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Forord
Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten har utarbeidet et
forslag til Gatebruksplan for Nygårdshøyden sør. Hensikten
med planen er å avklare arealbruken og premissene for
hvordan gatene i området skal opparbeides etter Graveklubbens planlagte oppgradering av eksisterende
infrastruktur og etablering av bossnett på
Nygårdshøyden sør.
Målet til planen 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). Dette har betydning for
mengden parkeringsplasser det tilrettelegges for.

Arbeidet har vært utført av en arbeidsgruppe
bestående av:
Plan- og bygningsetaten
Karen Høstmark, Rolf Knudsen &
Liva Handeland
Bymiljøetaten
Kjetil Møklebust, Arild Olsen Vang, Bjarne Dale,
Karoline Kalstveit, Lars Ove Kvalbein & Sara
Waagen
BIR Nett AS
Carl Fredrik Nødtvedt & Svein Koldingsnes
Multiconsult AS
Carsten Skulstad Bay (oppdragsleder),
Bent Stensaker (prosjektsekretær), Janet K.
Sund, Knut Angerman, Arna Dögg Arnardóttir &
Ragni Lucie Helweg

Gatebruksplanen er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen
kommune og BIR Nett AS, og har vært ledet av en styringsgruppe med representanter fra Plan- og bygningsetaten og
Bymiljøetaten.
På oppdrag fra Bymiljøetaten har Multiconsult AS
utarbeidet en mobilitetsanalyse for Nygårdshøyden.
Resultat og anbefalinger fra denne har gitt innspill i
utarbeidelsen av gatebruksplanen, og følger som et
vedlegg.
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Del 1
Innledning
1.1

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.

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.

Trafikksystemet består av samlegater og adkomstgater.
Den lave trafikkmengden i området gjør det mulig å velge
integrerte løsninger i mange av gatene.

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.

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.

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.
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PROSJEKTAVGRENSNING
Prosjektgrense

Illustrasjon 1.1: Prosjektavgrensning

1.2

Prosjektområdet

1.4

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

•

1.3

•

Mål og virkemidler

Gatebruksplanen danner grunnlag for anbefaling av den
fysiske utformingen av gateløp og byrom på Nygårdshøyden, med trafikkmessige løsninger og prinsipper for
kjøremønster. Arbeidet er utført med bakgrunn i og
forståelse for områdets identitet, og dets historiske,
antikvariske og verneverdige verdi. Anbefalte løsninger
ivaretar gående og syklende samtidig som nødvendig
hverdagslogistikk blir ivaretatt.

•
•

•

•
•

•

Viktige føringer for prosjektet

Skape åpne og inkluderende byrom i området, og
legge til rette for mangfoldig bruk av disse
Legge til rette for aktivitet og opphold, med spesielt
fokus på aktiviteter for barn og unge
Forbedre forholdene for fotgjengere i området, og øke
areal tilgjengelig for gange, sykkel, opphold og lek
Opparbeide gatene slik at de møter dagens standard
for universell utforming
Tilrettelegge for miljøvennlig og fremtidsrettet 		
mobilitet, og vurdere hvordan områder på Nygårdshøyden kan gjøres til parkeringsfrie soner samtidig
som nødvendig hverdagslogistikk blir ivaretatt
Avklare fremtidig trafikkmønster og gatetverrsnitt.
Eventuelle gå-, sambruks- og sykkelgater samt gatetun
skal vurderes
Avklare plassering av teknisk infrastruktur: plassering
av boss-nedkast, returpunkt, varelevering, bil- og
sykkelparkering, mobilpunkt samt reserverte plasser
for bildeling
Avklare prinsipper til standard for materialbruk,
møblering, beplantning, belysning og overvannshåndtering
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Illustrasjon 1.2: Fosswinckels gate

1.5

Eiendomsforhold

Prosjektområdet omfatter kommunalt eide gater, med
unntak av Strømgaten som er statlig eiendom
fra krysset i Nygårdsgaten til Kaigaten. Prosjektområdet
grenser til Nygårdsgaten, som er fylkesveg.

EIENDOMSFORHOLD
Bergen kommune
Statens vegvesen
Vestland fylkeskommune

Illustrasjon 1.3: Eiendomsforhold
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25. Universitetsområdet
16. Nygårdshøyden

KPA 2018
Angitt hensyn kulturmiljø

17. Nygårdsparken

Byfortettingssone
Sentrumskjerne
Grønnstruktur
Bruk og vern av sjø og vassdrag

25. Universitetsområdet

Bygninger

Illustrasjon 2.1: Kommuneplanens arealdel 2018

DEL 2
OVERORDNEDE FØRINGER
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 i dette kapittel.

2.1

KPS 2015

2.2

KPA 2018

Kommuneplanens samfunnsdel svarer på hvordan
kommunen skal møte de viktigste samfunnsutfordringene
fram mot 2030, med langsiktige mål og strategier. Planen
legger til grunn en visjon om at Bergen skal være en aktiv
og attraktiv by.

Kommuneplanens arealdel gir rammene for fremtidig
arealbruk i kommunen, og består av plankart,
bestemmelser og planbeskrivelse. Her er Nygårdshøyden
del av byfortettingssone 1, med Nygårdsparken og Muséhagen som større grøntstrukturer.

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.

Prosjektområdet ligger innenfor og i randen 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 godt eksempel på
datidens plan- og arkitekturidealer (Riksantikvaren). Her er
rutenettplanen og byrommene en viktig del av kulturmiljøet.
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2.3

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
ningen 1968-1994
sentrum, 1991 og byrom, og trafikksystem.

yrom
2-1999

N

2.3

Kommunedelplanen inneholder fire plankart med
bestemmelser:
M=1:15 000

der

ell tid,

2

Plankart
Plankart 1: Plankrav og planstatus

Plankart
2: Byform, bebyggelsen
2 av
4
1850
eid, dvs. etter

Plankart 3: Byform, byrommene
ge eller
kirkegård
Planavd.
10.02.2002 4: Arealbruk
Plankart
Bystyret 10.12.2001

det bygrunn

e

n 1968-1994

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 Allégaten er anlagt i
førindustriell tid, mens de resterende gatene i prosjektområdet er anlagt i industriell tid (etter 1850).
Illustrasjon 2.3: KDP sentrum plankart 2, Byform bebyggelsen
N
Illustrasjon
2.4: KDP sentrum plankart 3, Byform byrommene

M=1:15 000

Plankart

2.4
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Relevante bestemmelser fra KDP Sentrum
§ 5 Byform – byrommene
5.1. Bygulvet
Et sammenhengende bygulv med områdevise variasjoner skal være
utgangspunktet for utforming av byrommene i sentrum.
Bygulvet skal uttrykke god forbindelse mellom byens offentlige rom på
alle nivåer: plass, torg, allmenning, gate, strede, smau og smitt: også kalt
byromsnettet.

5.4 Belysning
Belysning i byrommene skal understreke områdets særpreg og historiske
karakter. Det skal legges vekt på god lyskvalitet, variert og tilstrekkelig,
men med begrenset belysningsnivå. Plassering av belysningen skal
knyttes til brukerbehov og understrekning av byrommenes egenskaper.
Flombelysning, spillys og overhengende belysning i barduner mellom
husene skal unngås.

§ 6 Gangareal med byromsbruk

Formgivning og materialkvalitet bør ha et langsiktig perspektiv, med fleksibel solid utforming av dekket i varige materialer, der dagens funksjonsdeling og trafikkmønster ivaretas uten å låse for fremtidige endringer. Det
må legges vekt på å skape brukbare detaljer for uteopphold generelt.

6.1 Byrommenes funksjon
Ved endring og opparbeidelse av gangareal med byromsbruk, skal
utformingen bedre byrommenes funksjon som sosial og kulturell arena,
handelsareal og oppholdsrom.

Bygulvet skal ha god terrengtilpasning og skal fremstå som en åpen felles
flate. Overbygning og gjenbygninger av gater tillates ikke. Gangbroer og
underganger tillates ikke.

Arealet i byrommene skal i størst mulig grad utformes for integrert gatebruk med alle trafikantgrupper, og det er et mål å etablere et lavt fartsnivå
og et hensynsfullt adferdsmønster i sentrum.

Byrommenes åpne karakter og de viktige sammenhengene og utsiktslinjene til landskapet og landemerkene må bevares og forsterkes.

Akseptabel fremkommelighet for utrykningskjøretøy, kollektivtrafikk,
varelevering, taxikjøring, nødvendig adkomsttrafikk, syklister og
fotgjengere må sikres.

