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Bergenhus, Trafikkplan sentrum, temaplan, utleggelse til høring og offentlig
ettersyn
Hva saken gjelder:
Trafikkplan sentrum er en overordnet temaplan for det framtidige trafikksystemet i Bergen
sentrum. Den inneholder vurdering av mål, strategier og tiltak knyttet til trafikksystem og
trafikkløsninger i ulike tidsperspektiv.
Trafikkplan sentrum er en helhetlig plan som skal bidra til reduksjon i personbiltrafikken og
bedre forholdene for gange, sykkel og varetransport i det sentrale byområdet. Bergen
sentrum skal avlastes for biltrafikk, samtidig som tilgjengeligheten til sentrum for beboere,
næringsdrivende og besøkende er god.
De overordnede anbefalingene i trafikkplanen vil utgjøre et rammeverk for etterfølgende
planlegging av gang/sykkelløsninger, kollektivtiltak og øvrige gatebruksløsninger i sentrum i
årene fremover til bybanen til Åsane er etablert. Anbefalingene er gjort med støtte i
trafikkmodellene RTM og Aimsun.
Planarbeidet er koordinert med, og har gitt innspill til det pågående reguleringsplanarbeidet
for bybanen til Åsane. Det er behov for snarlige avklaringer knyttet til trafikkløsningene for
bybanen gjennom sentrum, og det er derfor prioritert å sikre forankring og gjennomføring av
anbefalte trafikkomlegginger og tiltak som bybaneprosjektet har nytte av.
Arbeidet med Trafikkplan sentrum er utført av sentrumsgruppen i Miljøløftet med
representanter fra Statens vegvesen, Vestland fylkeskommune, Bergen kommune,
Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren i Vestland. Det er Bergen kommune som legger
planforslaget ut til offentlig ettersyn.
Bakgrunn:
Byrådet vedtok i sak 1272/20, oppstart av Trafikkplan sentrum. Der det kom frem at:
«Byrådet støtter foreslått arbeidsopplegg for trafikkplan sentrum med de
kommentarer som fremgår under byrådens merknader og med følgende
presiseringer: Det innarbeides et silingskriteria for trafikkreduksjon med minst 30%
trafikkreduksjon i tråd med ambisjonsnivået i byrådsplattformen 2019-2023. Det
synliggjøres forventet endring i reisemiddelfordeling i de ulike konseptene.»
Byrådets ambisjoner om trafikkreduksjon og endret reisemiddelfordeling er vektlagt i valg av
verktøy og metodikk. Modellene forutsetter vesentlige kutt i forventet trafikkmengde på grunn
av forventede endringer i reisemiddelfordeling når bybane- og sykkelnettet bygges ut. I tillegg
er det lagt til grunn teoretisk veiprising for å bremse trafikkvekst, samt manuelle
nedjusteringer av trafikknivået. Modellverkøyet RTM og Aimsun er det samme som benyttes i
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reguleringsplan for bybanen til Åsane. For detaljvurderinger vises det til vedleggsrapporten
om Aimsunmodellen.
Bystyrevedtak i sak 398/21 forutsetter bybane til Åsane. Fra saken heter det:
«Dagløsningen for Bybanen gjennom sentrum legges fortsatt til grunn for det videre
reguleringsplanarbeidet med bybane til Åsane.
Langs Torget skal det i det videre arbeides for å gå rett på fase/trafikksituasjon 2
(uten gjennomkjøring for privatbil langs Torget), og at dette skal være på plass når
anlegget står klart. For å få til dette må arbeidet med tunneloppgraderingsarbeidet i
Fløyfjellstunnelen, slik at Fløyfjellstunnelen kan brukes som beredskapsløsning,
intensiveres.
Øvregaten skal skjermes mest mulig for trafikk. Man skal også vektlegge gode gangog sykkelforbindelser, universell tilgjengelighet og mest mulig åpne inngangsparti til
butikker, og godt byliv.»
Trafikkplanen baserer seg på vedtatt bybanetrasé gjennom sentrum og forlenget
Fløyfjellstunnel, som begge er vesentlige premisser for planarbeidet.
Om planen
Trafikkplan sentrum legger
grunnlaget for trafikkavlastning i den
indre bykjernen. Mindre biltrafikk vil
gjøre det enklere å skape et mer
attraktivt bymiljø med utvidede
gangarealer, gode sykkelløsninger,
prioritering av kollektivtrafikk og
reduksjon i støy- og luftforurensning.
Sentrumsområdet skal samtidig være
tilgjengelig for beboere, varedistribusjon og besøksparkering.
Trafikkplanen presenterer et
sonesystem for lokaltrafikken i
sentrum og en «sentrumsringvei»
basert på dagens overordnede
veinett, inkludert forlenget
Fløyfjellstunnel, jf. fig.1.
Det legges opp til at adkomst til
sentrumssoner, og personbiltrafikken
mellom dem, i stor grad vil skje via
sentrumsringen, markert med lilla i
fig. 1. Illustrasjonen viser et prinsipp
med tre soner. Indre bykjerne, vist
med oransje ring i fig.1, vil prioriteres
for gående syklende, kollektivtrafikk
og varetransport.
Fig.2 viser hvordan indre bykjerne
kan skjermes for biltrafikk og
samtidig ha god biltilgjengelighet
med sentrale parkeringsanlegg.

