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Bebyggelse og Anlegg  
 
Sentrumskjerne S4  Området Danmarksplass 
Full revitalisering av området er ikke mulig uten å føre gjennomgangstrafikken  i tunnel på 
strekningen Nye Nygårdsbro – Fabrikkgaten . Dette åpner for faktisk utforming av byrom for 
lokaltrafikk, fotgjengere og syklister  fra dagens underganger  «opp i dagen» . Opprinnelig  
plan av arkitekt  Landmark gjennomføres  for utvikling av en «ekte» plassdannelse, hvor man 
får et Danmarksplass  inkl. nytt bygg  i nordvest  til erstatning for dagens lite tiltalende 
industribygg . Plan for nytt hotell med et mindre konferanse- og messesenter i Viken,  
utformes  arkitektonisk tiltalende, med «menneskelige» dimensjoner, og slik at det dannes en 
gjennomgående helhet i området . Merk at det er her man får førsteinntrykket av det 
urbaniserte Bergen når man ankommer og byen «åpner seg»  mot Sentrum med Viken, 
Puddefjorden, Lungegårdsvannet, Fjellsiden, Løvstakksiden, Byfjellene, og sisteinntrykket  
man får når man  forlater byen enten som borger eller tilreisende.  
  
Grønnstruktur  
 
Kronstadhøyden  
Lokalt kan man med glede konstantere  at  to grøntareal  på Kronstadhøyden er vist beholdt 
som grøntområder i planforslaget, dog med følgende merknader:  
 
 Vedr. G.nr 162 Br.nr  1313 og  G.nr. 162 Br.nr 110 
Det er svært viktig for det totale lanskapsinntrykk, å beholde grøntdraget  fra  Store 
Lungegårsvann  via Møllendal Gravplass opp mot Kronstad Hovedgård. Parseller G.nr 162 
Br.nr  1313 og  G.nr. 162 Br.nr 110  i front mot nordøst  langs Kronstad Hovedgård i 
Kronstadveien  mot Klaus Hansens vei  og Ole Landmarks vei,  er i disse dager herunder 
spesifikt nordvestre del av del av G.nr 162 Br.nr  1313 foreslått bebygget . Tiltak må 
umiddelbart igangsettes for å stoppe denne byggeprosessen. Parsellene  må for fremtiden 
bevares som grøntareal . For å få slutt på all «spekulasjon»,  kjøpes parsellene ut vha. 
offentlige administrativ støtte  og midler fordelt på Bergen Kommune og Fylkeskommunen. 
Staten bidrar til dette slik at disse parseller overdras vederlagsfritt  til Stiftelsen Kronstad 
Hovedgård. 
 
Det legges inn klausul om at stiftelsen, gjerne under veiledning og  i samarbeid med  Bergen 
Kommune Parkavdelingen,foretar en parkmessig opparbeidelse og vedlikehold av vegetasjon  
på parsellene i skråningen mot Ole Landmarks vei og Klaus Hansens vei. Det kan anmerkes at 
Stiftelsen i forståelse med dagens parselleiere,  har påtatt seg ved dugnad i en årrekke, sist nå 



våren 2017, å rydde  i viltvoksende småskog og kratt .  
 
Vedr  G.nr. 162 B.nr 195 og G.nr 162 B.nr 198  Ole Landmarks vei 14   
 
Parsell G.nr. 162 B.nr 195 er vist beholdt i KPA som  grøntområde for fremtiden. Dette er 
bra. 
Imidlertid er det som kjent, at det nå også på gjenværende stor del av G.nr. 162 B.nr 195, er 
igangsatt en byggeprosess  av relativt aktive utbyggere, for utbygging på utsiktstomten mot 
nord. Både administrativt og politisk lederskap må stå imot. Denne del av tomten har i mange 
år vært tillatt brukt av allmenheten, som et naturlig samling- og endepunkt for tur, for alt fra 
barnehagebarn, voksne og eldre  beboere i Kronstadområdet og som det  aller siste 
tilgjengelige utsiktspunkt hvor man kan nyte utsikten mot By`n.  Om denne siste «strøtomten»  
blir bebygget og dermed «privatisert» faller et særs viktig mulig mål for en tur i 
Kronstadområdet  ut. – Nærmeste tilgjengelige utsiktspunkt  vil da bli langt utenfor området, 
som  Fjellsiden , Montana eller Løvstakksiden …  
 
Byfortetningen for denne del av Kronstadhøyden har pågått sakte i en årrekke. I de senere år 
med boliger bla. på  G.nr 162 B.nr 136/ 162 / 169 / 202 / 1340 og i disse dager den nest siste 
«strøtomt», godkjent prospekt  for 5 stk eneboliger i  rekke for utlysing, -  B.nr 1370 , for 
øvrig med en aldeles «fremmed» og «ny» arkitektur . Husene hadde sikkert blitt solgt om de 
ikke hadde en «spennedene», men heller en konservativt tilpasset arkitektur, som da ville 
«falle inn» i øvrig bebyggelse . 
Hele området  har nå nådd over tålegrensen for utnyttelse og må nå ha tatt sin del  av 
byfortetningen.  
 
Generelle merknader  
Temakart grøntfaglige interesser   
Herunder er spesielt beskrevet og anmerket  hule eiketrær bla med begrunnelse i forskrifter , 
biologisk mangfold etc.  
Selv uten begrunnelse i forskrift  og mulig  spesifisert i  treplanen for byen å forskjønne og 
bidra til økt trivsel , bokvalitet og luftkvalitet utenom spesifikke byrom og parker . Det 
foreslås  tatt inn som en del av planarbeidet å komme med et tillegg, med plan for planting av 
trær utenom selve Bykjernen. 
I tillegg til allèer,  eksempelvis i Årstadveien , Løvbergsveien  og et forsøk i Inndalsveien etc  
og et tre som «tilfeldig» er blitt stående her og der fra  «gamle dager», er det heller sparsomt . 
På alle «ledige» plasser og langs gater og veier må det i samarbeid med øvrige tekniske etater 
og  uten at det tar for mye av utsikt og sol for beboere, bli plantet trær. La det merkes at vi 
fysisk bor i grønn by. Det vil kreve noe ressurser , både ifm med investering  drift og 
vedlikehold  men det blir vel anvendte midler. 
 
 
 
 
 
Sluttmerknad til Gå – og Sykkelbyen   som indirekte berører planen  
Det er gode intensjoner i planen med økt gange og bruk av sykkel . Det er flott.  
Nyanlagte plasser, gater, veier, gangveier og fortau, er som oftest vel uført. 
Fra dag 1 etter investert nyanlegg starter imidlertid drift og vedlikehold , - og fra samme dag 
forsømmes dette.  
Det ville bidra  til måloppnåelse om økt gange , bruk av sykkel, om det stilles høyere krav til 



drift- og vedlikehold av  gategrunn, fortau og plasser, slik at de er av en slik beskaffenhet, at 
man slipper å trå i og styre unna hull, sølepytter og humper, stumpe i løse heller , falle på 
glatten etc.  
Arbeidet med senking av fortauskanter  ved fotgjengerfelt og i veikryss ser ennå ut ikke og 
være ferdigstilt.   
Politisk har man som kjent vært mest opptatt av å klippe snorer på nyanlegg. 
La det gå politikk i å gi  tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold ,  ivareta det vi har –  
ref.  vedlikehold av skolene .  
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