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Slik%blir%Bergens
Markusplass
Markusplassen i Venezia er verdensberømt. Om få år får Bergen sin egen allmenning
med samme navn.

Arne Colliander
Publisert: 06.feb. 2014 19:07 Oppdatert: 06.feb. 2014 19:18

Hele Damsgård-siden er under revitalisering. I fjor høst ble det åpnet en ny allmenning ved vestbredden av Damsgårdssundet. I
planene til Grønn etat ligger det enda en stor, åpen plass nede ved sjøen. Den skal komme der broen Småpudden får landfeste
på Damsgård. Broen skal gå fra Marineholmen og over de indre delene av Puddefjorden. Broen skal være ferdig i løpet av
2016.

Rundt 2017
- Vi regner med at Markusplassen skal stå ferdig noen måneder etter at broen er fullført, sier Sissel Lerum, etatsleder i Grønn
etat.
Hun påpeker at det kan komme uforutsette forhold som forsinker prosjektet.

- Da vi bygget Damsgård Allmenning, hadde vi en del utfordringer arbeidsoperasjoner i sjø, blant annet med
betongkonstruksjoner og med pæling. Det kan skje her også, sier hun.

OASE: Slik skal nye Markusplassen på vestsiden av Damsgårdssundet se ut når broen Småpudden er bygget fra
Marineholmen i 2016. Det skal også bli en havnepromenade på utsiden av den åpne plassen. ILLUSTRASJON: BERGEN
OG OMEGN BOLIGBYGGELAG FOTO: BERGEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG
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Allmenningen er finansiert av utbyggerne i området, men prosjektert av Grønn etat. Prisen er ca. elleve millioner kroner.
Den nye plassen vil ligge nedenfor St. Markus kirke, som et pusterom i den nye bebyggelsen Bergen og Omegn

Boligbyggelag (BOB) skal føre opp i området. Plassen ligger der i dag også, og ble i fjor benyttet til kulturformål. Plassen blir på
ca. 2000 kvadratmeter, og bygges i samarbeid mellom Bergen kommune og BOB.

Pustehull
- Når ny bebyggelse blir ført opp, er det viktig med slike åpne tumleplasser. Det bidrar til å skape et godt miljø, sier Dag Inge
Ulstein (KrF), byråd for sosial, bolig og områdesatsing.

Han ser for seg at de nye, åpne plassene blir kjærkomne pustehull der de voksne kan treffes over en kaffekopp og barna
boltre seg.

- Vi må også sørge for at allmennheten får tilgang til sjølinjen der dette er mulig. I et urbant bymiljø er det viktig å ta vare på
slike muligheter, føyer han til.

Havnepromenade i tre
Det kommer en havnepromenade i regi av BOB ved den nye plassen. På utsiden kan småbåter, kanoer og kajakker legge til. I
nærheten vil det også være en småbåthavn. Badeområdet som vises på illustrasjonen, var en visjon, men nærheten til broen og
andre årsaker vanskeliggjør dette. Havnepromenaden er planlagt bygget i tre på utsiden av selve Markusplassen.

Med byggingen av Damsgårds Allmenning og Markusplassen blir tilgangen til Damsgårdssundet mer åpnet opp for
allmennheten.

Opprinnelig var det meningen at det gamle, ærverdige IFA-tårnet på tomten til Markusplassen skulle stå igjen, men det måtte
BOB rive.

Ny akse
Byråd Dag Inge Ulstein snakker med begeistring om at hele vestsiden av Bergen sentrum får en helt ny akse når utbyggingen
på Damsgårdsiden er ferdig.

- Vi får en flott tverrforbindelse mellom turstien Løvstien, Damsgårdsiden med Markusplassen, Småpudden og en renovert
Nygårdsparken. Her får vi et helt nytt område som egner seg utmerket til friluftsliv og fritidsaktiviteter, sier landskapsarkitekt
Mogens Lock Hansen i Grønn etat.

Tilkomsten fra Løvstien øverst i Løvstakksiden og til Nygårdsparken skal få universell utforming, slik at denne aksen skal bli
lett tilgjengelig for både rullestolbrukere og folk med barnevogner.

- Hele området får et løft, og det blir knyttet sammen på en bedre måte enn i dag. Jeg tror dette blir et område som folk fra
andre bydeler kommer til å oppsøke for å gå tur, sier byråd Dag Inge Ulstein.

- Mer trivelig by
Byggingen av den seks kilometer lange Løvstien pågår for fullt. Når den er ferdig, blir det en sammenhengende turvei fra
Langegården i sør til Riplegården i nordvest. Veien blir gruslagt, og får en bredde på ca. tre meter. Underveis blir det seks
såkalte opplevelsespunkter.

- Det skjer i det hele tatt svært mye positivt på dette området for tiden. Alle prosjektene til Grønn etat bidrar til å øke
innbyggernes trivsel. Bergen er heldig som har så mye kompetanse innenfor dette fagfeltet, sier byråd Dag Inge Ulstein.
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