alt.

Elisabeth 22
Shoppingsenteret på
Danmarksplass inneholder
alt. Her kan man å rundt i
timesvis

Nils 36
Bor på Nesstun, lenge
irritert over vanskelige
parkeringsforhold. Bruker
fra nå av den nye ordningen
om innfartsparkering på
Danmarksplass, der parkeringsbillett blir bybanebillett

Cote 12
Geir 13
Endelig er det lett å spille
fotball på Krohnsmide!

Cote 8

Kari 47 år
Ferdig med møte på
Arenum, skal rekke bybanen til Flesland og videre til
Oslo

Paralelloppdrag for Danmarksplass lokalsenter, Bergen
Bybanestoppet styrker Danmarksplass som attraktivt bosted. Forslaget viser hvordan plasser og torg som hver
for seg har kvaliteter, kan gis en sammenhengende struktur og på den måten få en samlet større betydning og
miljøkvalitet. Danmarks Plass, Krohnminde Torg og Solheimsgaten er tre potensielt viktige byrom for lokalsenteret.
Fjøsangervegen er og blir en barriere og et problem for gode forbindelser. Bybanestoppet skal også betjene Solheimsviken. Mulighetene finnes i sammenkoplingen når Danmarksplass integreres i visjonen ”Ny energi rundt Damsgårdssundet” og planene for Solheimsviken. Vårt forslag viser hvordan det regionale potensialet på Danmarksplass
kan utnyttes til å styrke lokalsenteret og skape nye møteplasser.
Oppdragsgiver: Bergen Kommune/ Areal: ca. ? m2 BTA / Status: Mulighetsstudie

Bedre miljø i lokalsenteret Danmarksplass
Fjøsangervegen er en svært viktig innfartsåre til
denne gaten er ikke forenlig med intensjonene om
ktrygge oppvekstvilkår. Lokalsenteret har utviklet
hver side av denne hovedgaten. Bybanestoppet vil gi
et tilbud som styrker områdets potensial som attra
pet skal også betjene aktiviteter ved Solheimsviken
Forslaget viser hvordan vi kan oppnå et lokalsenter
struktur tilnærmet uberørt av Fjøsangervegens milj
en planfri forbindelse ca. på cote 8 lar vi terrenget f
under Fjøsangervegen og forbindes med lokalsenter
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kinofojer/serveringsteder
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Bedre kommunikasjon på tvers av hovedvegen
Fra Solheimsgaten, Krohnsminde Torg og Danmark
mot det nye bygulvet. Utformingen av disse er bred
som gjør at kommunikasjon på tvers av hovedvegen
dring inn i en bygning. Løsningen som er foreslått v
etablere ramper med stigning 1:12 samtidig som m
ert bruk.
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område for skateing
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nedsenket gulv/amfi i kveldssol
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Uteservering
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Nedsenket g

KROhNMINDE TORG

Gode forbindelser til det nye bybanestoppet
Gjennomgangen gir gode forbindelser til bybanes
både på vest- og østsiden av Fjøsangerveien. Fra Kr
fektive forbindelser til busstoppet i Ibsensgate og
Danmarks Plass. Bybanestoppet kan i tillegg nås d
cote 8.
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NYTT BYGG/HELSE VEST
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DEKKHOTELL

FJØSA

opparbeidet torg
med mulighet for innkjøring for parkering og varelevering i Solheimsgaten

Gode byrom som er skjermet fra biltrafikken
Nedtrappingen mot cote 8 gir skjermede byrom, s
Krohnsmindre Torg. Solheimsgaten er tiltross for s
rikt og skjermet byrom. Vi oppfatter denne gaten
viktig lokalsenter. Solheimsgaten er stengt for innk
er til dels et lukket avlangt byrom. Gaten fungere
En utforming som fjerner det tradisjonelle gatesni
levelsen av byrommet. Nedtrappingen til cote 8 vil
dette rommet.
Ved å åpne den eksisterende undergangen ved Dan
viken etableres et mulig nytt byrom. Utformingen av
å fjerne eksisterende bebyggelse vil være avgjørend
mellom Danmarksplass og Solheimsviken vil bli.

COTE 8 BEVEGELSE

VEIEN

NGER

KROHNSMINDE
BYBANESTOPP

COTE 8
BILVASK OG VERKSTED
COTE 8 PARKERING

COTE 8 PARKERING

Inngang til bybanestopp

SOLHEIMSGATA

”Regionalt knutepunkt”

Felles identitet til lokalsenteret
Forslaget har hentet inspirasjon fra eksisterende fot
Fjøsangervegen. Spesielt den nordligste traseen h
kvaliteter som på sett og vis har gitt en identitet til D
Ved å dyrke og utvide dette temaet på den måten v
lag av betydning. Lokalsenteret frigjør seg fra Fjøsan
til Solheimsviken og Damsgårdssundet.
Forslagets regionale styrke utnyttes best ved at de
tilknyttes nye programmer som gjør forbindelsene
ikke til underganger, men til tilbud av handel, serv
helse eller underholdning.

– planfrie forbindelser under Fjøsangervegen gir nye muligheter.
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