5.2 Byrommenes historiske forankring
Byrommenes historiefortellende egenskaper som byplanelement og
som forbindelse mellom viktige byfunksjoner skal legges til grunn ved
opparbeidingen. Viktige historiske detaljer må bevares, rekonstrueres eller
nytolkes.
Byrommenes historiske forankring er angitt på Plankart 3 og har følgende
krav til utforming av belegget:

Førindustriell tid
Terrenginngrep i førindustrielle byrom tillates ikke. Førindustrielle
byrom skal ha brostein som hovedmateriale, ved behov kombinert
med natursteinsheller. Bygulvet kan deles opp med fortau eller
rennestein etter dagens bruk. Fremkommelighet for fotgjengere,
syklister og funksjonshemmede skal prioriteres dersom bevaring/
tilbakeføring medfører dårlig fremkommelighet for disse trafikanter.
Historiefortellende elementer kan synliggjøres ved bruk av tidstypiske materialbruk og formgivning.
Industriell tid
Byrom anlagt i industriell tid skal ha brostein som hovedmateriale.
Bygulvet skal deles i tre langsgående felt med eventuelt høydesprang mellom.

Arealer forbeholdt kjørende trafikk og parkering skal reduseres.
En større andel av de sentrale byrommene skal utformes for aktiviteter for
barn og unge.
Viktige handelsstrøk og rekreasjonsforbindelser mellom parker og grøntdrag skal ha tydelig sammenheng, romslighet for gående og kvalitet i
materialbruk.
6.2. Fotgjenger standard
Det skal være tilstrekkelig fri bredde for fotgjengere på torg, i gågater og
på fortau, minimum 3 m der dette fysisk og funksjonelt kan gjennomføres.
Ganglinjer skal fortrinnsvis videreføres uten sideforskyvning der gangfelt
krysser kjøreareal. Todelt kryssing via refuge skal unngås. Trafikklys bør
unngås. Gangfelt bør være opphøyet. Alle fortau bør utføres i kjøresterkt
dekke.
Innkjørsler over fortau skal være i plan med fortauet og ha samme
materiale. Renner for takvann, lyskasser og andre inngrep i fortausdekket
skal ikke redusere fremkommerligheten for gående. Pullerter, skilt,
parkometer og installasjoner som ikke retter seg mot fotgjengerne bør
ikke plasseres på fortau, og uansett ikke i ganglinjene. Sykkelstativ må
vurderes arealmessig og estetisk i forhold til fotgjengerarealene.
6.4. Innretninger for innsamling av avfall
Plassering og utforming av anlegg for innsamling av avfall (miljøstasjoner)
skal byggeanmeldes. Anleggene skal ha god estetisk utforming, og gis en
underordnet plassering.

§ 9 Friområder og forhager
5.3 Byrommenes detaljering
Utforming av utstyr og bygulvsdetaljer skal fremheve byrommenes lokale
egenart, historiske bakgrunn og særegne kvaliteter.
Variasjon mellom byrommene skal tilstrebes, gjennom lokal helhetlig
utforming der beplantning, benker, bosskorger, busskur, blomsterurner,
skilt, belysning og tekniske installasjoner er integrert. Det er en utfordring
å kombinere historiske tema med tidstypisk formspråk.

Offentlige parkområder som Nordnesparken, Nygårdsparken og Lungegårdsparken, samt grøntområder tilknyttet Bergenhus, Sverresborg
og Universitetet på Nygårdshøyden skal bevares og videreutvikles som
sammenhengende attraktive og trygge rekreasjonsområder med god
tilgjengelighet for alle.
Viktige gangveier gjennom parkområder skal ha god belysning. Aktivitetsområder for barn og unge skal prioriteres. Forhager skal bevares. Parkering
i forhager tillates ikke.
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64170000
Bergenhus, gnr 164 bnr 726 m.fl., Energiteknologibygget
Allégaten
Relevante bestemmelser:

/1341

15

0.7
0.7

H190

15

164/1344

STJ

Trasé for jernbane (2021)

Måle og avstandslinje (1259)

SBT

Annen banegrunn - tekniske anlegg (2028)

HENSYNSSONER (PBL §12-6 JF. §11-8)

164/787

SIKRINGS-, STØY- OG FARESONER (PBL §11-8a)

#@

164/868

Bestemmelsesområde

o_

Ekvidistanse: 1m
Kartmålestokk: 1:1000 ved arkformat A2

2.ETG

BBB
o_SKV2 o_BU6

164/1339

164/790

164/1340

164/724

164/682

164/1343

164
727

164/860

B

164/1331

164/729

A

Saksgang
Planoppstart kunngjort
Beslutning, offentlig ettersyn

/861

Offentlig ettersyn, fra - til

Dato

Plankart datert

Bestemmelser datert

06.06.14
10.09.18
22.09.18 - 06.11.18

/1341

164/731

o_SBT1

164/726

04.09.19

14.05.20

04.09.19

Bystyrets vedtak

28.05.20

04.09.19

Planvedtak kunngjort

Forslagsstiller:

164/
682

o_SBT2

2.ETG

Komiteens innstilling

Administrativ endring

#5

o_STJ1

3.ETG

164/1344

164/727

o_BU1

o_SGT

Bestemmelsesområde, kulvert

o_SBT2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7

o_STJ

o_BAB

o_SGT

o_SGS

A

Vertikalnivå 2, på bakken

Lag B

o_SBT1

Lag A

Vertikalnivå 1, under bakken

70

o_BU5

Universitetet i Bergen

29.08.20

164/728

Prosjekt 534004-01

69

7

91

9

11

93

6

8

25.09.19

29.08.20

---

Utarbeidet av:

-----

201338995

Saksnummer:

Siste revisjonsdato
plankart:

28.05.20

3.2.9 Offentlig fortau o_SF4, o_SF5, o_SF6
Offentlig fortau skal opparbeides i samsvar med bredde og kurvatur som
vist på plankartet og etter godkjente vegplaner.

25.09.19
---

---

201338995

28.05.20

Avdelingsleder

Deler av Fosswinckels gate og Allégaten skal opparbeides
etter miljøgate-prinsipp med fartsreduserende tiltak
Det skal etableres ny gangakse mellom Nygårdsgaten og
Nygårdshøyden
Eksisterende grøntareal mellom Allégaten og
Fosswinckels gate skal gis en parkmessig opparbeiding
Allégaten vil fortsette å være hovedadkomst til
universitetsområdet, og fungere som bindeledd mellom de
to universitetsklyngene på Nygårdshøyden
Det skal ikke etableres nye kjøreadkomster til området –
Allégaten, Fosswinckels gate og Jahnebakken skal benyttes
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		
Varelevering til EnTek skal skje via Johannes Bruns gate
Kilde: Asplan Viak (2018)

25.09.19
14.12.19

---

25.09.19

---

Saksnummer:

Siste revisjonsdato
plankart:

Det bekreftes at plankartet er i samsvar med bystyrets vedtak:

164/1442

04.09.19
04.09.19

04.09.19

14.12.19

---

14.08.20

Utarbeidet av:

164/732

1.ETG

25.09.19

04.09.19

14.05.20

28.05.20

14.08.20

25.09.19

04.09.19

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
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3.2.5 Offentlig kjøreveg, o_SKV1
a. Kjøreveg ogPlankart
tilgrensende
fortausarealer i Allégaten og Fosswinckels gate
1 av 2
TEGNFORKLARING
skal opparbeides etter prinsipper for miljøgater og ha høy estetisk kvalitet.
Kjørearealet o_SKV1 skal ha utforming som gir fartsdempende effekt på
biltrafikken. Siktlinjer for gående, syklende og kjørende fra tilgrensende
områder skal ivaretas. Utforming av gaten avgjøres i detaljprosjekt jf. pkt.
3.2.1.
b. I detaljprosjekt skal det legges vekt på en helhetlig utforming som
bidrar til å binde sammen gangforbindelser og offentlige byrom innenfor
planområdet, herunder nytt gatetun o_SGT, park o_GP1, og plasser og
uteoppholdsarealer rundt universitetsbebyggelsen i o_BU1, o_BU2 og
o_BU3. Løsninger med sammenhengende bygulv uten høydeforskjeller i
gateplanets tverrprofil skal vurderes. Illustrasjonsplan datert 21.06.2019 er
Nygård
veiledende for utformingen.
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3.1.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg
c. Tilrettelegging for rørbasert avfallssystem og tilknytning til bossnett
Ved nybygg eller hovedombygginger skal det legges til rette for rørbasert
avfallssystem og tilknytning til offentlig bossnett. For formål uten tilknytningsplikt skal tilknytning til det offentlige bossnettet avklares gjennom
renovasjonsteknisk avfallsplan.
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3.2.10 Offentlig gatetun / gågate, o_SGT
a. I o_SGT skal etableres ny gangakse mellom Nygårdsgaten og Nygårdshøyden. Det skal utarbeides detaljerte planer for gaten i samsvar med
fellesbestemmelser i pkt. 3.2.1.
c. Innenfor o_SGT tillates etablert trapper, ramper og andre landskapselementer for å ta opp høydeforskjeller, herunder forskjeller i høydenivå mot
Johannes Bruns gate, og mot inngangspartier i o_BU1 og BBB.
d. Gaten skal utformes med høy estetisk kvalitet. Vegetasjon skal brukes
aktivt for å dempe eventuelle negative virkninger av vindforhold og
skygge i gaten, og for å myke opp harde flater.
e. Illustrasjonsplan er veiledende for utformingen.
f. Landskapsplanen skal vise større andel og tydeligere sammenhengende
vegetasjon mellom bybane og parken enn illustrasjonsplanen. Det skal
bl.a. plantes trær med høystam, fortrinnsvis i rekker og mot nybygget for
å dempe dets høydevirkning visuelt sett fra gateplan og fortrinnsvis tas
i bruk stedegne arter, planter som tiltrekker seg pollinerende arter og
spiselige vekster som ikke er allergifremkallende.
3.2.12 Gangveg/gangareal, o_SG
Borgermester Platous gate opparbeides i samsvar med bredde og kurvatur
som vist på plankartet og etter godkjente vegplaner.
3.3.1 Offentlig park, o_GP1
O_GP1 skal gis en parkmessig opparbeiding og tilrettelegges for lek,
opphold og ferdsel. Eksisterende trær skal søkes bevart og integreres i ny
opparbeidelse så langt som praktisk mulig Illustrasjonsplanen er veiledende, men parken skal gjøres tilgjengelig for alle og i større grad tilrettelegge
med grønne arealer/vegetasjon enn det illustrasjonsplanen viser. O_GP1
kan regnes som areal for uteoppholdsareal for boliger i felt BBB.
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Illustrasjon 2.6: Gatetun i Fredrik Meltzers gate