Figur 1: Prinsipper for fremtidig sonesystem
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Figur 2: Prinsipp for kjøremønster og biltilgjengelighet i sentrum

Anbefalingene i
Trafikkplan
sentrum er ment
som et felles
rammeverk
uavhengig av
veieier for
planlegging av
gang/sykkelløsninger,
kollektivtiltak og
øvrige
gatebruksløsninger i
sentrum i årene
fremover.

Det er vurdert to prinsippløsninger for trafikksystemet når bybanen til Åsane åpner:



Alt. 1, Åpent Torget
Alt. 2, «Bilfritt» Torget (stengt for privatbiler, åpent for kollektivtransport, varelevering,
og biltrafikk ved uplanlagte hendelser i Fløyfjellstunnelen)

Med dette synliggjør trafikkplanen om/hvordan bystyrevedtak 398/21 lar seg gjennomføre i

Figur 3: Alternativ 2, "bilfritt" Torget

Figur 4: Alternativ 1, åpent Torget
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praksis.
Alt.1 viser et toveiskjørt lokalveinett i aksen Øvregaten - Torget - Strandkaien. Det beregnes
et trafikknivå på 4000-6000 i ÅDT mellom Sandviksonen og sentrum med dette
lokalveinettet. Bybanetraseen gjennom sentrum fordrer at biltrafikk i aksen Christies gate –
Småstrandgaten må legges om. Både Christies gate og Allehelgens gate mot
Småstrandgaten vil kun betjene kollektivtrafikk og en begrenset varetransport/kjøring til
eiendommer. Forbindelsen fra Kalfaret mot sentrum må ledes via Strømgaten mot Lars Hilles
gate/Nygårdsgaten. Systemet forutsetter begrensinger i ordinær biltilgjengelighet fra Torget
mot Kong Oscars gate slik at Vågsbunnen vil få sin hovedadkomst fra sør.
Alt. 2 har i hovedsak det samme trafikksystemet som alt.1, unntatt i aksen Øvregaten Torget - Strandkaien (Blå strek på denne aksen skiller fig. 3 og 4). Denne aksen vil være
forbeholdt busstrafikk og varelevering/tilkomst til eiendommer. Adkomsttrafikk til
virksomhetene på fasadesiden av Torget er forutsatt å kjøre via Strandkaien. Varelevering/
adkomst til bryggesiden skal komme fra nord/Sandviken. Kun kollektivtrafikk vil kjøre over
Torget fra bryggesiden mot sør.
De viktigste forskjellene mellom alt. 1 og alt. 2 er
 Alt. 2 avlaster sentrum mest. Torget, Øvregaten og Vetrlidsallmenning vil få minimal
trafikk
 Alt. 2 skaper en mer oversiktlig trafikksituasjon over Torget
 Alt. 2 forventes å bedre trafikksikkerhet/redusere ulykkesrisiko mest (hovedveinettet
rundt sentrum har lavt konfliktnivå med myke trafikanter)
 Alt. 2 overfører mest trafikk til Fløyfjellstunnelen
 Alt. 2 innebærer at inntil 2500 bilturer fra Sandviken vil få noen få minutter lengre
kjørevei via hovedveisystemet enn alt. 1 gjennom Øvregt./Vetrlidsallmenningen.
Alt. 1 og alt. 2 har felles utfordringer som i prinsippet ikke skiller seg fra hverandre:
• Behov for beredskapsvei for E39 ved hendelser i Fløyfjelltunnelen, med eventuell
omkjøringsvei via sentrum.
• Oppnåelse av overordnede mål om nullvekst og trafikkreduksjon i sentrum.
• Trafikale utfordringer og løsninger for områder som inngår som del av betjening av
sentrum via «sentrumsringen», eksempelvis Dokken-Nøstet og Sandviksveien.
Begge alternativer gir stor trafikkavlastning i indre bykjerne, men trafikkøkning på det
overordnede veinettet rundt. Figur 5 viser beregnet ÅDT i 2040 for alt. 1 og alt. 2
sammenlignet med dagens situasjon (2019):
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Figur 5: Fremstilling av trafikknivå

