
Endret kjøremønster over Torget og Bryggen i sommer. Noen vanlige 
spørsmål og svar.  

I sommer blir det endret kjøremønster over Torget og Bryggen. Målet med tiltaket er å få ned 
gjennomgangstrafikken i sentrum. Det innebærer at deler av sentrumstrafikken nå må kjøre via 
Fløyfjellstunnelen i stedet for via Torget og Bryggen.  
 

Når begynner det og når slutter det?  
Endret kjøremønster blir innført natt til lørdag 3. juli, og varer frem til og med søndag 15. august.    

Hva er det egentlig som stenger for trafikk?  
Torget blir stengt for privatbiltrafikk og motorsykler i begge retninger.  Bryggen stenger i sørgående 
retning (ved Sandbrogaten), men det blir mulig å kjøre inn Øvregaten og Vetrlidsallmenningen, og 
nordover igjen langs Bryggen. Nordre del av Kong Oscars gate er stengt. Det betyr at 
gjennomgangstrafikk som normalt går over Torget/Bryggen må kjøre Fløyfjellstunnelen. I tillegg blir 
en del gater i Fjellsiden (blant annet Bispengsgaten, Brattlien/Leitet og Ole Irgens’ vei) stengt for 
gjennomgangstrafikk.   

Hva med busser og taxier? 
Busser og taxier kan kjøre over Bryggen og Torget som vanlig.  

Hva med motorsykler og mopeder? 
Motorsykler må følge det nye kjøremønsteret og kjøre via Fløyfjellstunnelen på samme måte som 
biltrafikken. Mopeder kan kjøre over Bryggen, siden de ikke har lov til å kjøre Fløyfjellstunnelen.  

Hva gjør jeg hvis Fløyfjellstunnelen stenger?  
Dersom Fløyfjellstunnelen må stenge, åpner Torget/Bryggen for gjennomgangstrafikk som vanlig. Når 
Fløyfjellstunnelen igjen åpner, vil Torget /Bryggen holde åpen lenge nok til omkjørende bilister 
slipper å kjøre tilbake til Fløyfjellstunnelen. Det vil være trafikkvakter på stedet som skilter om.  

Hva er egentlig poenget med dette tiltaket? 
Poenget med tiltaket er å gjøre byrommet triveligere og grønnere. Basert på fjorårets tall vil nesten 
10 000 bilreiser flyttes ut av sentrum, hver eneste dag. Det gjør det enklere og tryggere for myke 
trafikanter, og fører også til at resten av trafikken glir bedre. Det gir i tillegg mindre støy og 
forurensning i sentrumskjernen. Tiltaket kan også gi viktig erfaring fram mot en mulig fremtidig 
stenging av biltrafikken over Bryggen. 

Blir det i det hele tatt mulig å kjøre bil i Bergen sentrum i sommer? 
Javisst! Alle gater, eiendommer og parkeringsplasser er tilgjengelige med bil som normalt, også 
Bryggen. Forskjellen er altså at deler av den sentrumsrettede trafikken må kjøre via 
Fløyfjellstunnelen i stedet for via Torget og Bryggen. Unntaket er østsiden av Torget og nordre del av 
Kong Oscars gate som med stengningen over Torget ikke er tilgjengelig for vanlig biltrafikk (kun 
varetransport), men her er det heller ikke tilgjengelig parkering ellers i året. 

Hvordan blir skiltingen?  
Det blir satt ut informasjonsskilt på alle innfartsårer, og i sentrum vil endret kjøremønster være 
skiltet. Det vil også være trafikkvakter til stede ved stengepunkt i sentrum.  

Hva med varelevering?  
Det er kjøretilgang til hele sentrum, slik at det er mulig å få varer frem til butikker, spisesteder og 



hoteller. Bryggen vil være åpen for varetransport hele tiden. For Torget og Kong Oscars gate er det 
tilgang for varetransport mellom 05.00 og 15.00.  

 

Vil ikke trafikken i smågatene langs Fjellsiden øke?  
I fjor var det registrert trafikkøkning noen steder i Fjellsiden, særlig i Bispengsgaten. En del av disse 
gatene blir nå skiltregulert med stengt for gjennomgående biltrafikk.   
 
 
Jeg skal fra Sandviken til Nordnes/sentrum. Hvordan kjører jeg? 
Du kjører nord til Fløyfjellstunnelen, følger den sørover og tar avkjørselen til sentrum rett etter 
tunnelen. Du kan også ta av til sentrum via avkjørselen mot Sotra og deretter følge skilting mot 
Jekteviken.  
 
Jeg skal fra Bergen sør til Øvregaten og Bryggen. Hvordan kjører jeg? 
Du kjører Fløyfjellstunnelen i nordlig retning, og tar første avkjørsel til høyre. Deretter kjører du 
under motorveien, tilbake i motsatt retning og tar av til Sandviken. Selv om Bryggen er stengt for 
gjennomgangstrafikk, er Øvregaten og Vetrlidsallmenningen åpen for trafikk nordfra. Men Torget og 
nordre del av Kong Oscars gate er stengt, så når du skal hjem igjen må du returnere samme vei som 
du kom. Du kan da kjøre nordover langs Bryggen.  
 

Gir ikke dette tiltaket bare mye mer kjøring og mer forurensing?  
Tall fra fjoråret viser at omkjøringen via Fløyfjellstunnelen ga forholdsvis lite ekstra trafikk. Økningen 
i total kjørelengde var på 3,3 prosent, mens økningen i total reisetid var på 0,5 prosent. For 
gjennomgangstrafikken er det stort sett kjappere å kjøre Fløyfjellstunnelen enn gjennom sentrum. 
Størst ulempe var det for beboere i Indre Sandviken som måtte kjøre Fløyfjellstunnelen for å komme 
til andre deler i sentrum. Men totalt sett var altså trafikkøkningen liten. Samtidig førte tiltaket til 10 
000 færre bilreiser i Bergen sentrum daglig, og en nedgang i støy og forurensing i bymiljøet. 

 

Se kart med endret kjøremønster her:  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PPhaQDKmJ85C3sjcrkfiTELTz8dL20xt&usp=sharing 

 

Har du flere spørsmål? Se miljøløftet.no for mer informasjon.  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PPhaQDKmJ85C3sjcrkfiTELTz8dL20xt&usp=sharing
http://www.milj%C3%B8l%C3%B8ftet.no/