2.5

Grønn strategi og revidert
forskrift om boligsoneparkering

Grønn strategi er kommunens Klima- og energihandlingsplan som viser hvordan byen kan bli fossilfri i 2030.
Den største kilden til klimagassutslipp i Bergen er transport,
og transportutslippene må reduseres betydelig dersom
klimamålene til kommunen skal nås. Et av strategiens
hovedgrep for å redusere klimagassutslippene er å endre
transportvaner i kommunen. For å oppnå dette må det
legges bedre til rette for økt bruk av gange, sykkel og
kollektivtransport, samtidig som det legges begrensninger
på personbiltrafikken.
Et av målene fra Grønn strategi er at antall biler per husholdning i Bergen skal reduseres fra 1,35 til 1 bil innen
2025. I tråd med strategien ble revidert forskrift om boligsoneparkering i Bergen vedtatt av Bystyret den 18.12.2019,
hvor maks antall parkeringstillatelser per boenhet
reduseres fra to til én og midlertidig besøksparkering
fjernes. Dette har betydning for antall parkeringsplasser det
skal tilrettelegges for på Nygårdshøyden.

2.6

Byfornyelsen og
Bilfrie bydeler

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.
Kilde: Etat for Plan og geodata, 2016
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Illustrasjon 2.7: Gatetun i Fosswinckels gate

«Da vi var gutter kunne vi bare gå to
kvartaler, så var vi midt i byen. Hele byen
var i bruk som en lekeplass for barn. Det
var ingen biler, bare barn»,
Georg Johannesen i arkivopptak, fra «Bergen – i all beskjedenhet»

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 og lek. Til
forskjell fra Byfornyelsen vil ikke redusert gateparkering
nødvendigvis erstattes av nye Boligsoneanlegg.
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Illustrasjon 2.8: Vinterforhold for gående i Strømgaten

2.7

Gå- og sykkelstrategi 2020 – 2030

Gå- og Sykkelstrategi for Bergen 2020 – 2030 gir føringer for
målrettet arbeid med tilrettelegging for gående og
syklende i kommende tiårsperiode. Visjonen til begge
strategier er at det skal være attraktivt og sikkert å gå og
sykle i Bergen, med hovedmålet at flere skal gå og sykle
mer.
Gåstrategien
I Gåstrategien følges hovedmålet opp av seks innsatsområder med delmål og satsinger. Det er særlig delmål 3
om samspill i trafikken, «Fotgjengerne skal prioriteres
ved utforming av, samhandling i, og alternativ bruk av
gangareal» som er spesielt relevant for gatebruksplanen.
Hovedprinsippet er at forholdene for fotgjengerne alltid
skal forbedres, og prinsipper for universell utforming skal
legges til grunn ved utforming av all infrastruktur for
gående.

Arealbruk
Bergen skal utvikles som en gåby med 		
korte avstander mellom hverdagens gjøremål
Målrettet offentlig innsats i gangnettet
Gangnettet skal oppgraderes og utvides for å
få flere til å gå
Samspill i trafikken
Fotgjengere skal prioriteres ved utforming av,
samhandling i, og alternativ bruk av
gangareal
Drift og vedlikehold
Veinettet skal driftes og vedlikeholdes slik at
det er enkelt, sikkert og forutsigbart å gå hele
året
Kunnskapsutvikling
Kunnskap om gange må bedres og formidles.
Metoder og verktøy skal utvikles
Gåkultur og kommunikasjon
Bergenserne skal motiveres til å gå mer.
Informasjon om fotgjengersatsingen skal
være tilgjengelig
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SYKKELSTRATEGI 2020 - 2030
Sykkelnett

Illustrasjon 2.9: Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030

Sykkelstrategien
Sykkelnettverket fra strategien skal ligge til grunn for all
fremtidig utbygging i Bergen. Målet om sammenhengende
sykkelnett og tilgang til sykkel er særlig relevante for gatebruksplanen for Nygårdshøyden
Sykkelstrategien krever ikke én utforming av hele
sykkelnettet, og på de fleste strekningene vil det være flere
løsninger som kan fungere godt for syklister. Hastighet og
mengde av biltrafikk har avgjørende betydning for hvilke
tilretteleggingsbehov syklistene har. Nygårdshøyden er
en del av et tett byområde, og et lavt hastighetsnivå er
utgangspunktet for utformingen.
På Nygårdshøyden inngår Haakon Sheteligs plass, Langes
gate, Muséplass, Olav Ryes vei, Harald Hårfagres gate,
Strømgaten, Allégaten og Jonas Reins gate i strategien.

Sykkelnettet
Bergen skal ha et sammenhengende og
sikkert sykkelnett med god tilgjengelighet og
sykkelvennlig utforming
Drift og vedlikehold
Sykkelnettet skal ha drift og vedlikehold som
gjør det sikkert og forutsigbart å sykle hele
året
Tilgang til sykkel
Det skal være god tilgang til sykkelparkering
og sykler
Kunnskap, kommunikasjon og
rekruttering
Det offentlige skal bygge god sykkelkultur i
samarbeid med innbyggerne

I Sykkelstrategien følges hovedmålet opp av fire innsatsområder med delmål og satsinger:
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Illustrasjon 2.10: Sykkel mot envegskjøring i Harald Hårfagres gate i dag

Formgivningsprinsipp for sykkel,
fra Sykkelstrategien og Statens vegvesen
Sykling i blandet trafikk, med fortau
Løsningen egner seg der det er lite motorisert
trafikk og lav fartsgrense. Der sykkelnettet skal
utformes som sykling blandet med biltrafikk, er
det nødvendig å skilte eller merke opp slik at
syklistenes rolle blir tydelig også for andre
trafikanter. I en del gater kan det være
nødvendig å gjøre fysiske tiltak for å redusere
hastigheten eller redusere biltrafikk.
Sambruksgater og sykling i blandet trafikk
uten fortau
Slike gater kan også egne seg godt som del av
sykkelnettet, men fordrer gjerne enda mindre
biltrafikk eller lavere hastighetsnivå. Her må
også forholdet til fotgjengerne vurderes nøye.
Sykling mot enveisregulert gate
Slik tilrettelegging gjøres oftest gjennom skilt
eller med oppmerking av sykkelfelt. Det gir
syklistene et fortrinn fremfor biler.