Hovedårsaken til den store
trafikkavlastningen og miljøgevinstene i sentrum er de direkte effektene av forlenget
Fløyfjellstunnel og de begrensninger som bybanetraseen gir for gjennomkjøringsmuligheter.
Uavhengig av alternativ må det videre vurderes tiltak som kan redusere faren for forsinkelser
på det belastede vegnettet inn mot sentrum. Det er særlig høy belastning på overordnet
veinett i rushtrafikken.
Trafikkplan sentrum har identifisert flere deler av trafikksystemet der det er behov for
avbøtende tiltak for å sikre bedre trafikkavvikling. Det vil bli jobbet videre med å definere en
nødvendig tiltakspakke. Til offentlig ettersyn presenteres følgende tiltakspakke:
Tiltak

Beskrivelse

Status

1. Nygårdstangen
a) endret
feltinndeling
Fjøsangerveien

Tiltaket går ut på å effektivisere felt- og
krysskapasiteten i Fjøsangerveien for å
redusere køer og forsinkelser i
morgenrushet, og redusere risiko for køer
som gir tilbakeblokkering på viadukten ved
utløpet av Fløyfjellstunnel

Tiltaket er utredet og planlagt i
regi av sentrumsgruppen,
Miljøløftet. Klart for
prosjektering og bygging.

b) endret
feltinndeling på
viadukten
2. Dokken/Nøstet

3. Trafikale tiltak i
boliggater
Fjellsiden
4. Kryss
Strømgaten/Kong
Oscars gate

Tiltaket går ut på å effektivisere
feltkapasiteten i sørgående løp i
Fløyfjellstunnelen ved endret skilting og
feltoppmerking
Behov for trafikale tiltak for å kunne
håndtere økt trafikk i kryssområdet på
Dokken som følge av trafikkomleggingen i
sentrum. Utforming av tiltak må
koordineres med planlagt byutvikling på
Dokken.
Fysiske tiltak og skilting av boliggater for å
hindre uønsket gjennomkjøring og økt
trafikk.
Stengning for gjennomkjøring mot
Småstrandkaten fra Kalfaret og ny tilkomst
til Vågsbunnen fra sør krever åpning for
alle svingebevegelser i krysset.
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Prioritering i Miljøløftet tilsier
bygging i 2022/23?
Tiltaket er utredet og planlagt i
regi av sentrumsgruppen,
Miljøløftet. Klart for
prosjektering og bygging
Behov for videre utredning av
hvilke tiltak som anbefales
gjennomført på kort og
mellomlang sikt
Tiltakspakke prøvd ut og
evaluert i forbindelse med
sommerstengning. Behov for en
helhetlig vurdering av tiltakene.
Prinsippløsning for
kryssombygging skissert.
Behov for videre
detaljplanlegging og ev.
reguleringsplan.

