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

Svar fra Partiet De Kristne (PDK) v/Marita Moltu 
 

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

Partiet De Kristne har støttet et tunnel alternativ bak Bryggen. 

Vi mener nå at bompengebelastningen for bilistene rundt Bergen, og som er 
knyttet mot videre bybaneutbygging, er blitt for stor. Partiet De Kristne ønsker 
derfor at plan for bybaneutbygging revurderes og utsettes på ubestemt tid.  

Partiet De Kristne ønsker en utredning på mulige alternativer til bybanen over 
bryggen, men uten finansiering gjennom veiprising eller bompenger. 

PDK mener at det bør gjøres flere utredninger på strekningen sentrum – åsane 
for å finne beste løsning, både med tanke på alternative konsept, trasevalg og 
kostnader.  

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

Bybanen er omtalt i partiprogrammet under kapittel for byutvikling. 

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? 

Partiet De Kristne er positiv til en utredning av en tunnel løsning, men ikke 

til  utbygging finanisert gjennom veiprisning eller bompenger.   

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

Partiet De Kristne støtter et bilfritt Bryggen og ønsker å få mer trafikk ut av 
sentrum. For å få til dette må arbeidet med ringvei øst gis prioritet. PDK 
ønsker derfor å legge press på nasjonale myndigheter for at ringvei øst med 
tunnel mellom Fjøsander og Arna/Åsane skal løftet i Nasjonal transportplan 
(NTP). 
Partiet De Kristne vil videre arbeide aktivt for å sikre bygging av 
bymiljøtunnelen og slik fjerne gjennomgangstrafikk over Bryggen. 

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

for  dette kan sikres?   



Partiet De Kristne støtter et bilfritt Bryggen og ønsker å få mer trafikk ut av 
sentrum. For å få til dette må arbeidet med ringvei øst gis prioritet. PDK ønsker 
derfor å legge press på nasjonale myndigheter for at ringvei øst med tunnel 
mellom Fjøsanger og Arna/Åsane skal løftet i Nasjonal transportplan (NTP). 
Partiet De Kristne vil videre arbeide aktivt for å sikre bygging av  
bymiljøtunnelen og slik fjerne gjennomgangstrafikk over Bryggen. 

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?   

Partiet De Kristne har tatt initiativ til å rive rådhuset og bygge nytt. Vi ønsker å 
utrede muligheten for å legge bybanen under det nye rådhuset. 

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

å gjennomføre  tiltaket?   

Vi vil verne om det historiske Bergen uavhengig av Unesco. Vår innstilling er 
på bakgrunn av hva vi mener er best for Bergen og bergensere.   

 