Enveisregulering av gater gir færre biler og et
mer entydig trafikkbilde, som kan gjøre det
mer attraktivt å sykle.
Sykkelfelt
Løsningen gir syklister eget areal i de gater eller
veier der det ikke er ønskelig å blande syklister
med andre kjørende. Det er viktig at sykkelfelt
har god nok bredde til at følelsen av å være
separert fra andre er tilstrekkelig. Den øvrige
gateutformingen, og eventuell sideaktivitet,
påvirker også denne typen anlegg.
Sykkelgate
I en sykkelgate prioriteres vegarealet for sykkel,
samtidig som det er tillat for bil (endring fra
gjeldende vegnormal N100), og utformes med
fortau for gående. Syklister og bilister deler
vegbanen, men bilistene skal ta spesielt hensyn
og tilpasse kjøreadferden til syklistene.
Løsningen er egnet i gater med begrenset
trafikk.
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Illustrasjon 2.11: John Lunds plass

2.8

Sambruksgater og Gatetun

Å gå er den mest grunnleggende aktiviteten i byrommene,
og kanskje den største bidragende faktor til et aktivt og
sosialt byliv. I tråd med visjonen om «Gåbyen» skal
forholdene for myke trafikanter forbedres på Nygårdshøyden.
Med hensynsfull adferd kan også andre transportformer
bidra positivt til bylivet. KDP sentrum fastslår at arealet i
byrommene i størst mulig grad skal utformes for integrert
gatebruk med alle trafikantgrupper. Det er et mål å
etablere et lavt fartsnivå og et hensynsfullt adferdsmønster
ved hjelp av gateutformingen, som også sikrer akseptabel
fremkommelighet for utrykningskjøretøy, og nødvendig
hverdagslogistikk. Vegvesenets Håndbok N100 definerer
ulike gateutformingsprinsipper hvor dette kan oppnås:
Gatetun er områder beregnet for opphold og lek, hvor
motorisert trafikk har begrenset tilgang og omfang.
Kjørende har vikeplikt for gående, og må kjøre i gangfart.
Parkering er ikke tillat uten spesiell anvisning. Gatetun bør
utformes uten oppdeling av kjøre- og gangareal.

Sambruksgater er best egnet i sentrumsområder, med
mange syklende og gående. De er først og fremst gater
for sosialt liv og opphold, hvor de trafikale funksjonene er
tonet ned og all ferdsel skjer ved samspill og interaksjon
mellom trafikantene. Gatene skal etableres uten skilt, oppmerking eller fysisk skille mellom gang- og kjøreareal.
Gatedekket skal utformes som en helhetlig flate, uten
kantstein eller nivåforskjeller, men ulike soner kan defineres
ved variasjon i materialvalg. Gatene skal utformes slik at
kjørende holder lav fart.
Statens vegvesen har følgende krav til sambruksgater:
o
ÅDT bør ikke overstige 4000
o
Ingen trafikantgrupper bør være prioritert
o
Det bør være en balanse i fordelingen mellom
trafikantgrupper
o
Parkering bør begrenses
Kilde: Statens vegvesen, 2019
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SENTRALE LANDSKAPSROM
Mindre landskapsrom
Storrommet
Overordnet landskapsrom
Bergensdalen

Illustrasjon 3.1 og 3.2: Sentrale landskapsrom

Del 3
Analyser
3.1

Landskap

Bergens overordnede landskapsrom Bergensdalen,
avgrenses av Fløyfjellet/Sandviksfjellet, Ulriken, Løvstakken/
Damsgårdsfjellet og Askøyfjellet. Innenfor dette landskapsrommet er det flere mindre romenheter, hvor Nygårdshøyden er et viktig definerende landskapselement i flere av
dem.
I Bergen sentrum defineres det største landskapsrommet av Fløyfjellet, Nordneshalvøyen, Nygårdshøyden
og Kronstadhøyden. Her har Nygårdshøyden en plassering
og retning som knytter høyden sterkere til Kronstadhøyden
enn Nordnes, og sammen utgjør de to høydene den indre
avgrensningen av det sentrale byrommet.

Den lavere høyderyggen fra Marken, over Engen mot
Nordnes, danner Lungegårdsrommet sammen med
Nygårdshøyden, Kronstadhøyden, Årstadvollen og Fløyen.
Mot sørvest danner Nygårdshøyden et mindre landskapsrom med avgrensning mot Løvstakken/Damsgårdsfjellet.
Dette rommet henvender seg mest til Puddefjorden og den
søndre del av Bergensdalen. Til sist danner Nygårdshøyden
et mindre landskapsrom mellom Engen og Nordnes mot
Nøstet.

Kilde: Planavdeling Indre by, 2003
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Bergen kommune

Bergen kommune

3.3: Nygårdshøyden 1871
Bergen kommune

3.4: Nygårdshøyden 1880
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3.5: Nygårdshøyden 1910
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3.6: Nygårdshøyden 1957
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Kort historikk

Området som definerer Nygård bydel avgrenses i nordvest
av Christies gate, i vest av høydedraget fra Bergens
Museum via Nygårdsparken og sørover til Nygårdsbroen
over Strømmen, i sørøst av Store Lungegårdsvann, i øst av
Vestre Strømkaien og i nordøst av Lille Lungegårdsvann.
Området, tidligere kjent som Østre Sydnes, var en del av
det som i middelalderen tilhørte Nonneseter kloster. Etter
sekulariseringen av klostrene ble Sydnes-området i lange
perioder liggende upåaktet, og spørsmålet om eiendomsretten til området ble først aktualisert da Lungegårdens nye
eier fra 1724 begynte å dyrke det opp igjen.
I 1730 årene fikk området navnet Ny-Lungegården, som på
folkemunne raskt ble forenklet til Nygård. I samme tidsrom
ble Nygårdsalléen anlagt langs Nygårdshøyden. Alléen ble
etter hvert utbedret og brolagt og utvidet helt til bygrensen, hvor der ble oppført en port, Nygårds-porten.

Den lå omtrent der det nåværende krysset Fosswinckels
gate/Professor Keysers gate i dag ligger.
1851 markerte en ny epoke i utviklingen av Bergen ved at
Nygårdsbroen ble åpnet slik at områdene i Solheimsviken
og Krohnsminde kom nærmere byen. Tidligere gikk veien
til byen opp Nygårdsbakken og Jahnebakken og videre
langs Nygårdsalléen og frem til bygrensen ved Gamle
Nygårdsvei («Svinesund»). Veien var dårlig og tålte ikke
den økende trafikken, noe som førte til at det på midten
av 1850-tallet ble besluttet å bygge en ny vei fra broen og
frem til bygrensen. Veien ble anlagt langs strandkanten
av Store Lungegårdsvann. Den nye veien, som fikk navnet
«Nygaardschausséen», åpnet i 1862. Allerede i 1867 ble den
omdøpt til Nygårdsgaten.
Kilde: G.H. Hartvedt og S. Norvall, Bergenbyarkiv
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3.7: Store Lungegårdsvann og Nygårdshøyden, utsik fra Fjellveien

3.8: Nygårdsporten 1864-66

3.9: Fosswinckels gate

3.10: Allégaten

3.11: Allégaten ca. 1910
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3.12: Trafikk i Christies gate, 1970-tallet
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KULTURMILJØ
Viktig historisk forbindelse
Viktig historisk forbindelse, førindustriell tid
Fredet, verneverdig, listeført park
Kulturmiljø, UiB
Fredet, verneverdig, listeført element
Fredet, verneverdig, listeført bygning
SEFRAK-Bygninger
Angitt hensyn kulturmiljø

Illustrasjon 3.13: Kulturmiljø

3.3

Kulturmiljø

Nygårdshøyden er et kulturmiljø av nasjonal interesse
som en velbevart bydel fra slutten av 1800-tallet, og godt
eksempel på datidens plan- og arkitekturidealer. Området
er et sammensatt bymiljø i utkanten av Bergen sentrum,
som først ble åpnet for regulering i 1860-årene. Med unntak
av den allerede eksisterende Allégaten, tilstrebet man et
rettvinklet gatenett som resulterte i de bratte bakkene opp
til Nygårdshøyden (H.J., Roald, 2010).
I tillegg til Allégaten og Nygårdsgaten er Strømgaten en
viktig historisk forbindelse og monumental akse. Strømgaten ble anlagt som forbindelse over strømmen mellom
Smålungeren og Store lungegårdsvannet, og kan ses på
kartet fra 1871. Gaten ble senere utviklet som en
monumental akse som forbinder Nygårdsparken
med Kong Oscars gate og fjellsiden.
Den andre monumentale aksen på Nygårdshøyden er
Christies gate, med Universitetsmuseets naturhistoriske
samling (tidl. Naturhistorisk museum) i fond. Bygget stod
ferdig i 1865, før den planlagte forlengelsen av Christies
gate til museet var anlagt (H.J., Roald, 2010).

Det er to historiske parkanlegg på Nygårdshøyden. Muséhagen, som omkranser naturhistorisk samling ble anlagt på
slutten av 1800-tallet, og var byens botaniske hage frem til
1996. I 2013 ble hageanlegget med gartneribygg og veksthus fredet (UiB, 2016).
Nygårdsparken, ble også anlagt på slutten av 1800-tallet,
og er et kommunalt listeført anlegg. Planlagt etter engelske
idealer, ble parken en viktig grønn lunge i et etter hvert tett
bystrøk (H.J., Roald, 2010).
Det er flere bygninger og anlegg i området som er forskriftsfredet, midlertidig fredet og kommunalt listeført som
verneverdige objekt. Flere av kvartalene langs Parkveien og
Harald Hårfagres gate er SEFRAK registrerte.
Universitetet i Bergen (UiB) er landets eneste Byuniversitet,
og har i lang tid vært en viktig aktør på Nygårdshøyden.
UiB representerer store kulturhistoriske verdier, og er i dag
forvalter av flere av de fredede og bevaringsverdige
bygningene på Nygårdshøyden. Områdene til universitetet
er en egen hensynssone for kulturmiljø.
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DAGENS TRAFIKKMØNSTER
Hovedgate
Lokal samlegate
Adkomstgate

Illustrasjon 3.14: Dagens trafikkmønster

3.4

Dagens trafikkmønster

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.