5. Variabel skilting
for å stenge/åpne for
gjennomgående
trafikk over Torget

Omfattende variable visningsskilt mot nord,
sør og vest for å kunne stenge/åpne for
gjennomkjøring gjennom sentrum.
Nødvendig tiltak ved stengt Fløyfjelltunnel.

Tiltak/omfang er ikke utredet

6. Andre tiltak som
bør vurderes

Eventuelt opprusting av Øvregaten, nye
kollektivtraséer i sentrum

Øvregaten blir evt. ny busstrasé
– bæreevne/behov for tiltak?
Kryss Chr.gt/Kaigaten får
redusert kapasitet – behov for
andre ruter for
kollektivtrafikken?

Trafikkplan sentrum vil være fundamentet i utviklingen av nye løsninger for gatebruken i
sentrum i årene som kommer. Arbeidet kan for eksempel følges opp med en samlet miljø- og
gatebruksplan for sentrum, som vil kunne legge til rette for bruk av gater, plasser og torg, og
ha langsiktige føringer for den videre utviklingen av byrommene. Trafikkomlegginger og
trafikale tiltak i byggefasen for bybanen til Åsane, vil ellers bli avklart i bybaneprosjektet
gjennom utarbeiding av faseplaner i ulike byggetrinn. Anleggsarbeidene forventes uavhengig
av løsning å føre til omfattende trafikkomlegginger og store begrensninger for ordinær
personbiltrafikk.
Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling:
Plan- og bygningsetaten har i samarbeid med sentrumsgruppen i Miljøløftet utarbeidet
forslag til trafikkplan sentrum. Etatens anbefalinger om byens framtidige trafikksystem
presenteres således gjennom planforslaget.
Det anbefales å dele trafikken inn i soner som knyttes sammen av en sentrumsringvei,
inkludert forlenget Fløyfjellstunnel. Videre anbefales det et fremtidig transportsystem etter
prinsippene i alt. 2 – «bilfritt» Torget. Dette vil gi store miljømessige og trafikkmessige
fordeler der hele den bykjernen rundt Vågen kan forbeholdes gående, syklende,
kollektivtrafikk og nødvendig varelevering/tilkomst til eiendommer. Ulempene som alt. 2
medfører for trafikkavviklingen på hovedveinettet og tilgjengelighet til sentrum blir vurdert
som marginale. Øvrige forskjeller mellom alternativene vurderes som små, noe som leder til
en klar anbefaling av alt. 2.
Uavhengig av trafikkløsning vil det være utfordringer med å oppnå nullvekstmålet for
personbiltrafikken og politiske ambisjoner om vesentlig reduksjon i biltrafikken. Tiltakene i
Trafikkplan sentrum må derfor suppleres med en samlet og mer kraftfull virkemiddelpakke for
å nå de transportpolitiske målene til kommunen i sin helhet. Både kollektivtilbud (inkl. takster
og frekvens), infrastruktur, parkeringspolitikk og bompengesystemet er relevante virkemidler.
Med nytt kjøremønster og en trafikkavlastet sentrumskjerne, forventes det at flere vil gå,
sykle eller reise kollektivt - og færre vil bruke bil. Det gjelder spesielt korte reiser i
sentrumsområdet der gange, sykkel eller kollektiv blir mer attraktivt enn bruk av bil. Torget
kan ikke stenges for biltrafikk før forlenget Fløyfjellstunnel og bybanen til Åsane er etablert.
For å unngå å måtte bruke sentrumsveinettet som omkjøringsvei for E39, må det utvikles en
ny beredskapsløsning for E39 Fløyfjellstunnelen. Uten en utvidelse av Fløyfjelltunnelen til
mulig toveiskjøring i hvert løp, vil utfordringene med beredskap blir ytterligere forverret i
forhold til dagens situasjon. Det påpekes at detaljvurderinger av hva som skal være
omkjøringsveier for E39 vil inngå i planleggingen av ny Fløyfjellstunnel: «Det er først når man
