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1.0. Innledning 

Gamlebyen må utvikles og oppleves som en enhet. På den måten kan Kr sand utvikle et byrom 

for alle, ikke bare de som bor i Posebyen. Det som utgjør en gamleby er først og fremst 

bygningene og gatene som forbinder disse. I Kr sand er det stort sett byggene som gjør seg 

bemerket og ikke gatene. I ander Europeiske byer som utvikler og videreforedler sine 

gamlebyer for sin egen kulturarv og som turistmagneter ved å, ”tette igjen hull”. Dvs. de bygg 

som ikke samsvarer med ønsket standard rives og bygges på ny eller dempes for eksempel ved 

å lage vertikale hager. Veinettet blir stort sett langt gjennomgående for å samle gamlebyen i en 

eller annen form for brostein. De delene som ikke samsvarer med ønsket uttrykk, ordnes og 

justeres etter det. Dette også selv om brostein eller hus aldri har vært der. Bilene kan kun kjøre 

inn til eiendommene for på og avlasting, og så har kommunene ordnet med annen 

parkeringsløsninger for beboerne og besøkende. I tillegg til bygg og gate, kommer effekter 

som fontener, statuer og historiske innslag av ulike salg som for eksempel brønner, markering 

av hestevogn innkjørsler etc. I denne høringsuttalelsen vil vi legge frem forslag og ønsker for 

hele Posebyen, med vekt på 5 konkrete tiltak vi mener er de strategisk viktigste å starte med i 

Posebyen: 

 Helhetlig gateplan for Posebyen 

 Kronprinsens gate som miljøgate 

 Starte med brostein rundt hele Kvartal 5, i bakgården til Ekserserhuset, samt 

strekningen i Kronprinsens gate og Holbergsgate, fra Kristian 4 gate og Henrik 

Wergelandsgate.  

 Fotgjengerfelt i Tordenskjolds gate i forlengelsen av Kronprinsens gate og i 

Festningsgata i forlengelsen av Kristian 4 gate.  

 Gatesving fra Elvepromenaden og inn mot Kronprinsens gate.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.0. Gamlebyen i Kristiansand, Posebyen 

 

2.1. Visjon: Utvikle Posebyen på en slik måte at innbyggerne, Kristiansandere og UiA 

studenter  bruker kvadraturen mer, turistene kommer tilbake, omsettingen i Kvadraturen 

øker og at dette stimulerer Posebybeboerne til vedlikehold.  

 

2.2. Hovedmålsetting: Skape en vital, grønn og moderne gamleby som et attraktivt bo, 

rekreasjons og opplevelsesområde. 

 

2.3. Tiltak 

 

2.3.1. Tiltak sykkel og fotgjengere  

 

 Helhetlig gateplan for Posebyen, fig 1, 2 og 3 

 

Begrunnelse: En gamleby består av gamle særegne hus og karakteristisk gatenettverk. Kristiansands 

gamleby har husene, men ikke en passende og sjarmerende gatenettverk som knytter gamlebyen 

sammen. Gatenettverket slik det fremstår i dag har bilen i fokus, vi ønsker å forandre dette til at 

mennesket, skal være i fokus. Oppbyggingen rundt bilden er blitt tyngende i bomiljøet. Vi vil at alle 

skal få oppleve gleden av det en gamleby har å by på både med tanke på hus og gater. Dette er en 

mulighet vi må ta og tiden er overmoden for å få dette gjort. Vi mener også at dette heve kvaliteten og 

attraktiviteten på det å bo i byen. Multiconsult har laget en prinsippskisse som utgangspunkt for en 

videre bearbeidelse. Vi ønsker at initiativet skal munne ut i et designprogram for Posebyen. 

Designprogrammet har til hensikt å gi føringer for utforming av gaterommene i Posebyen. Herunder 

emner som gateprofil, belegg, farger, beplantning, belysning, skiltning, møblering mm. Det er et ønske 

at Posebyen skal ha sin egen identitet gjennom materialbruk, hvilket til dels er fulgt opp i dag. 

Designprogrammet skal ta høyde for historiske minnesmerker og gi plass til fremtidig utvikling. 