3.5

Trafikkmengder

Hele Nygårdshøyden har i dag fartsgrensen 50 km/t, den
laveste generelle fartsgrensen i Norge. Nygårdsgaten er
hovedgaten til planområdet, og deler av denne har
moderat trafikk, med 1500 – 4000 ÅDT (kjøretøy/døgn).
Det er ellers lite trafikk på Nygårdshøyden, og den lave
trafikktettheten betyr at gatebildet er oversiktlig.

Dette ga rom for en omfattende trafikksanering med
etablering av gatetun.
Trafikkmønsteret er inndelt i hovedgater, lokale samlegater
og lokale adkomstgater:
Hovedgater
Fellesbetegnelse for nasjonale og øvrige hovedgater
Samlegater
Gir adkomst til området og binder det sammen trafikalt
Adkomstgater
Gater som gir adkomst til tilstøtende eiendommer

Illustrasjon 3.15: Dagens ÅDT (kjøretøy/døgn)
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DAGENS PARKERINGSFORHOLD
Boligsone 2
Boligsone 3
HC-parkeringsplasser
Avgiftsparkeringsplasser
P-anlegg

Illustrasjon 3.16: Dagens parkeringsforhold

3.6

Parkering

Boligsoneparkering
Sentrale deler av Bergen er inndelt i boligsoner, hvor
beboere som er registrert med folkeregistrert adresse i
boligsonen kan kjøpe parkeringstillatelse. Prosjektområdet
er innenfor sone 2 og 3. I boligsone 2 er det også mulig
for beboere med boligsonekort for sone 1 og 2 å parkere.
Innenfor prosjektområdet er det teoretisk mulig plass til ca.
400 parkeringsplasser.
HC- og avgiftsparkeringsplasser
I dag er det 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.
Bildeling
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. Det er ikke tilgjengelig
data på gjennomsnittlig ÅDT for en delebil, men det antas
at hver bil blir brukt hyppig, og genererer en del trafikk.
Parkeringsanlegg
De nærmeste parkeringsanleggene er Bygarasjen og Grieg
Park. I tillegg har Europark en parkeringsplass med utkjørsel
til Nygårdsgaten sør.
Parkeringsdekning
I området vest for Nygårdsgaten er det i dag potensiale for
ca. 400 parkeringsplasser (beboerparkering inkl. bildeling).
Det er totalt utstedt ca. 250 boligsonekort (inklusiv el-biler)
i boligsone 2. Tellinger utført som del av mobilitetsanalysen
viser at det normalt står mellom 240-260 biler i området.
En knapphet ser derfor først ut til å inntre om antall
parkeringsplasser i området reduseres med mer enn 130
plasser.
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MÅLPUNKT
Offentlige tjenester og kulturtilbud
UiB
Planområde for EnTek ved UiB
Publikumsrettet virk., og stor arbeidsplass
Viktige, grønne byrom

Illustrasjon 3.17: Målpunkt

3.7

Målpunkt

Nygårdshøyden er et sammensatt bymiljø og et sentralt
boligstrøk, med innslag av butikker, mindre næringslokaler, kaféer, hotell/pensjonat, forsamlingslokaler, barer
og restauranter. Mye av den publikumsrettede
virksomheten i området er konsentrert langs Nygårdsgaten.
Universitetet i Bergen (UiB) er en viktig institusjon på
Nygårdshøyden, hvor Universitetsmuseet og flere
institutt holder til. Alle lokalene til UiB er viktige målpunkt,
og hovedsakelig konsentrert i tre områder. I tillegg
planlegger UiB utvidelse med utbygging av et nytt energiteknologibygg i Allégaten.
I tillegg er det flere offentlige arbeidsplasser i nærområdet:
Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten holder til i den
gamle Autogården. Statens vegvesen har lokaler i
Nygårdsgaten, og nye Vestland fylkeskommune bygger
nytt fylkeshus i Lars Hilles gate.

3.8

Kommunikasjon

Avstander
Som følge av en kompakt kvartalstruktur, har Nygårdshøyden et finmasket gangnettverk med kort gangavstand
til viktige målpunkt. Det er også kort gangavstand fra
Nygårdshøyden til forretningsområdene i sentrum,
maksimalt 600 meter. Området har begrenset biltrafikk, og
det ligger godt til rette for at flere kan gå og sykle mer.
Gate- og fortausbredder
Bortsett fra eksisterende gatetun er gatene på Nygårdshøyden utformet som bygater: med tosidig fortau. De fleste
gater er ca. 12 meter brede, og har fortau på 2-2,5 meter,
men ved trapper og kjellernedganger kan bredden være
mindre.
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KOMMUNIKASJON
Gangforbindelser
Planlagt sykkelfelt, enveg
Sykkel mot enveg
Sykkelfelt
Bysykkelstasjon
Bussholdeplass
Bybane holdeplass
Viktige byrom
Bystasjonen kollektivterminal

Illustrasjon 3.18: Kommunikasjon

Stigningsforhold
På grunn av topografien er mange ikke universelt
tilgjengelige. Flere gater er brattere enn 10%, og noen har
en stigning opp mot 20%. Kravet til universelt tilgjengelig
gater er stigning på 0 – 7%.

Illustrasjon 3.19: Stigningsforhold

Sykkel
Det er lite tilrettelagt for syklister på Nygårdshøyden, og
kun én av strekningene vist i sykkelstrategien er opparbeidet. Dette er Jonas Reins gate, hvor deler av
strekningen er innpasset i gatetun. Resten av strekningen
er tilrettelagt ved skilting og oppmerking for sykling mot
envegskjøring. Tilkobling til eksisterende sykkelveg i Lars
Hilles gate er under bygging.
Deler av Harald Hårfagres gate er envegskjørt, og
tilrettelagt for sykling mot enveiskjøring. Et annet tiltak for
å øke sykkelandelen i Bergen er Bysykkelordningen, og flere
stasjoner er utplassert på Nygårdshøyden.

STIGNINGSFORHOLD
Universell stigning, 0 - 7%
Stigning 7 - 10%
Stigning 10 - 20%

Kollektivtilbud
Det går ikke buss på Nygårdshøyden, men det er flere
kollektivknutepunkt innenfor gangavstand: Bybane- og
bussholdeplass i Nygårdsgaten, kollektivterminalen
Bystasjonen og bussholdeplasser i Lars Hilles gate, Christies
gate, Strømgaten, O.J. Brochs gate og Møhlenpriskrysset.
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GRØNNE STRUKTURER
Trær
Parker og forhager
Gatetun og offentlige plasser

Illustrasjon 3.20: Rekreative areal

3.9

Grønne strukturer

Parker og gatetun
Det er to større parker i området: Nygårdsparken og Muséhagen. Begge anlegg er viktige rekreative areal for
beboerne på Nygårdshøyden og øvrige sentrum.
I skråningen mellom Allégaten, Fosswinckels gate og
Borgermester Platous gate er det en åpen gressplen. I arealplanen for UiBs nye Energiteknologibygg er denne regulert
til park, og en ny allmenning skal sikre en tverrforbindelse
mellom Allégaten og Nygårdsgaten.
Andre viktige rekreative områder på Nygårdshøyden er
gatetunene. Disse ble etablert for ca. 25 år siden, og har
i dag varierende standard. Gatetunene i Fredrik Meltzers
gate og Fosswinckels gate har begge frodig vegetasjon,
men mangler gode lekeområder. I gatetunet i Jonas Reins
er det smågatestein i kjøreareal og forhager mot boligene
på begge sider.
Felles for gatetunene er mangel på vedlikehold. Samtlige
trenger oppgradering dersom de fortsatt skal ha funksjon
som attraktive oppholdsareal.

