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Bryggen

- var det beste stedet for 
Olav Kyrre å  anlegge en 
by

- var den beste 
lokaliseringen for 
hanseatene å ha et 
handelskontor

- er det vakreste stedet 
for bergensere å være

- er det trangeste stedet 
for landeverts trafikk 
nordover 



Strandlinjen
ca 1280

Bergen ble grunnlagt i 1070 der Bryggen ligger i dag

Den sprangvise fremrykking ut i Vågen startet på 1200-tallet. I 1476 
nådde bebyggelsen så langt frem som den er i dag.



Det Hanseatiske Kontor, opprettet i Bergen 1360, dominerte 
handelen med tørrfisk fra Nord-Norge og import av korn fra 
England og Østersjølandene i 400 år

Bergen var et 
knutepunkt 
for handel og 
Skandinavias 
største by til 
slutten av 
1600-tallet



1300-tallet 20211898

Bygningsstrukturen, med gårder og 
passasjer øst-vest, mellom Vågen og 
Øvregaten, har holdt seg hele tiden 



I 1754 ble Det Tyske Kontor oppløst og erstattet av Det Norske Kontor. 
Bryggegårdene, gjenoppbygget etter 1702-brannen, strakk seg fra 
Dreggsalmenning til Vetrlidsalmenning. 

Johan Joachim Reichborns 1768, utsnitt 



Kaiene var bindeledd og arbeidsplass

Illustrasjon: Leif Riim 1927

I Magnus Lagabøtes 
bylov fra 1276 finner 
vi navnet Bryggene, 
hanseatene brukte 
Die Brücke. Det var 
kaien som var 
«broen» mellom 
bebyggelsen og 
Vågen, som var 
broen mellom Bergen 
og havnebyene 
utenlands. Det var 
denne forbindelsen 
som skapte Bergen.



Bryggens nyere historie
1899 Det Norske Kontor 
oppløses. 
1899-1912 Søndre del rives. 
Nye murgårder og dampskipskai
1944 Eksplosjonen på Vågen
1955 Den nordre del brenner
1958 Flere bygninger brenner
1950-tallet. Bergenserne går i 
tog og krever det gamle ruklet 
revet
2013 Planer om bybane foran 
Bryggen lanseres

1927 Bryggen fredes
1955 Utgravning på 
branntomten starter 
1962 Bryggens Venner og 
Stiftelsen Bryggen etableres
1962-2000-2021 Brannsikring, 
restaurering i regi av SB
1979 Bryggen på UNESCOs 
verdensarvliste
2006 Reguleringsplan med 
buffersone
2014 Kamp mot bybane starter
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Bryggens OUV’er
fremragende universelle verdier

Unike spor etter en tidligere internasjonal 
handelskultur, hanseatene

Unike og godt bevarte rester av en tidlig 
bystruktur, havnekvarter og bydannelse i 
Nord-Europa

Særegen og godt bevart historisk 
bygningsmasse av tre



Bybanetrasé foran verdensarvstedet
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Bybanetrasé foran verdensarvstedet
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Her er ikke plass til en bybane på 17. mai, Bergen 

City Marathon, Pride Parade, større arrangementer 

og festdager. Hvem bestemmer når Bybanen skal stoppe?

Fylkeskommunen må betale for »buss-for-bane». 

Hvor skal bussene gå når traseen må stenge og 

ved stormflo?
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KUVA/ HIA Foreløpig rapport

DET ER FEIL når Miljøløftet fremstiller at HIA er entydig i 
dagløsningens favør. 
HIA oppsummerer at begge alternativ har betydelig negativ 
påvirkning for Bryggens fremragende verdier. De foreslåtte traseene 
innebærer risiko for at verdensarvverdier kan gå tapt.
Traseene er ikke er utredet til samme nivå og kan ikke 
sammenlignes. Sammenlignbarhet var en entydig forutsetning som 
ble bestilt fra politisk hold.
Når skal HIA-arbeidet ferdigstilles?



HIA Viewpont 6b_Dreggekaien.: 
Assessment day option
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Bybanen er 42 m lang og skal IKKE stoppe mellom Torget og 
Sandbrogaten. Hvordan kan den da være en revitalisering av 
kaiområdet og ikke en barriere? I rushtiden skal den gå med under 2 
minutters mellomrom i hver retning. Da blir barrierevirkningen mot 
sjøen enda større.
Gjennom Nesttun har Bybanen en hastighet på 15 km/t. Over Bryggen 
skal den gå raskere. Støyberegninger legger til grunn 30 km/t. 
Bremselengde kan bli opptil 30-40 meter. En raskere bane medfører 
større risiko for ulykker. 
Hvordan skal man ivareta sikkerhetshensyn etter eventuell bygging av 
dagalternativet? 

Bybane i dagen.  
Nesttun 



HIA Viewpont 2_Bryggesporden: Assessment day option
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Bybanen kommer få meter fra Det Hanseatiske 
Museum, som også er en del av Verdenskulturminnet. 
Hva synes museet om denne idylliske visualiseringen 
av situasjonen? 



Takk for meg
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