Programmet vil gi de overordnede rammer men det må også være plass til individuelt å prege 

byrommet ved egen bolig/ butikk. Programmet må være samstemt og velintegrert i lokalområdet. Det 

bør settes av en del tid til prosess og involvering. Prisen for at Multiconsult kan gjøre dette arbeidet 

ligger på ca 250’-300’ inkl. mva, men forutsetter en del innsats på prosess fra lokale ildsjeler også. 

Oppdragsgiver kan for eksempel være velforening eller kommunen.   

Multiconsult blir gjerne med på møter for å diskutere prosess, men forankring og finansiering må være 

på plass før de starter med selve designprogrammet.  



  
  
 

  

 

Fig. 1 Gatenett i gamlebyen 

 



 

 

 



 

Fig 2. Tverrsnitt gateprofil gamlebyen 

 

 

 

 Kronprinsens gate som miljøgate (VIKTIG!). Fullstendig gågate, evt minimum utvid 

fortauene, parkering maks på den ene siden og kun enveiskjøring.  

 

Begrunnelse: Heftet «Barn og unge gir innspill» med innspill fra barn og unge er ikke en saklig 

begrunnelse. Utvalget er altfor lite og skjevt. Det er for mye usikkerhet og forutsetninger som gir lite 



pålitelig beslutningsgrunnlag. Hvis denne undersøkelsen er grunnlaget for å velge Holbergsgate 

fremfor Kronprinsens gate som miljøgate, krever vi behandling av denne saken om igjen. Da må man 

utvalget ift denne avgjørelsen være mye større og trekkes fra kvadraturen, dvs utelukke Eg. Dette er en 

svært viktig avgjørelse som vil få store konsekvenser for beboerne i Posebyen og for Kr-sandere 

generelt som vil ha utvikling i denne delen av byen, inkludert og aller mest for barn og unge!!! 

Skolebarn:  

Barn fra Kanalbyen som skal til Todda: Disse vil velge å gå den nye Vestre Strandgate opp til 

Gartnerløkka og deretter Banehaven og gang/sykkelveien mellom Nybyen og Baneheia frem til 

Todda. Det snakkes noe om tvilsomt klientell på denne gang/sykkelveien som gjør den utrygg. Det må 

jo uansett ryddes opp i.  

 

http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Vestre-Strandgate-skal-bli-lekker-aveny-697267b.html 

 

Barn fra Tangen til Todda: Disse vil gå Elvegata eller Kronprinsens gate. Hvis Kronprinsens gate blir 

gåvennlig, vil de foretrekke den pga færre biler og sykler. I dag er Kronprinsens gate altfor bred, med 

smale fortauer. Elvegata skal jo bli sykkeltrasé. Det er omvei for de fra Tangen å skulle gå Holbergs 

gate. 

 

Barn fra city-delen til Todda: De fleste av disse bor i Posebyen. Hva de velger, avhenger av hvor de 

bor i Posebyen. De velger trolig det som blir oppfattet som tryggest av Holbergsgate og Kronprinsens 

gate. 

  

Akser for turgåere, turister, osv: Turgåere fra Tangen som skal i Baneheia vil gå Kronprinsens gate, 

Elvegata eller Strandpromenaden, ikke Holbergsgate. 

Turister, beboere, osv som skal til Tangen, Bystranda, Aquarama, Q42 vil gå Kronprinsens gate eller 

Elvegata, mest sannsynlig Kronprinsens gate. 

Folk som skal fra Posebyen eller Tangen til Fylkeshuset vil gå Kronprinsens gate. 

I helgene er det mye trafikk til Joker i Kronprinsens gate ettersom det er den eneste butikken i Krs 

sentrum som holder åpent på søndager. Der ligger dessuten Jokerparken som er et naturlig 

samlingspunkt for barn og foreldre i Posebyen som vil leke eller slappe av. De kommer dit via 

Kronprinsens gate. 

Kronprinsens gate er mao den naturlige gå-vennlige aksen mellom Baneheia/Fylkeshuset/ Todda og 

Posebyen/Tangen/Bystranda. 

  

For øvrig kommer den naturlige adkomsten til fots for å komme til det kulturhistoriske senteret i det 

nordre hjørnet av Kvartal 5 til å gå via Kronprinsens gate. 

http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Vestre-Strandgate-skal-bli-lekker-aveny-697267b.html


  

Kronprinsens gate mellom Kristian 4des gate og Tordenskjolds gate må bli gågate som allerede 

foreslått i gatebruksplanen. Det må bli et trygt fotgjengerfelt med midtrabatt for å krysse 

Tordenskjolds gate over til Fylkeshuset og Todda fra Kronprinsens gate. Det ligger dessuten 

bussholdeplass på begge sider av Tordenskjolds gate her og det er mye kryssing av fotgjengere hele 

dagen. Disse fortsetter ned Kronprinsens gate. 