Materialbruk og beplantning
De fleste gatene på Nygårdshøyden har i dag asfalt. Det er
vanskelig å dokumentere om gatene innenfor planområdet
har vært brolagte tidligere, men eldre bilder viser at de
fleste gatene opprinnelig var uten fast dekke fram til de ble
asfaltert. I etablerte gatetun finnes ulike typer gatebelegg:
brostein, smågatestein, belegningsstein, betongheller, osv.
Bortsett fra trerekkene i Strømgaten og Fredrik Meltzers
gate er det sparsomt med trær.
Innganger, forhager og portrom
De fleste eiendommene i prosjektområdet har innganger
direkte fra gate. I området mellom Nygårdsgaten og
Fosswinckels gate er det innkjøring til private portrom,
garasjer og lager/varelevering.
Noen av gatene på Nygårdshøyden har frodige, private
forhager. Dette gjelder spesielt for Allégaten og Hans Tanks
gate. I deler av Jonas Reins gate er det også etablert forhager, men disse er etablert på offentlig gategrunn som del
av gatetun.
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BYROMSSAMMENHENGER
Solrikt sted, sted med potensial
Byromsforbindelse
Park

Illustrasjon 3.21: Viktige byromssammenhenger

3.10 Viktige byromssammenhenger
Fosswinckels gate
Fosswinckels gate danner en gjennomgående akse langs
Nygårdshøyden fra sørøst til nordvest. Det er en høy
boligandel i gaten, men det finnes også noen kontorer og
serveringssteder. Fosswinckels gate har store kontraster, fra
et svært frodiggrønt gatetun og andre gatestrekk med mye
vegetasjon, til gateløp helt dominert av asfalt.
Allégaten
Allégaten er den eldste gaten på Nygårdshøyden, og
strekker seg fra Florida i sør til John Lunds plass i nord.
Restene av det gamle veifaret kan fortsatt leses i bystrukturen.
Harald Hårfagres gate
Sammen med Allégaten danner Harald Hårfagres gate en
sammenhengende byromsforbindelse langs Nygårdshøyden fra Jahnebakken til Muséplass.
Parkveien
Parkveien utgjør en viktig forbindelse mellom Nygårdsparken og Muséhagen. Gaten er romslig, og har brede
fortau på begge sider. Studentsenteret har en mindre
forplass ved hovedinngangen.

Christies gate
Christies gate er en viktig monumental akse fra Nygårdshøyden til Vågsbunnen, med Universitetsmuseets naturhistoriske samling i fond. Gateløpet brytes av et av løpene
til Sydnestunnelen i krysset ved Nygårdsgaten. Kun deler av
gaten brolagt.
Strømgaten
Strømgaten er en viktig monumental akse, som danner
forbindelsen mellom Nygårdsparken i sørvest med den
grønne fjellsiden i nordøst. Monumentalaksen understrekes av de to kraftige trerekkene, som gir gaten et grønt
og levende preg. På grunn av gatens bredde fremstår den
nærmest som en allmenning.
Jonas Reins gate og Hans Tanks gate
Begge gater er viktige tverrforbindelser fra Nygårdshøyden
til Nedre Nygård, og ender i St. Jakobs plass. Fra St. Jakobs
plass er det en videre forbindelse til Nygårdstangen og
regulerte fremtidige byrom.
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Illustrasjon 3.22: Allégaten x Strømgaten

3.11 Steder med potensiale for
opphold
Allégaten x Strømgaten
Krysset mellom Allégaten og Strømgaten er i dag et romslig
gatekryss med lav trafikk, og kan utvikles med lek- og
oppholdsfunksjoner. Plassen er åpen og solrik, med utsikt
mot byen og Fløyen. Et lite tre, antakelig en blodlønn, skiller
Allégaten fra Strømgaten. Treet har potensiale til å bli svært
stort.
Strømgaten x Fosswinckels gate
Krysset mellom Strømgaten og Fosswinckels gate er stort,
åpent og solrikt. Krysset er utflytende og mangler gode
brukerkvaliteter. En stor og vakker blodbøk er plassert i det
sørlige hjørnet, men utover dette er krysset kun møblert
med et avfallsspann og en brannhydrant.
Hermann Foss’ gate x Fosswinckels gate
Krysset mellom Hermann Foss’ gate og Fosswinckels gate
er åpent og solrikt. John Lunds plass er et fint opparbeidet
gatetun. Det samfunnsvitenskapelige fakultet ligger ved
plassen, som er populær blant studenter og andre. 6-7
enkelttrær og en del buskplanting langs fasader bidrar til å
gjøre dette til et trivelig byrom stengt for biltrafikk.
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Illustrasjon 3.23: Bildeleringen

3.12 Mobilitetsanalyse
Det er utarbeidet en mobilitetsanalyse for Nygårdshøyden.
Mobilitetsanalysens 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, ofte på
bekostning av areal som i dag brukes til bil. Rapporten
anbefaler konkrete tiltak og følger som separat vedlegg.
Med nærhet til sentrum og mange kollektivruter er
Nygårdshøyden et godt utgangspunkt for en fungerende
hverdag uten privatbil. 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 kanskje avhengig av bil i det
daglige.

Gjennomgangen av parkeringsbelegget i området viser at
det i dag er ledig kapasitet, og en knapphet ser først ut til å
inntre om en reduserer muligheten til å parkere betydelig.
Området har i hovedsak liten 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 veibane.
Det er behov for å etablere parkeringsmuligheter for sykler
og microkjøretøy. Det forventes også en økning i
anskaffelse og bruk av slike transportmidler, noe som er
ønskelig i den grad det erstatter bilbruk og gir 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 semihurtiglading. Det er ønskelig at
bildelingsplassene kombineres med god sykkelparkering
og bysykkelstativer.
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OVERVANN

BOSSNETT

Mulighet for åpen overvannsløsning

Etablert bossnedkast
Bossnedkast under etablering

Illustrasjon 3.24: Potensielle gater for åpen overvannshåndtering

Illustrasjon 3.25: Bossnett i området

3.13 Innspill i prosessen
Universitetet i Bergen
Universitetets vareleveringsmuligheter og interne transport
må opprettholdes. Videre ser universitetet behov for flere
HC-parkeringsplasser, og ønsker flere avgiftsparkeringsplasser for besøkende. Universitetet ønsker at Muséplass
blir fredeliggjort, og at trafikken (inkl. turistbusser) over
plassen reduseres.
BIR Nett AS
BIR Nett skal etablere bossnett på søndre del av Nygårdshøyden. De planlagte nedkastene er tilrettelagt for fire
fraksjoner (restavfall, papp og papir, glass og metall, og
plastemballasje).
BIR Nett har allerede etablert bossnedkast på deler av
Nygårdshøyden og Sydneshaugen. Dette gjelder Langes
gate, nordre del av Harald Hårfagres gate, og Hans
Holmboes gate mellom Harald Hårfagres gate og Parkveien.
Vann- og avløpsetaten (VA)
I forbindelse med etableringen av bossnett på Nygårdshøyden skal vann- og avløpsledninger i området fornyes,
og VA-etaten ønsker å gjøre endringer i overvannshåndteringen i tråd med Kommunedelplan for overvann.
På Nygårdshøyden skal det etableres et overvannssystem
med åpne renner, fordrøyningsbasseng og regnbed.

Omfanget av nytt overvannssystem er ikke enda kjent, men
aktuelle gater er pekt ut. VA-etaten må utvikle løsninger i
samarbeid med Bymiljøetaten. Det skal søkes å forene gode
løsninger for åpen overvannshåndtering i kombinasjon
med rom for lek, opphold og nye gang- og sykkelakser.
Statens vegvesen og Vestland Fylkeskommune
I Sykkelstrategi for Bergen 2020 – 2030 er Strømgaten en
prioritert sykkelstrekning. Øvre del av Strømgaten er
kommunal veg, mellom Nygårdsgaten og Kaigaten er
Strømgaten riksveg. Ulike løsninger for sykkel har derfor
vært drøftet med Statens vegvesen og Vestland fylkeskommune.
Det er ønskelig å tilrettelegge for en sammenhengende
løsning for sykkel uten systemskifte fram til eksisterende
sykkelveg i Lars Hilles gate, og ulike sykkelløsninger mht.
trafikksikkerhet, trafikkavvikling, fremkommelighet for
gående og syklende og varelevering er vurdert.
På bakgrunn av dette har anbefalt en løsning med sykkelfelt for Strømgaten, men endelig valg for riksvegen må tas i
en detaljprosjekteringsfase i regi av Statens vegvesen.
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ANBEFALT AREALBRUK
Planområde
Gater med sykkeltilrettelegging
Sambruksgate

Gatesnitt og utforming varierer etter gatens funksjon

Gatetun

Utforming varierer etter gatens funksjon

Bygate

Brede fortau for fotgjengere, og smal sykkelvennlig kjørebane

Illustrasjon 4.1: Anbefalt arealbruk

Del 4
Anbefaling
4.1

Anbefalt løsning

Det foreslås å redusere parkering innenfor prosjektområdet,
og dette åpner for endret bruk av offentlig gategrunn.
Det anbefales å opparbeide flere gatetun og sambruksgater, tilrettelagt for lek og opphold. Disse gatene skal ha
et grønt preg og åpne overvannsløsninger. Det er tillat å
stanse i gatetun (varelevering, o.l.), men gateparkering skal
saneres. Ved behov vil det kunne etableres
HC-parkeringsplasser.
De lokale samlegatene som utgjør hovedstrukturen i
trafikksystemet på Nygårdshøyden i dag er hovedsakelig
anbefalt videreført. De skal utformes som tradisjonelle
bygater med en- eller toveistrafikk hvor det kan etableres
gateparkeringsplasser. For å bedre forholdene for
fotgjengere i disse gatene anbefales det at fortau på
solsiden utvides.
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ANBEFALT KJØREMØNSTER
Hovedgate
Lokal samlegate
Adkomstgate

