prosjekteres parallelt, og
forventet byggesaksbehandles i løpet av høsten 2021/våren 2022. Det forutsettes da at det ikke
kommer tunge innvendinger mot gatebruksplanforslaget som utløser behov for formell
reguleringsplan.
Entreprise 1, Forarbeid i Strømgaten: Oppstart vår/sommer 2022, VA-etaten er byggherre
Entreprise 2 inkludert Strømgaten: Uavklart oppstart og byggherre
Entreprise 3: Oppstart 2023, BIR Nett er byggherre
I nordre del av prosjektområdet (oransje) er teknisk infrastruktur i grunnen oppgradert og bossnett
nylig etablert, og disse gatene inngår derfor ikke i en ny entreprise. Det er usikkert når det vil være
aktuelt å ruste opp disse gatene i tråd med anbefalt gatebruksplan.

Medvirkning
Som en del av arbeidsprosessen ble det holdt et orienteringsmøte med idédugnad den 19. februar 2020.
Velforeninger, beboere, næringsdrivende og andre brukere av området i tillegg til ulike kommunale
etater og Universitetet i Bergen var invitert til å delta. Det er utarbeidet et eget notat som oppsummerer
møtet. I etterkant av møtet er det også mottatt skriftlige merknader, som er vurdert i prosessen.
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Vedlegg
Illustrasjonsplan datert 11.06.2021
Høringsutkast gatebruksplan Nygårdshøyden sør datert 05.07.2021
Mobilitetsanalyse datert 13.02.2020
Notat fra beboermøte datert 27.02.202011
Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/ , snr 202009115
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