 ”Naturstien” fra Festningsgata til Kronprinsens gate skal oppgraderes, med belysning, skilting, 

navn på sti, inngangsportaler og andre effekter og lekeplassen pusses opp. Se fig 4, 5 og 6. 

Denne opplevelsesstien munner ut i parken og kan igjen linkes til naturstien langs Otra opp til 

generalens hage som også er foreslått utviklet som opplevelses sti. Uansett, Kronprinsens gate 

er også her, hoved utgangspunktet.  

 

Andre ønskelige tiltak:  

 Gangfelt i Tordenskjolds gate i forlengelsen av Kronprinsens gate og i Festningsgata i 

forlengelsen av Kristian 4 gate.  

 Utvid parken og snevre inn veien ved Joker.  

 Flere sykkel parkeringsplasser på markerte plasser i hele Posebyen  

 Enveiskjøringer eller gågater i hele Posebyen.  

 Utvid fortauene tilsvarende  

 Parkering kun på den ene siden 

 Maks en bil per hus hvis gateparkering 

 Bro over Otra i forlengelsen av Tordenskjolds gate snarest, sykkelekspressveien, se fig 3  

 Fontene i krysset miljøgata/ Kronprinsens gt, Skippergata  

 Myk-gjøre overgangen fra Skippergate ”City” til Skippergata ”Old City” helt ned til elva. 

 Oppgradere ”kjærlighetsstien” fra Festningsgata til Kronprinsens gate, med  belysning, 

skilting, navn på sti, inngangsportaler og andre effekter.  Lekeplassen må pusses opp og 

bugne av spennende leker. Se fig 4, 5 og 6. Stien munner ut i parken som bør utvides på 

bekostning av den brede veien, og linkes til stien opp mot generalens hage. Innbydende portal 

til natursti, skilting med navn på naturstien. Innbydende portaler til naturstien i begge ender og 

skilting med navn på naturstien.  

 Festningsgata under bakken, med parkeringsplasser. Kun 2 filer for bilkjøring  på gateplan i 

Festningsgata. Innkjøring til torgparkering øverst i Festningsgata (Tunellen). Utvid fortauene 

på begge sider, fyll med grønt og legg til rette for ute cafeer.   



 Vedlegg 2   

 

 

Fig 3 Sykkelekspressvei 

 

 

Fig 4 Natursti  

 



 

Fig 5 Oppgradering av natursti kan linkes til opplevelses sti langs Otra opp til Generalens hage.  

 

 

Fig 7 Inngang til natursti via gangfelt i Kristian 4 gate  

 

 

Fig 8 Gangfelt Kristian 4 gate 

 

  



Fig 9 Festningsgata under bakken til torgparkeringen.  

 

2.3.2. Tiltak by dyrking  

Bydyrking er ventet etabler våren 2017 i definert område i Elveparken og ulike aktører er i gang med å 

utvikle kontrakt. Utover dette ønsker vi: 

 Bydyrking på markerte områder i hele Posebyen 

 Samarbeid med Grønt senter, skoler, planteskoler, restauranter 

 Bygg og utstasjoner enhetlige kasser 

 Drivhus ved elva og kanskje i Quartalet 

 Grønne vegger, se fig 2 

 Vedlegg 1 

 

  

Fig 2 

 

 

2.3.3. Tiltak generell estetikk  

 Bevare og vedlikeholde den gamle bydelen med sine bygninger og det som ellers hører 

byanlegget til, som fortids- og kulturminne, fig 10.  

 Ivareta Posebyens infrastruktur, herunder gater, plasser m.v. og stell og pleie av grøntområder.  

 Binde gamlebyen sammen med brostein, samme skilting, belysning, benker, beplantning, 

skilting med mer, slik at den fremstår som en enhet. 



 Binde sammen Quartalet med den sammenhengende trehusbebyggelsen slik at hele 

Nordøstlige del av kvadraturen fremstår som gamlebyen. Dette kan bla gjøres ved å 

brosteinslegge siste del av Kronprinsens gate og Holbergsgate mot Quartalet, 

stemningsbelysning og beplantning.  