Illustrasjon 4.2: Anbefalt kjøremønster

4.2

Anbefalt kjøremønster

De lokale samlegatene utgjør hovedstrukturen i trafikksystemet på Nygårdshøyden i dag. Disse er i hovedsak
anbefalt videreført for å betjene området, med noen
endringer i kjøreretning.
Som i dag vil kjøreadkomst til og fra Nygårdshøyden fra sør
være via Borgermester Platous gate, fra nord og sentrum
vil kjøreadkomst være via Strømgaten eller Herman Foss’
gate og fra Nedre Nygård vil kjøreadkomst være via Lyder
Sagens gate.
Den viktigste trafikkforbindelsen langs Nygårdshøyden
er strekningen 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 mister sin funksjon som samlegate.
Det anbefales envegstrafikk mot sør i Fosswinckels gate
fra Herman Foss’ gate til Strømgaten 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.
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4.3: Gatetun i Møregaten

4.5: Sambruk i Kong Oscars gate

4.4: Gatetun i Deichmans gate, Oslo

4.3

4.6: Sambruksgate i Aabenraa, Danmark

Gatetun, sambruks- og bygater

Det foreslås å etablere et nett av gatetun, som gir myke
trafikanter mulighet til å bevege seg på kryss og tvers av
Nygårdshøyden i gater hvor de har hovedprioritet.
Gatetun foreslås etablert i flere adkomstgater: Prof. Keysers
gate, Allégaten fra Herman Foss’ gate til Strømgaten, Hans
Holmboes gate fra Harald Hårfagres gate til Fosswinckels
gate, Fredrik Meltzers gate, deler av Jonas Reins gate og
Hans Tanks gate, øvre del av Parkveien, Villaveien og øvre
del av Strømgaten. Eksisterende gatetun anbefales
opprettholdt.
Noen adkomstgater har noe større trafikal kompleksitet, og
sikrer 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: Haakon Sheteligs
plass, Langes gate, Muséplass, Christies gate, Olaf Ryes vei,
Parkveien fra krysset ved Hans Holmboes gate, Hans
Holmboes gate til Harald Hårfagres gate, deler av Jonas
Reins gate og Fosswinckels gate.

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 hvor det skal være åpent
for flere parkeringsplasser opparbeides som tradisjonelle
bygater.
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Illustrasjon 4.7: Snitt i Strømgaten, eksempel på utforming

4.4

Tilrettelegging for sykkel

I tråd med Sykkelstrategi for Bergen 2020 – 2030 skal det
tilrettelegges for sykkel på strekningene Allégaten – Harald
Hårfagres gate, Jonas Reins gate, Haakon Sheteligs plass,
Olaf Ryes vei, og Strømgaten mellom Allégaten og Lars
Hilles gate.
Det anbefales at strekningen Allégaten – Harald Hårfagres
gate etableres som sykkelgate. Dette er en gate der
syklister og bilister deler vegbanen, og bilistene skal ta
spesielt hensyn og tilpasse kjøremønsteret til syklistene. En
sykkelgate er egnet i gater der det er lite biltrafikk, farten
er lav, og det er etablert fartsreduserende tiltak for bil som
gjør det trygt å sykle i vegbanen.

For å øke trafikksikkerheten i Allégaten og Harald Hårfagres
gate foreslås det å fjerne mye gateparkering og redusere
bredden på vegbanen/øke fortausbredden.
I Strømgaten anbefales det å etablere en sammenhengende sykkelløsning fra Allégaten til eksisterende
sykkelveg i Lars Hilles gate. Etter en samlet vurdering
anbefales sykkelfelt, og for å øke trafikksikkerheten
anbefales det en reduksjon av antall gateparkeringsplasser.
I øvrige gater kan sykling skje i blandet trafikk på
fotgjengeres premisser.
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4.5

Tilgjengelighet for privatbiler

Det må tilrettelegges for god fremkommelighet og tilkomst
til alle eiendommer.
Nyttetrafikk som varelevering, håndverksbiler og
utrykningskjøretøy skal ha tilgang. Oppstilling for
varelevering skal etableres nært aktuelle leveringspunkt og
brannvesenets krav til oppstillingsareal (5,5 x 14 m i
3 – 10 m avstand fra bygning) tilfredsstilles.
Trafikkreglene tillater ikke stopp for av-/påstigning eller
varelevering i sykkelfelt. Vareleveringslomme kan etableres
mellom sykkelfelt og fortau dersom en buffersone på min.
0,5 m etableres mellom sykkelfeltet og vareleveringslommen.
Der det legges til rette for varelevering eller av-/påstigning
må det være en fri kjørebredde på minimum 5,5 meter.
Dette sikrer at forbikjøring av et stillestående kjøretøy er
mulig. Dette kravet gjelder også for sambruksgater og
gatetun.

4.6

4.7

Trafikksikkerhet

Gater, gatekryss og annet kjøreareal skal gis en utforming
som sikrer god trafikksikkerhet. Gater der vanlig biltrafikk er
tillatt gis en bymessig utforming som dimensjoneres for lav
kjørehastighet.
I gater med liten stigning og liten biltrafikk, kan god
trafikksikkerhet oppnås med sykkel og bil i samme kjøreareal, forutsatt god oppmerking.
Gatetun kan brukes til nødvendig kjøring og varelevering til
boliger i gaten. Da det kun vil være mulighet for HCparkering i gatetun, blir trafikken her svært lav og trafikksikkerheten kan ivaretas på en god måte.
God sikt må sikres i alle krysningspunkter mellom de ulike
trafikantgruppene. Gangfelt etableres der kriteriene i vegvesenets Hb V127 tilsier at det er behov for det.

Trafikkhastighet

Det anbefales at alle gater i området utformes for hensynsfull kjøring i lav fart, uten bruk av trafikkskilt. Fartsreduserende tiltak kan for eksempel være bruk av opphøyde kryss, stram geometri i kryss, innsnevring av kjørefelt og kryss, sideforskyvninger, brostein, og plassering av
møbleringselementer.
Dagens fartsgrense i prosjektområdet er maks 50 km/t,
som er den laveste generelle fartsgrensen i Norge. Det er
mulig å innføre en særskilt fartsgrense på 30 km/t, som da
må skiltes. Da det antas at den reelle trafikkhastigheten på
Nygårdshøyden er lavere enn 30 km/t, kan farten i praksis
kunne gå opp til 30 km/t ved en endring, og tiltaket
anbefales derfor ikke.
I gatetun har kjørende vikeplikt for gående, og må kjøre i
gangfart. Sambruksgatene skal utformes på en slik måte at
kjørende velger et lavere fartsnivå, 15 – 20 km/t.
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BOSSNETT OG MOBILPUNKT
Etablert bossnedkast
Bossnedkast under etablering
Foreslått bossnedkast
Foreslått returpunkt for glass/metall
Foreslått mobilpunkt
Foreslått HC-parkering

Illustrasjon 4.8: Bossnedkast og Mobilpunkt

4.8

Parkering

Det foreslås å redusere antall gateparkeringsplasser
innenfor prosjektområdet, og når alle foreslåtte tiltak er
gjennomført vil mulig gateparkering være redusert fra ca.
400 til ca. 130 plasser. De tilgjengelige parkeringsplassene
skal benyttes til bildeling, HC-parkeringsplasser, mobilpunkt, bildeling, avgiftsplasser og beboerparkering.

Eksisterende HC-parkeringsplasser ved viktige målpunkt
skal beholdes, og noen flere skal etableres ved mobilpunkt.
Reserverte plasser for HC-parkering kan etableres etter
søknad, og det antas at flere vil søke ettersom tilgjengelig
boligsoneparkeringsplasser reduseres. I noen tilfeller kan
HC-parkeringsplasser etableres i gatetun ved behov.

Som utgangspunkt skal det ikke parkeres i gatetun, men
det kan være tillatt med et begrenset antall parkeringsplasser i sambruksgatene.

Langs sykkelruten i Allégaten – Harald Hårfagres gate
anbefales det å sanere nesten all gateparkering, og
resterende plasser i Allégaten sør anbefales forbeholdt
bildelingsbiler, HC-parkeringsplasser og avgiftsparkering.
I øvre del av Strømgaten anbefales det å sanere all gateparkering, men det anbefales å beholde noen plasser
utenfor eksisterende matvarebutikk, inkl. HC-parkering.

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.
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Illustrasjon 4.9: Tømmedag for boss i Jonas Reins gate

4.9

Mobilpunkt

Det foreslås å etablere 5 mobilpunkt på Nygårdshøyden
med reserverte plasser med ladepunkt for elbiler i godkjent
bildelingsordning. For å sikre en god spredning med lett
tilgjengelighet er disse foreslått etablert i:
1.
2.
3.
4.
5.