har en endelig avklaring av framtidig beredskapsløsning for E39, Fløyfjellstunnelen at man
eventuelt kan vurdere en mer permanent stengningsløsning.»
Plan- og bygningsetaten er klar på at planforslaget ikke er detaljert nok til å ha alle endelige
svar på hvordan det fremtidige trafikksystemet bør se ut etter at bybanen til Åsane er
etablert. Det helhetlige trafikksystemet vil utvikles over tid. Trafikkplan sentrum legger
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grunnlaget for denne utviklingen, og viser et opplegg der minimum nullvekstmålet er oppfylt i
2040 i samsvar med modellberegningene.
Det anbefales at forslag til Trafikkplan sentrum legges ut til høring og offentlig ettersyn.
Innkomne høringsinnspill vil vurderes og bli lagt frem ved sluttbehandling av saken. Parallelt
med politiske behandling av trafikkplanen vil det arbeides videre med tiltakspakken som i stor
grad er knyttet til gjennomføring av reguleringsplanen for bybanen og forlenget
Fløyfjelltunnel.
Plan- og bygningsetatens forslag til vedtak:
Forslag til Trafikkplan sentrum legges ut til høring og offentlig ettersyn.
Økonomiske konsekvenser:
Utleggelse av planforslag medfører ingen særlige økonomiske konsekvenser for Bergen
kommune. Eventuell gjennomføring av trafikale tiltak i trafikkplan sentrum må avklares
senere, og fordrer ytterligere detaljeringer, kostnadsberegninger og ansvarsavklaringer.
Første steg mot realisering av eventuelle trafikale tiltak, er å fastsette hovedgrepene for
byens fremtidige trafikksystem.
Byrådens vurdering og anbefaling/konklusjon:
Trafikksystemet i trafikkplan sentrum bygger på nasjonale og kommunale målsetninger for
trafikkreduksjon, trafikksikkerhet, prioritering av myke trafikanter og kollektivtrafikk, samt
hensyn til blant annet kulturminner, klima og miljø. Det er helt nødvendig å få til endringer i
bergensernes reisevaner dersom Bergen skal være Norges mest klima- og miljøvennlige by,
og for at vi skal kunne innfri våre internasjonale forpliktelser om klimareduksjoner i Parisavtalen.
Det er gjort et omfattende utredningsarbeid, og planforslaget gir et godt grunnlag for videre
debatt om urbane trafikkløsninger og fremtidig byutvikling. Byråden ser at planforslaget
legger frem trafikale utfordringer som ikke helt har funnet sin framtidige løsning. Det legges
derfor til grunn at videre planprosess vil søke å optimalisere tiltakene for å gi enda bedre
måloppnåelse for trafikkreduksjon og trafikkavvikling.
Byråden støtter hovedgrepet med soneinndeling, ringveisystem og det å gjøre sentrumskjernen tilnærmet bilfri. Planforslaget viser at stenging av Torget – Bryggen er fornuftig og
gjennomførbart. Det fremgår av byrådsplattform 2019-2023 at byrådet vil hindre
gjennomgående personbiltrafikk i Bergen sentrum og gjøre Bryggen bilfri. Dette vil gi mindre
støy, bedre luft, bedre forhold til gående, syklende og kollektivreisende. Forslag til nytt
trafikksystem vil ventelig gjøre sentrum til et bedre sted å bo, drive næring, jobbe og
oppholde seg i.
Planforslaget kobler prosjektene bybanen til Åsane og utvidelse av Fløyfjellstunnelen med
trafikksystemet i sentrum. Fremtidig mulighet for toveiskjøring i Fløyfjellstunnelen vil både
redusere sårbarheten i trafikksystemet og behovet for omkjøring over Torget i
beredskapssituasjoner. Den nylige verdianalysen til Statens vegvesen viser i tillegg at