 Enhetlig miljøgate (Kronprinsens gate), med opplevelses elementer underveis, som byster, 

skulpturer, fontene, brosteinselementer, bydyrking, skilting til fasiliteter som Baneheia, 

Elvepromenaden med mer. 

 Generelt dempe det som ikke passer inn i en gamleby (For eksempel Grønne vegger på 

utvalgte blokk vegger) og fremme det som passer (For eksempel fontene i krysset 

Kronprinsensegate / Kr 4 gate) 

 Stemningsbelysning i parker og pene offentlige hus. 

 Anbefale Joker å få en ”Landhandler” eller mer rustikk fasade. 

 Pkt. 1.0 og 2.0 

 Vedlegg 3 

 

  

Fig. 10 

 

 

2.3.4.  Tiltak vitalisering  

 Gjennomfør Quartalet prosjektet, med helårs aktivitetsprogram, helårs profesjonelt 

Posebymarked og årlige faste arrangement som for eksempel årlig julemarked.  

 Utleie av Bentsens Hus og hage. 

 Det som skal utvikles i Posebyen må være for alle. Kirkesamfunn bør finne andre plasseringer 

eller ikke ta så stor plass at det går på bekostning av lokalmiljøet, det være seg parkering eller 

oppkjøp av for mye bygningsmasse. Vi MÅ tenke fellesskap.  

 Link dette miljøet til den sammenhengende trehusbebyggelsen i Kronprinsenesgate 

(miljøgata) og Holbergsgate, med brostein, belysning og beplantning. 



 Merkevarebygging av Posebyen som en helhet, egen logo, suvernier med mer. 

 Spre kunnskap om Posebyens egenart og kulturverdi og derigjennom fremme forsvarlig og 

verdig utvikling og bruk av Posebyen.  

 Innfør kringla som er et symbol for severdighet som en del av markedsføringen av Posebyen, 

se fig 11 

 Vedlegg 4 

 

 

Fig 11 

 

  

Fig 12. Bentsens Hus  

 

  

Fig 13. Musikkløytnad Bentsens Hus   

 



2.3.5. Tiltak rekreasjon  

 

 Gjennomfør pkt 1 og 2 

 Stemningsbelysning i parker 

 Fontener  

 Pene skilt med navn på bla park og natursti 

 Vedlegg 5 

 

2.3.6. Tiltak helårsdrift  

 

 Julebelysning i hele Posebyen, hvis ikke spesielt i parken, kulturgata (Skippergata), miljøgata 

(Kronprinsens gate) og naturstien. 

 Juletre i Parken 

 Portal el og annet som fører folk inn i gamlebyen fra Skippergatas City side og Tordenskjolds 

gate/ Kronprinsens gate.  

 Vedlegg 6 

 

2.3.7. Tiltak synergier  

UiA, elvepromenaden og det botaniske museet 

 Sykkel og gangbro over Otra fra Tordenskjolds gate 

 Fotgjengerfelt i Tordenskjolds gate i forlengelsen av Kronprinsens gate  

 Etablere næringer og opplevelser som er aktuelle for UiA studenter i Quartalet 

 

3.0. Kvartal 5: Quartalet  

 



 

Fig 14 Quartalet 

 

 

3.1. Visjon: Nasjonalt og regionalt trekkplaster.  

  

3.2. Målsetting: Utvikle et bærekraftig vitalt kultursenter i gamlebyen som en spydspiss for 

vitalisering av hele Posebyen.  

 

3.3. Tiltak  

3.3.1. Tiltak sykkel og fotgjengere  

 Fotgjengerfelt i Tordenskjolds gate i forlengelsen av Kronprinsens gate og i Festningsgata i 

forlengelsen av Kristian 4 gate. 

 Kronprinsens gate som miljøgate fordi den vil bli en naturlig trase for alle barn og ungdom 

som går på skole og i barnehage i Posebyen. Den skaper også en synergi mellom alt av 

aktivitet på tangen/ Bystranda/ turister og Qvartalet/ Gamlebyen.  

 Pumpestasjon 

 Sykkelparkeringsplass 

 Salg av sykkelartikler og suvernier 

 Tordenskjolds gate er ekspress sykkeltrassen som binder UIA sammen med Kvadraturen. 