Herman Foss’ gate mellom Allégaten og Harald
Hårfagres gate, 4 plasser
Fosswinckels gate mellom Hans Holmboes gate og
Strømgaten, 4 plasser
Fosswinckels gate mellom Hans Tanks gate og
Borgermester Platous gate, 7 plasser
Lyder Sagens gate, 3 plasser
Allégaten, 10 plasser

4.10 Etablering av bossnett
Det foreslås etablering av bossnedkast i Fosswinckels gate
(4 stk.), Hans Holmboes gate (2 stk.), Allégaten og Fredrik
Meltzers gate. I Fosswinckels gate og Allégaten skal det
også etableres returpunkt for glass og metall i form av
nedgravde containere.
Nedkastenes plassering er bestemt ut fra et brukerperspektiv, BIR Nett sine kriterier, gate- og byromsvurderinger og tekniske forhold (kabler og ledninger i
bakken). På bakgrunn av dette er det lite rom for endringer
i forhold til anbefalt plassering av nedkastene.

I videre detaljprosjektering må plassering av andre tilbud
som åpen sykkelparkering, sykkelhangar og bysykler
vurderes, og utformes som integrerte løsninger. Tilbudet
må ses i sammenheng med behov og muligheter i området.
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GATEBRUKSPLAN
Fotgjengerareal/gatetun

Utforming varierer etter gatens funksjon

Sambruksareal

Gatesnitt og utforming varierer etter gatens funksjon

Kjøreareal

Smal, sykkelvennlig kjørebane

Gateparkering/varelevering
Sykkelfelt
Park
Eksisterende trær
Nye trær
BIR kranbil
Nedkast Bossnett

Illustrasjon 5.1: Gatebruksplan

Del 5
Formgivningspinsipper
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 må bevares og
forsterkes.
Utforming av utstyr og bygulvsdetaljer skal fremheve
byrommenes lokale egenart, historiske bakgrunn og særegne kvaliteter. Variasjon mellom byrommene skal
tilstrebes gjennom lokal og helhetlig utforming der
beplantning, møblering og tekniske installasjoner er
integrert.
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Illustrasjon 5.2: Snitt i Allégaten, eksempel på utforming med trerekke

5. 1 Formgivningsprinsipper og
materialbruk
Allégaten – Harald Hårfagres gate
Strekningen Allégaten – Harald Hårfagres gate skal
utformes som en sykkelgate, hvor syklister og bilister deler
areal. I tråd med KDP sentrum skal bygulvet deles i tre
langsgående felt med eventuelt høydesprang mellom. Som
en viktig byromsforbindelse anbefales det at gaten
etableres med en modifisert variant av «Historisk Bergensstandard»: 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 foreslås å etablere en
ny trerekke langs hele Allégaten.

Strømgaten
Øverste del av Strømgaten skal utformes som et gatetun.

Allégaten nord
Allégaten nord 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. Som et
gatetun skal 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.

For å gi bedre forhold for gående i Strømgaten med
sammenhengende utvidet fortau, kan det være aktuelt å
flytte trerekkene på begge sider av gaten. Mellom Allégaten
og Fosswinckels gate skal det anlegges åpen overvannshåndtering i møbleringsfelt på begge sider. Se eksempel i
illustrasjon 4.4 på s. 33.

Fra krysset ved Allégaten til Nygårdsgaten skal Strømgaten
utformes som en bygate hvor bygulvet inndeles i tre langsgående felt med eventuelt høydesprang mellom. Som en
viktig byromsforbindelse anbefales det at gaten
etableres med «Historisk Bergensstandard»: skiferheller
på fortau, smågatestein i møbleringsfelt, platekantstein i
granitt og brostein i kjøreareal. Langs fortau skal det
etableres sykkelfelt, og valg av rullevennlig dekke må
vurderes i detaljprosjekteringen.
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Allégat

Illustrasjon 5.3: Eksempel på utforming i Allégaten

BIR Nedre Nygård,
Perspektiv 3
Allégaten v/ Strømgaten

Christies gate og Muséplass
Det anbefales at det skapes en bedre sammenheng mellom
Christies gate og Muséplass gjennom utformingen, slik at
området i større grad oppleves som ett sammenhengende
byrom. Gaten skal utformes som en sambruksgate, og det
anbefales at utformingen i større grad enn i dag speiler
gaten som en viktig historisk byromsforbindelse. Gaten skal
ha brostein som hovedmateriale. Ved behov for å definere
egne soner for gående, anbefales det at det benyttes skifer.
Øvrige gatetun
Bygulvet i gatetun skal utformes som en helhetlig flate med
rullevennlig belegg, uten nivåforskjeller eller oppdeling i
gang- og kjøreareal. Utforming og valg av materiale må ses
i sammenheng med løsninger for overvann, areal for lek og
opphold, grønnstruktur og trær.

2020.12.15.

Øvrige sambruksgater
Bygulvet i sambruksgater skal primært utformes som en
helhetlig flate med rullevennlig belegg, uten nivåforskjeller
eller oppdeling i gang- og kjøreareal. Ulike soner kan
defineres ved variasjon av materialer i bygulvet, åpen
overvannshåndtering og gatemøblering.

Øvrige bygater
Bygulvet i bygater skal utformes med stram geometri hvor
linjeføringen følger fasadene. I tråd med KDP sentrum skal
bygulvet inndeles i tre langsgående felt med eventuelt
høydesprang mellom. Høyden på kantstein må tilpasses
lokale forhold, og må vurderes i detaljprosjekteringen.
Fortau skal ha en minimumsbredde på 3 meter, men smalere fortau kan aksepteres i områder med liten plass.
Det anbefales at gatene etableres med brostein i kjøreareal,
platekantstein i granitt og smågatestein i møbleringsfelt.
Materialstandard for gangsoner i fortau og omfang av
rullevennlig belegg må vurderes i detaljprosjekteringen.
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Illustrasjon 5.4: Eksempel på utforming i Hans Holmboes gate

BIR Nedre Nygård, Ber
5.2

Perspektiv 2b

Universell utforming

Utformingen av gatene i området skal bidra til at flest mulig
kan orientere seg i, og ta seg fram uten fare. Gangareal,
kantsteiner og overgangsfelt må utformes slik at de møter
dagens krav til universell utforming. I videre detaljprosjektering må det finnes gode løsninger for integrerte,
naturlige ledelinjer.
Gatetun og sambruksgater må utformes slik at svaksynte/
blinde, personer med nedsatt kognitiv funksjon, og
personer som bruker rullestol eller er dårlige til beins,
kan føle seg trygge og vil velge å bruke gatene.
Innkjørsler over fortau og sykkelfelt skal være i plan med
disse og ha samme materiale.

Allégaten v/ Hans Holmboes ga

De bratteste gatene vil i kombinasjon med glatt føre
2020.12.15.
utgjøre en barriere og sikkerhetsrisiko
for mange eldre
og personer med forflytningshemning. Dette kan til dels
avhjelpes med etablering av rekkverk med håndløpere og
fjernvarme i fortau.

5.3

Møbleringselement

I bygater og sykkelgater må overvannsløsninger, regnbed,
benker, bosspann, sykkelstativ og andre eventuelle
installasjoner samles i en møbleringssone ytterst på fortau.
I gatetun og sambruksgater kan andre løsninger vurderes.

Mange av gatene i området er for bratte til å ivareta
hensynet til universell utforming, og avbøtende tiltak må
vurderes i detaljprosjekteringen. Dette kan være hvilerepos
og sitteplasser.
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Hans Holmboes gate

Illustrasjon 5.5: Eksempel på utforming i Hans Holmboes gate, i krysset ved Allégaten

5.4

Trær

Alle trær innenfor området skal bevares. Der hvor trær av
hensyn til gatesnitt må fjernes, skal det tilstrebes å bevare
disse og flytte dem til en annen egnet plass i området. I
sambruksgatene skal eksisterende trær ivaretas, og det
anbefales et stort innslag av nye grønne strukturer.
En kombinasjon av nye grøntstrukturer, åpne overvannsløsninger og areal for lek og opphold skal tilstrebes etablert
der det er mulig.

går på bekostning av myke trafikanter, ikke skaper mørke
og skyggefulle byrom eller plasseres for tett på
eksisterende bebyggelse.

5.5

Belysning

Det anbefales at det utarbeides en egen belysningsplan for
området som er i tråd med føringene i KDP sentrum.

Det foreslås å etablere en ny trerekke langs hele Allégaten.
Dersom man gjennom detaljprosjektering finner at det er
mulig å etablere trær i flere gater er dette ønskelig, spesielt
i forbindelse med sambruksgater og gatetun som skal
planlegges. Nye trær må plasseres på en slik måte at de ikke
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