
 

 

TIL GRUNNEIERE, BEBOERE OG NÆRINGSDRIVENDE. GATEFORNYING - NEUMANNSGATE MED SIDEGATER.  

Bergen kommune ved Trafikketaten skal reetablere/fornye gategrunnen i Neumannsgate med tilhørende sidegater som følge av gravearbeider i grunnen; Bergen kommune 
v / VA- etaten skal skifte ut eksisterende va- anlegg og BOSSNett AS skal etablere rørbasert bossnett. Se planområdets utstrekning under.  

 

Byrådet behandlet saken i møte 050315 sak 1071-15 og fattet følgende vedtak:   
"Forprosjektet for gateopprustning av Neumanns gate med tverrgater, sendes på høring. Byrådet vil etter høringen ta stilling til hvilke tiltak som skal gjennomføres, og 
finansiering av disse".  
 
Arbeidene som planlegges er koordinert med aktørene i "Graveklubben" og andre kommunale etater og styres av VA- etaten. "Graveklubben" er et samarbeidsprosjekt 
mellom BKK Varme AS, BKKNett AS, Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor ASA. Graveklubben samordner gravearbeid for å redusere ulempene for beboere, 
næringsliv og trafikanter. Se lenke for mer informasjon: http://www.graveklubben.no/.  

http://www.graveklubben.no/


 

 

FORPROSJEKT TRAFIKKMØNSTER OG AREALBRUK:  

Det er utarbeidet et forslag til forprosjekt for fremtidig 
trafikkmønster og arealbruk innenfor planområdet, der 
målet er å avklare premisser for videre prosjektering og 
planlegging av anlegg i grunnen, samt funksjoner og 
arealbruk på gateplan. Løsningsforslaget innebærer 
følgende hovedendringer mht. trafikkmønster og 
arealbruk i forhold til eksisterende situasjon: 

• Neumannsgate, Sverresgate og Teatergaten 
endres fra toveiskjørte til enveiskjørte gater.  

• Neumannsgate tilrettelegges for sykling mot 
enveiskjøring.  

• Neumannsgate reetableres som gågate i 
"Kinokvartalene" fra og med Sverresgate til og 
med Sigurds gate. Den resterende delen av 
Neumannsgate, og tilgrensende sidegater, 
reetableres med ordinært gateløp.  

Det legges opp til tidsavgrenset varelevering i 
gågatekvartalene.  

FREMDRIFT: 

En forventer at byggearbeidene innenfor planområdet 
kan starte opp sommeren/høsten 2015. 

Merknader kan sendes til  ETAT FOR PLAN OG GEODATA . Adr: Postboks 7700, 5020 BERGEN innen 10.april 2015. Kontaktperson: Senioringeniør Rolf Knudsen, Bergen 
kommune, Tlf: 55566534, E-post: Rolf.knudsen@bergen.kommune.no  

Aktuelle saksdokumenter er tilgjengelig på våre internettsider: http://www.bergen.kommune.no/aktuelt/arealplaner 
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