
Bryggen fri for bil, buss- og bane – Hva mener FNB?  
Politikerne i Bergen har i mer enn tretti år vært enige om at trafikken på Bryggen skal bort.  
 

Svar fra FOLKEAKSJONEN NEI TIL MER BOMPENGER (FNB) V/Trym Aafløy 
 
1. Er ditt parti for eller imot Bybane over Bryggen? 

Bybanen skal ikke skal gå over bryggen – men vi vil selvsagt ikke ha den i tunnel 
heller. Da må bilistene betale for dette med bompenger i 20 år fremover. Men 
vi skal få den stanset over Bryggen! 
 
2. Er Bybane over Bryggen omtalt i partiprogrammet. Hvis ja, hvor i programmet?  

Ja, som ett av hovedmålene. Det må aldri bygges bybane over Bryggen.  
 
3. Hvis ditt parti er imot Bybane over Bryggen – er det villig til å endre standpunkt for å oppnå 
byrådsmakt?  

Nei! 
 
4. Vil ditt parti arbeide aktivt for å utrede og sikre en tunnelløsning 
for bybane i sentrum? 

Som tidligere påpekt ønsker vi heller ikke bybane i tunnel dersom bilistene må 
betale for det med bompenger. Derfor vil vi egentlig stoppe alt som koster 
bilistene penger.  
 
5. Vil ditt parti arbeide aktivt for å fjerne all gjennomgangstrafikk 
over Bryggen? 

Ja, når det foreligger et godt alternativ. Øvregaten er ikke et godt alternativ. 
Men vi ønsker prøvestenging om kveld/natt og i helgene  og alle høytidsdager,  
for biltrafikk unntatt for kollektiv, samt varelevering noen timer lørdag 
formiddag.   
 
6. Vil ditt parti ta tilbake Bystyrevedtak fra juni 2014, nemlig bil- 
og banefri brygge, dersom et flertall for dette kan sikres?  

Ja, men ref svaret over! 
 
7. Vil ditt parti arbeide aktivt for å sikre at det pågående arbeid med 
reguleringsplan for Sentrum-Åsane også inkluderer en mulig tunneltrasé fra området Kaigaten/Peter 

Motzfeldtsgate? Ja – men for veitrafikk – ikke for bane.  
 
8. Dersom Bryggens verdensarvstatus trues gjennom tiltaket, er ditt 
parti likevel villig til å gjennomføre tiltaket? 

Er imot bybane over Bryggen!! Den skal aldri gå der. 
 
 


