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

Svar fra Bergen Høyre v/Vegard Elde Vefring, Politisk rådgiver, Bergen Høyres 
bystyregruppe 
 

1. Er ditt parti for eller imot Bybane over Bryggen?  

Mot, Bergen Høyre er motstander av Bybane over Bryggen. Dette er et 

synspunkt vi gikk til valg på i 2015 og har fulgt opp i denne perioden. Sammen 

med en rekke partier og et stort flertall i befolkningen ønsker vi ikke å bygge ut 

Bybanen tvers i gjennom noe av det mest verdifulle vi har i hele Bergen. 

2. Er Bybane over Bryggen omtalt i partiprogrammet. Hvis ja, hvor i programmet?  

Ja, i vårt program har vi skrevet følgende om Bybanen over Bryggen: «Bergen 

Høyre ønsker at Bryggen skal være bil- og banefri.». Dette står i kapittelet 

«Samferdsel og kollektivtilbud, fotgjengere og syklister, i underkapittelet 

kollektivtilbud. 

3. Hvis ditt parti er imot Bybane over Bryggen – er det villig til å endre standpunkt for å oppnå 

byrådsmakt?  

I utgangspunktet er dette en svært viktig sak for oss og når flertallet i både 

befolkningen og de som er innvalgt i bystyret er så stort mot Bybane over 

Bryggen er det vanskelig å se hvorfor et byråd der Høyre er medlem skal 

komme til en annen konklusjon. Vi stiller dog ikke ultimatum før et valg men tar 

dette i forhandlinger. Det nye partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger 

Bergen deler vårt syn i spørsmålet om Bybanen over Bryggen og det er dermed 

enda tydeligere enn før at et flertall av partiene og de folkevalgte som velges 

inn har et tydelig standpunkt mot Bybanen over Bryggen.  

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

Høyre er positive til å finne gode tunnelløsninger for Bybanen gjennom 

sentrum. Vi skal med bakgrunn i rapporten fra Jann Jansen med flere stille 

interpellasjon om dette spørsmålet i bystyremøtet i juni. Det kommer i denne 

rapporten fram flere momenter som gjør det nødvendig for Bystyret å ta en fot 

i bakken og vurdere alternativer til Bybanen over Bryggen på nytt. Spesielt er 

de anslåtte prisene for tunnelalternativ og redusert risiko for setningsskader i 

Vågsbunnen interessant. De gjør begge alternative traseer med tunnel mer 



attraktivt og det er avgjørende for et godt vedtak at dette blir tatt hensyn til av 

bystyret i denne saken. 

5. Vil ditt parti arbeide aktivt for å fjerne all gjennomgangstrafikk over Bryggen?  

I vårt program skriver vi følgende om dette: «Vi vil knytte Torget, 

Torgallmenningen og Bryggen sammen til ett område, fritt for biltrafikk. Midt i 

det historiske sentrum skal vi skape Bergens vakreste byrom. Biler okkuperer 

det som skulle ha vært et fint sted for gående. Området fra Bryggen til 

Torgallmenningen er vårt historiske sentrum og fortjener å gjenoppstå som et 

samlingssted for alle bergensere. Ved å fjerne biltrafikken gjennom å lede 

trafikken i en ny bymiljøtunnel kan vi lage et sammenhengende område for 

gående. Det vil gi Torget og Bryggen det største løftet på over 100 år.»  

6. Vil ditt parti ta tilbake Bystyrevedtak fra juni 2014, nemlig bil- og banefri brygge, dersom et 

flertall for dette kan sikres?  

Ja, dette er vårt ønske for utviklingen av byen videre. Bryggen ville blitt et mye 

bedre sted, både for bergenserne og turister om vi hadde klart å hindre 

gjennomgangstrafikk. Det er ikke et holdbart argument at Bybane må bygges 

over Bryggen fordi det er bedre enn dagens situasjon. Vi må finne ut hva vi 

ønsker med disse helt spesielle byrommene og lage en god framtidsrettet 

løsning der områdene ved Bryggen i sin helhet tildeles gående og syklende. 

Dette gir også en helt annen mulighet til å legge til rette for ulike 

arrangementer og servering her. 

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?  

Som beskrevet over har vi løftet denne diskusjonen inn i bystyret i juni, vårt 

mål er der å starte en prosess der tunnelløsninger blir utredet parallelt med det 

som allerede er satt i gang. Slik kan bystyret ha de nødvendige grunnlag for å 

kunne velge en tunnelløsning når endelig trase skal vedtas i bystyret nærmere 

oppstart. 

8. Dersom Bryggens verdensarvstatus trues gjennom tiltaket, er ditt parti likevel villig til å 

gjennomføre tiltaket? 

Som beskrevet over er vårt soleklare utgangspunkt at Bybanen ikke skal bygges 

over Bryggen. Hvilke følger en slik utbygging kan få for Bryggens 

verdensarvstatus er ikke blitt nok problematisert og det kan en ikke fremover 

bagatellisere.   