toveistrafikk i Fløyfjellstunnelen vil være tilstrekkelig for å skjerme sentrum og samtidig
ivareta beredskapsløsninger både på kort og lang sikt, jf. vedlegg 4. Bystyrevedtak 398/21
om trafikkfase 2b i bybaneprosjektet, som innebærer permanent stengning over Torget, kan
derfor gjennomføres. Byråden mener at man i det videre planarbeidet legger til grunn at
Fløyfjellstunnelen skal være hovedprinsipp for beredskapsløsning til Bergen sentrum med
toveis trafikkavvikling i hvert tunnelløp ved hendelser.
Byråden merker seg ellers at verdianalysen til Statens vegvesen uttrykker at ringvei øst ikke
vil avlaste Fløyfjellstunnelen i vesentlig grad, og at det er knyttet stor usikkerhet til om ringvei
øst vil avhjelpe trafikkutfordringene i Bergen sentrum ved stengt Fløyfjellstunnel.
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Sommeren 2021 ble det gjennomført en prøveordning over 6 uker med endret kjøremønster
på Fv 577 Torget-Bryggen. Intensjonen var i hovedsak å oppnå trafikkavlastning i indre
bykjerne. Erfaringene fra prøveordningen med stenging av Torget-Bryggen har gitt nyttig
kunnskap om trafikale og samfunnsmessige virkninger som forventes ved realisering av
bybanen til Åsane. På grunn av stor belastning på turistnæringen under pandemien, samt
næringens behov for tid til omstilling, ble det imidlertid gitt unntak for turistbusser under
sommerstengningen i 2021.
Prinsippene i trafikkplan sentrum reduserer personbiltrafikken vesentlig i og rundt
verdensarvstedet Bryggen. For å ytterligere redusere belastningen på gater som Øvregaten,
kan ikke planarbeidet begrenses til personbiltrafikk. Også turistbusstrafikken må adresseres.
Et tydeligere signal som tilkjennegir den fremtidige trafikksituasjonen med nye løsninger for
turistbusstrafikken i og rundt verdensarvstedet Bryggen, inkludert Øvregaten, bør vurderes
nærmere i planarbeidet. Det vises til bystyresak 128/22 om evaluering av sommerstengningen Torget - Bryggen 2021:
«Turistbusser har i en årrekke skapt vesentlig trengsel, og trafikale utfordringer både
på Vetrlidsallmenningen og i Øvregaten. Byrådet legger derfor til grunn at det i en
permanent stengeordning ikke legges opp til at det skal være turistbusser i området.
Det må etableres løsninger for befraktning av personer med nedsatt funksjonsevne,
samt henting og bringing til hotellene, men all annen turistbusstrafikk i området
fjernes.»
Byråden anbefaler at forslag til trafikkplan sentrum legges ut til høring og offentlig ettersyn
med de forutsetninger for videre planarbeid som fremgår av byrådens vurdering.
Vedtakskompetanse:
Ifølge byrådets fullmakter § 2.5 vedtatt av bystyret 16.12.2020, i sak 378/20, har byrådet
ansvar for å forberede og fremlegge saker til bystyrets organer. Høring av temaplanen anses
som en del av saksforberedelsen til bystyret.
Byråd for klima, miljø og byutvikling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:
Forslag til Trafikkplan sentrum legges ut til høring og offentlig ettersyn.
Dato:

30. juni 2022

Thor Haakon Bakke
byråd for klima, miljø og byutvikling
Dokumentet er godkjent elektronisk.
Vedlegg:
1. Fagnotat, datert 31.05.2022
2. Trafikkplan sentrum, hovedrapport, datert 26.04.2022
3. Rapport om Aimsunmodell, datert 18.06.2021
4. Statens vegvesen, Verdianalyse E39 Fløyfjellstunnelen, datert 22.04.2022
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