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

Svar fra Bergen Frp v/gruppeleder Tor Woldseth
1. Er ditt parti for eller imot Bybane over Bryggen?

Fremskrittspartiet er, og har alltid vært imot bybane over bryggen.
2. Er Bybane over Bryggen omtalt i partiprogrammet. Hvis ja, hvor i programmet?

Ja. Bybane over bryggen er omtalt i vårt partiprogram på side 6. Der står
det følgende: «Blir bybanen vedtatt utbygd mot Åsane vil Bergen FrP
igjen motsette seg at Bybanen skal legges 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?

Ja. Fremskrittspartiet mener at en tunnelløsning via Peter Motzfeldtsgate
er så langt det beste
alternativet.
5. Vil ditt parti arbeide aktivt for å fjerne all gjennomgangstrafikk over Bryggen?

Ja. Fremskrittspartiet mener at bryggen skal være fri for all motorisert
ferdsel.
6. Vil ditt parti ta tilbake Bystyrevedtak fra juni 2014, nemlig bil- og banefri brygge, dersom et flertall
for dette kan sikres?

Ja.
7. Vil ditt parti arbeide aktivt for å sikre at det pågående arbeid med reguleringsplan for SentrumÅsane også inkluderer en mulig tunneltrasé fra området Kaigaten/Peter Motzfeldtsgate?

Fremskrittspartiet er imot å bygge Bybanen til Åsane på bakgrunn av de
økonomiske konsekvensene dette påfører innbyggerne i Bergen. Som
nevnt tidligere ønsker vi at bryggen skal være fri for all motorisert
ferdsel.
8. Dersom Bryggens verdensarvstatus trues gjennom tiltaket, er ditt parti likevel villig til å gjennomføre
tiltaket?

Nei. Fremskrittspartiet vil ha bryggen fri for all motorisert ferdsel. Det
innbefatter også en evt. Bybane.
Sendt på vegne av gruppeleder Tor Woldseth fra Marte Monstad, Gruppesekretær for Bergen FrPs
bystyregruppe