Sykkelbroa som er bestemt lagt her vi forsterke miljøfaktoren.  



 Sykkelskilting til Botanisk museum og UiA fra Quartalet.  

 Vedlegg 2 

 

 

  

Fig 15. Gangfelt  

 

3.3.2. Tiltak bydyrking  

 Bakgårdscafe med områder for bydyrking  

 Etablere og lokalisere bydyrkingsgruppe i Bentsens Hus. Samarbeid med Grønt senter, Uia, 

planteskoler mfl.  

 Drivhus 

 Vedlegg 1 

 

 

3.3.3. Tiltak generell estetikk  

• Brostein rundt hele Kvartal 5, i bakgården i Ekserserhuset og i den biten av Kronprinsensgate og 

Holbergsgate som forbinder Kvartal 5 med den sammenhengende trehusbebyggelsen for en 

helhetlig gamleby (Vår nest viktigste innvending) !!!!  

• Utvidede fortau i Kr 4 gate med mulighet for gate cafe   

• Stemningsbelysning, grønt og benker i dette området   

• Utvikle dagens parkeringsplass til noe som gagner Quartalet/ gamlebyen   

• Byste av musikkløytnad Bentsen, liten fontene og gammeldags brønn.  

• Design elementer og moderne kunst vil vise kontraster mellom det nye og deg gamle og på den 

måten binde nåtid med gamledager. Det er da viktig at grunnstammen i gamlebyen er godt 



etablert. Dvs. At husene, gatene og statuer og fontener først og fremt er av tradisjonell art, 

men at det viktige og nye, forbindes med grunnstammen. Det er viktig å være klar over at de 

fleste gamlebyer har bygd opp dette taktisk, da forhold som krig og andre ødeleggelser har 

gjort at gamlebyer repareres og bygges opp som konsepter. 

• Vedlegg 3   

 

 

Fig 16. Brostein  

 

  

Fig 17. Fredrikstad 

 



  

Fig 18 Bentsens Hus 

 
Kontraster mellom det kule nye og det gamle 

 

 

 

3.3.4. Tiltak vitalisering  

• Cafe, restaurant, bakeri og annen passende næring i Quartalet. Start med å pusse opp Kristian 4 gate 

så snart som mulig og etabler cafe/ restaurant og bygg ut deretter. se fig 19. Bydyrkings 

gruppe og oppbygging av helårs Posebymarked, kan gjøres parallelt. 

• Samarbeid med de andre næringene og miljøene i Quartalet   

http://classicmobler.no/hagemobler/sundays/


• Etablere helårs Posebymarked inkludert årlige julemarkeder.  

• Samarbeid med guidene, museene, skolene, interesseorganisajoner   

• Helårsprogram i Quartalet   

• Kortreist og ikkereist mat   

• Tradisjonshåndverk, felles verksted med utstyr for eksempel grafikk trykke.   

• Vedlegg 4   

 

 

Fig.19 Kristian 4 gate 85 (Nå: Demokratene) 



  

Fig 20 Trenger rutsjebane og karusell  

 

  

Fig 21 Lokal mat 

 

 

3.3.5. Tiltak rekreasjon  

 Quartalet skal oppleves som en grønn lunge, en væreplass for alle 

 Fontene Kronprinsens gate / Kristian 4 gate 

 Gammeldags brønn og vannpumpe 

 Vedlegg 5 

 

 

3.3.6. Tiltak helårsdrift  

 

• 20 års kontrakt med Kr sand kommune om leie av 5 bygg for kr 1 pr år i 20 år   

• Pusse opp de 5 byggene   

• Leie dem ut til kulturaktører. Starte med cafe, restaurant og bakeri og så utvide.  



• Oppgradere bakgård   

• Utvikle kulturarrangement ute og inne   

• Linke miljøet til bakgården i Ekserserhuset og miljøet der (Brygg selv, kunstnerne og 

håndtverkerne), samt miljøet på Odderøya, museene og UiA. 

• Oppkjøp av bakgårdene i Kr 4 gate 77 og 79 (Spleiselag/sameie/ Cultiva?)   

• Vedlegg 6   

 

4.0. Synergier  

 

4.1. Synergier mellom den sammenhengende trehusbebyggelsen og Quartalet  

 

 Gjøre Quartal til det kulturelle sentrum i Posebyen 

 Kronprinsens gate som miljøgate binder Quartalet til Skippergata og kulturaksen. 

