
 

 

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

Svar fra Rødt v/Sofie Marhaug, gruppeleder i bystyret og 1. kandidat for Rødt  
 

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

Mot bybane over Bryggen. 
 

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

Ja, vi skriver følgende: «At fremtidig bybane mot Bergen nord skal gå i 

tunnel gjennom Bergen sentrum, ikke over Bryggen.» Programmet kan 

leses her: https://rødt.no/bergen/program  

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

Nei, Rødt er ikke opptatt av byrådsposisjoner. Vi vil kjempe for våre 
standpunkt fra sak til sak.  
 

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

Ja. 
 

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

Ja. Vi skriver følgende i vårt program: «At kommunen gjennomfører en 

utredning, og lager en plan for hvordan flest mulig gater i Bergenhus 

bydel kan bli bilfrie.»  Vi har også forslått å gjøre Bryggen bilfri gjennom 

egne forslag i Bergen bystyre i foregående perioder, og vil fortsette å 

arbeide for dette. Det er en skam at byens historiske perle trafikkeres av 

biltrafikk.  

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

Ja, Rødt vil jobbe for å gjøre Bryggen bil- og banefri 
.  

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. 
 

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

Rødt vil gjøre det vi kan for å at verdensarvstatusen ikke trues, uansett 
løsning for hvor bybanetraseen skal gå. Vi mener vedtaket om at 
bybanen skal gå over Bryggen bidrar til det motsatte, og mener at en 
tunnelløsning ved Kaigaten/Peter Motzfeldtsgate er langt bedre egnet 
for å ivareta dette hensynet.  
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