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Gatebruk i Kvadraturen. Offentlig ettersyn.
Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 1 - Endring av temakart gatebruk.
Saksnr: 201514353

Innspill fra Foreningen Posebyen (Quartalet)
Foreningen Posebyen takker for muligheten til å gi innspill i prosessen for å revidere Gatebruksplanen.
Foreningen arbeider for Posebyens utvikling og bevaring med Kvartal 5 som kulturelt knutepunkt.
Bystyret vedtok den 1. mars 2017 å tilby Foreningen å leie kommunens fire eiendommer i det nordøstre hjørnet av kvartal 5 i Posebyen (Kronprinsens gate 57, Kristian IVs gate 85, 83 og 81) for kr 1 per
bygg per år for utvikling av kulturbasert næring og offentlige tilgjengelige tilbud og aktiviteter.
På kort sikt er vi derfor opptatt av tiltak som kan bidra til å lykkes med dette prosjektet som:
1. Parkeringsfri sone utenfor Kristian 4des gate 81, 83 og 85 Kronprinsens gate 57 og 59.
2. Kronprinsens gate mellom Kristian 4des gate og Tordenskjolds gate gjøres til gågate og dekkes av
tidsriktig dekke.
3. Kommunen fikk lov til å rive Tyskerbrakka på Eksersersplassen under påskudd av at den skulle
kunne brukes til markedsplass og andre kulturformål. Den skal derfor ikke brukes til
parkeringsplass som det nå ser ut til.
4. Ekserserplassen bør få et korrekt historisk dekke ved at asfalten erstattes med brostein.
5. Fylkeskonservatoren mener fasaderekka i Kvartal 5 mot Kristian 4des gate er bevaringsverdig.
Gateløpet (både vei og fortau) bør erstattes med et historisk tidsriktig dekke.
6. Det er ønskelig å få tilrettelagt for å kunne ha «fortauskafé» i Kristian 4des gate.
7. Det bør etableres fotgjengerfelt i Tordenskjolds gate der Kronprinsens gate kommer ut. Det er
bussholdeplass på begge sider av gata og lett adkomst til Kvartal 5 er ønskelig. Mange fotgjengere,
også barn, har behov for å krysse her.
Foreningen er samtidig sterkt opptatt av et helhetsperspektiv på hvordan gatebruk best kan utvikles i
Kvadraturen og Posebyen som helhet både på kort og lang sikt. Vi har derfor samlet våre innspill i det
vedlagte dokumentet som er vårt innspill som høringsuttalelse på Gatebruksplanen. Dette er et
grundig og gjennomarbeidet dokument som er utviklet og foredlet gjennom hele Foreningens historie,
i samarbeid med de mange aktører Foreningen har vært i kontakt med.
For øvrig støtter Foreningen Posebyen i hovedsak de innspill som Posebyen Velforening har gitt til
Gatebruksplanen.
Med hilsen
Styret i Foreningen Posebyen
Vedlegg: Høringsuttalelse Gatebruksplanen 2017
1