 Brosteinslegge utenfor hele Quartalet samt veistykket til den sammenhengende 

trehusbebyggelsen i Kronprinsens gate og Holbergsgate 

 Pusse opp Joker til å få et rustikt uttrykk som landhandler 

 Stemningsbelysning i parken 

 Beplantning langs og i veistykket til den sammenhengende trehusbebyggelsen i Kronprinsens 

gate og Holbergsgate 

 Bredere fortau i veistykket til den sammenhengende trehusbebyggelsen i Kronprinsens gate og 

Holbergsgate 

 Grønne vegger på blokkvegger 

 Fontene utenfor Quartalet 

 

4.2. Synergier mellom Gamlebyen/ Quartalet og byen 

 

4.2.1. UiA/ Botanisk museum 

 Sykkel og gangbro over Otra fra Tordenskjolds gate 

 Fotgjengerfelt i Tordenskjolds gate i forlengelsen av Kronprinsens gate  

 Etablere næringer og opplevelser som er aktuelle for UiA studenter i Quartalet 



 Linke sykkeltrassen til miljøgata/ Kronprinsens gate og kulturstripa/ Skippergata 

 

4.2.2. Elvepromenaden som en sammenhengende rundtur 

Ved å la gående på elvepromenaden få et alternativ til kun å snu ved den nye Lundsbroa for så å gå 

tilbake samme vei, bør de få minst to naturlige og mer lystbetonte alternativer. 

a) Det ene er å fortsette på en lengre tur å linke seg til opplevelsesstien til Direktørens hage og 

videre gjennom Baneheia til Ravnedalen. Trassene må være godt skiltet. 

b) Det andre alternativet er å lage en naturlig sving inn mot Kronprinsens gate som miljøgate, 

hvor Qvartalet vil være en naturlig raste og opplevelsesplass og enten ned til Bystranda, opp 

Skippergata eller gjennom naturstien (Se punkt 5). Parken i Kronprinsens gate bør 

videreutvikles og utvides. Området utenfor Joker er altfor bil og asfaltdominert!!!. Joker skal 

så vidt vi har hørt, pusse opp til å få et landhandler imgage i tråd med å videreutvikle og 

foredle gamlebyen til en helhetsopplevelse. Dette er også området vi ønsker å linke Qvartal 5 

til den sammenhengende trehusbebyggelsen med brostein og der hvor naturstien fra 

Festningsgate munner ut (Se punkt 5). Her har det kommet ønsker om stillegående fontene 

med vannspeil.  

 

 

 

4.2.3. Odderøya 

 Kronprinsens gate som miljøgate binder Quartalet til Skippergata og kulturaksen.  

 Linke sykkeltrassen til miljøgata/ Kronprinsens gate og kulturstripa/ Skippergata 

 Mykgjøre overgangen fra Skippergate ”City” til Skippergata ”Old City” helt ned til elva. 

Portal el annet som fører folk inn i gamlebyen fra Skippergatas City side.  

 Elvepromenaden - Vitalisering og opprustning i og rundt elva. Stemningsbelysning, lekter, se 

vedlegg 

 Skilt til Odderøya fra Quartalet 

 Vedlegg 7 

 

 

 

4.2.4. Baneheia/ Ravnedalen 

 

 Enhetlig skilting fra Quartalet til Ravnedalen og Baneheia  

 Fotgjengerfelt i Tordenskjolds gate i forlengelsen av Kronprinsens gate  

 Vedlegg 7 



 

 

5.0. Konklusjon 

 

5.1. Helhetlig gateplan for Posebyen, fig 1, 2 og 3 

 

5.2. Kronprinsens gate som miljøgate (Vår aller viktigste innvending)!!!  

 Utvid fortauene og parkering KUN på den ene siden og enveiskjøring evt fullstendig 

gågate.  

 

5.3. Brostein rundt hele Kvartal 5 og i bakgården til Ekserserhuset, samt strekningen i 

Kronprinsens gate og Holbergsgate, fra Kristian 4 gate og Henrik Wergelandsgate. Dette 

for å binde Kvartal 5 sammen med den sammenhengende trehusbebyggelsen og danne en 

helhetlig gamleby.  

 

5.4. Fotgjengerfelt i Tordenskjolds gate i forlengelsen av Kronprinsens gate og i Festningsgata 

i forlengelsen av Kristian 4 gate.  

