
at en bybane i front vil være 
negativt for 
verdenskulturminnet spesielt 
og Bergens kulturliv generelt
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kulturliv og Bergens sjel
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tema

• De store festene

Hverdagsbruken

• Turistene

• Barna - buekorpsene

• Flanørene og promenørene

• Fotgjengerne som skal til og fra



BA 
8.6.2016

Planer om å jobbe 
overtid og ta bussen 
hjem fra sentrum på 
fredagskvelden? 
Glem det. I 
forbindelse med 
Hansadagene stenges 
Bryggen for all trafikk.
Bryggen vil være 
stengt for all trafikk 
mellom fredag 
klokken 17.00 og 
søndag klokken 
20.00. Bradbenken-
holdeplassen på 
Bryggen vil stenge fra 
torsdag klokken 0500.

Hansadagene 2016



Hansadagene 2016



Tall Ships Races for femte gang 2019
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• Bryggen stenges for all trafikk 
f.o.m. lørdag 20. juli kl. 16.00.

• Omringet av verdens vakreste 
skuter og ekte folkefest –
opplev konserter og annen 
underholdning på Bryggen 
scene under The Tall Ships 
Races 21. – 24. juli!



Bergen World Cup Triathlon 2022
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Traseen

• Fra torsdag til søndag

• Søndag stenges hele 
triatlon-traseen for trafikk 
fra klokken 07:00 til 
20:00. Skyss endrer også 
enkelte bussruter i 
forbindelse med 
arrangementet.

(BA 25. august 2022)





Bergens-
magasinet
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Bergen City 
Marathon 



Løype 
Bergen City 
Marathon



Fjordsteam

Foto: 
BA 9. 
sept. 
2022

BT: 
100.000 
mennes
ker var 
til stede
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Buekorpsenes dag



Bybanetrase og byfester

Bergen har årlig  12 - 20 store arrangementer på Bryggen og Torget

i 2022: 

• Fjordsteam: Bergen City Marathon, 1. mai, 17. mai, Festspillene, 
Buekorpsenes dag, Tour of Norway, Bergen Pride, Torgdagen, Bergenfest, 
World Cup Bergen Triatlon, Bergen Matfestival og Bergen City-milen. Av 
og til Tall Ships Race og Hansadagene, filminnspillinger og 
demonstrasjoner. Konserter på Koengen. Lysfesten blir også berørt av 
bybanetraseen.

Stengning av Bryggen 18 dager i 2022 
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Politiske løfter

BA 22. sept. 2022 - leserinnlegg

« - Når det er festdager i Bergen skal 
ikke Bybanen gå langs Bryggen. Slik 
busser heller ikke kjører der i dag på 
17. mai, for eksempel. Når det gjelder 
trafikkløsning i sentrum er det viktig 
å få på plass utvidet og forbedret 
Fløyfjellstunell.»
Roger Valhammer, byrådsleder

Leder av Regnbuedagene Joakim Aadland, 
byrådsleder Roger Valhammer og ordfører 
Rune Bakervik gledet seg til å komme igang
med årets Pride Parade i vestlandets
hovedstad.



Hver solskinnsdag er en festdag i Bergen



Turistene

Antall besøkende på 
Bryggen økte fra vel 
800 000 I 2006 til 1,7 
millioner I 2017

Cruiseturister per 
dag:

8000



Buekorpsenes Dag 2021

Foto: Nina Aldin Thune 18

Dræggens 
Buekorps 
marsjrute 
hver lørdag 
i sesongen

Buekorpsene



Strategiplan for sjøfronten: 
6 meter bred havnepromenade



Bybanen kommer 5 meter fra Det Hanseatiske Museum, del av Verdenskulturminnet
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Bradbenken – Sandbrogaten
Forslag om hensettingsspor for bybanevogner på Bradbenken



Bybanens trase
Batteridrift krever 
vendespor i sentrum

Forslag: 

Christian 
Michelsens gate

Må konsekvens-
utredes og være 
med i regulerings-
planen. 

Knapt nok nevnt i 
planforslaget



Havnivåstigning og stormflo

Bybanen - ryggraden i Bergens 
kollektiv-system skal legges på 
kote +1,75 m.o.h.

Nybygg rundt Damsgårdssundet 
er på kote + 2,80

Tåler batteridrevne 
bybaner saltvann?
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DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Sikkerhetsklasse F3: byggverk der oversvømmelse har stor 
konsekvens

Sikkerhetsklasse F1:  oversvømmelse har liten konsekvens 

Illustrasjon: Siv. ark. Eilif Bjørge 2021

Stormflo Vågen
Foto: VG 12.1.2017
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KUVA/ HIA opptatt av visuell fjernvirkning av Bybanen

“In this context, it has to be noted that the indicated large negative visual 
impacts due to the length, height and frequency of Bybanen cars from 
viewpoint Strandkaien cannot be reduced as all possible mitigation measures 
were already applied. However, this large negative impact will not appear 
during large festivities when Bybanen will turn around at Sandbrogaten and 
Kaigaten “



Trafikken – en barriere foran bebyggelsen
Busser kan omdirigeres.

Bybanen kan ikke omdirigeres, men stoppes – av hvem, når?

Busser på Bryggen Bybanen på Nesttun
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F.o.m. 2023 forbyr Politiet 17. maitog i Nesttun sentrum, en over 100-årig tradisjon. 
Hvorfor? Siden 2010 har Bybanen stanset i 90 minutter hver 17.mai, fordi kombinasjonen 
bybane og 5000 mennesker i sentrum ikke er forsvarlig ut fra sikkerhet. Nå må 17.mai vike 
for Bybanen.