 

5.5. Gatesving fra Elvepromenaden og inn mot Kronprinsens gate som miljøgate, slik at 

”søndagsturen” også kan gå langs Elva og i Posebyen og ikke bare til vaffelplassen på 

Odderøya. Flere muligheter gir mer liv.  

 

Qvartalet er nøkkelen til å løfte hele Posebyen. Prosjektet har sitt utspring i folkets mangeårige ønsker 

for Posebyen, lenge før Foreningen Posebyen startet og i årene hvor vi aktivt har søkt befolkningens, 

turistenes og de fleste aktørene knyttet til byen sine ønsker for Posebyen. Det er derfor viktig at 

ansvarlige for gatestrukturen lytter til det vi mener er folkets mangeårige ønske for byen og 

gamlebyen. Vi opplever at arbeidet vår understøtter kommunens planene om å går i retning av å sette 

mennesket i sentrum og en grønnere, mer mangfoldig og levende by. Vi fikk også bekreftet arbeidet 

vårt da de innleide arkitektene og byplanleggerne nylig presenterte sine fremtidsråd for byen.  

 Utvikle elveområdet og bygg broer 

 Bygg opplevelser og væreplasser (trekkplastre) i HELE Kvadraturen 

 Bygg sammenhengende trasseer i HELE Kvadraturen 

 Bygg linker mellom: UiA, den nye helseregionen og Kvadraturen 

 Bygg på merkevaren: Skjærgårdsby (Vi kommer til å spille på dette ift suvernier etc).  

Alt i denne planen er i tillegg lagd med tanke på at Kvadraturen skal være et godt og fantastisk sted, å være 



og vokse opp!!!  

 

6.0. Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Bydyrking: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mejlgadelab/photos/a.656966994375290.1073741826.652256534846336/921073677964619/?type=3
https://www.facebook.com/mejlgadelab/photos/a.656966994375290.1073741826.652256534846336/921073677964619/?type=3
https://www.facebook.com/foodisfree/photos/a.233384676748311.57857.201890633231049/888385297914909/?type=3
http://www.thepicta.com/user/sundays_design/218597374
https://www.facebook.com/mejlgadelab/photos/a.656966994375290.1073741826.652256534846336/921073677964619/?type=3


 

 

   

   

  

https://www.facebook.com/foodisfree/photos/a.233384676748311.57857.201890633231049/888385297914909/?type=3
https://www.facebook.com/foodisfree/photos/a.233384676748311.57857.201890633231049/888385297914909/?type=3
https://www.facebook.com/foodisfree/photos/a.233384676748311.57857.201890633231049/888385297914909/?type=3


   

   

 

Vedlegg 2: Sykkel og fotgjengere 

https://issuu.com/bbjerke/docs/sundays_katalog_2013_issuu


 

 

Gatemiljø 

 



 

Ikke lett å lære å sykle på smale fortau  

 

Vedlegg 3: Generell estetikk 

 

Kombinere det gamle……… 

 

 

 



 

Kjelleren i Bentsens Hus 

 

 

 
 

 

 



 

 



 

   

Vannpumpe og andre gamleby effekter bør legges inn.  

 

 



  

Brostein er viktig i en gamleby. 

 

  

……..med det nye:  

 

Ist for skilleveggen ønskes å utvide hagen hele veien til Ekserserhuset.  



 

 

Vedlegg 4: Vitalisering 

 

Rustikk grønnsaksutsalg med brostein og liten cafe eller moske? 



 

Paviljongen, perfekt for barnas matkulturhus. 

 

Mat og drikke 

 

 



 

Kortreist og ikke reist mat 

 

 

 

 

Kolonihagen cafe og restaurant i Oslo 

 

 

Musikk og intimkonserter 

 

 

Historiske arrangement med tradisjonell kultur 



 

 

Produksjon og suvernier 

 

Utleie av Bentsens Hus: 

 

 

Vedlegg 5: Rekreasjon 



 

 

Vedlegg 6: Helårsdrift 

 



 

 

 

Vedlegg 7: Synergier 

Vitalisering og opprustning rundt og i elva 

 

 



 

Oppgrader ballparken ved elva med tribune. 

 

 

 

Flere lekeapparater som rutsjebane, klatrestativ og karusell ved siden av ballparken.  

 


