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Forberedelser til sykkel-VM i Bergen, 16.-24. september 2017
Som kjent arrangeres sykkel-VM 2017 i Bergen fra 16. til 24. september. Dette er et av
verdens største idrettsarrangementer. Mer enn 300 millioner TV-seere vil bli kjent med
Bergen når verdenseliten sykler i våre gater. Arrangør for Sykkel-VM er Bergen 2017 AS,
som er eid av Norges Cykleforbund (NCF). Bergen kommune er vertskapskommune, og vil
bistå Bergen 2017 AS i forkant og under arrangementet.
Arrangementet gir oss store muligheter, men også utfordringer, særlig siden mange veier
stenges for vanlig trafikk. Mye vil løse seg ved god planlegging. Derfor går vi tidlig ut med
informasjon slik at vi i fellesskap kan forberede oss på en annerledes hverdag under sykkelVM.
Stengte veier og varelevering
Veiene som er sykkelløyper blir stengt for vanlig biltrafikk mellom klokken 08:30 og 19:00.
Deler av sentrum er stengt hele døgnet, alle dager. Gående og syklende kan krysse løypene på
egne punkt. Vakter vil sluse folk over når det er trygt. Kollektivtrafikken blir lagt om, med
Bergen busstasjon som knutepunkt i sentrum for både buss og bybane.
Varelevering og annen transport må planlegges i god tid før sykkel-VM. Hvis du er avhengig
av å bruke veiene som er stengt 08:30-19:00, må du sørge for varemottak og -levering på
kveld, natt eller tidlig morgen. I sentmmskjernen blir det tilrettelagt for varelevering om
natten og på tidlig morgen, primært mellom 04:00-08:00. Vær også forberedt på at ansatte og
kunder kan få større utfordringer med transport og tilkomst enn vanlig.
Kilder til informasjon
Vi oppfordrer dere til å studere tilgjengelig trafikkinformasjon nøye, og planlegge ut i fra
dette. Følgende nettsider blir løpende oppdatert frem til sykkel-VM:
•

Trafikkavvikling, arrangøren Bergen 2017: https://hergen20 I 7.no/info-til-publi kurn/
Her finnes oversikt over hvilke veier som stenges, blant annet i form av kart.

•

Kollektivtrafikk, Skyss: https://www.skyss.no/sykkel-vrn

•

Kommunale tjenester (skoler, barnehager, helse- og sosialtjenester med mer)
Bergen kommune: http ://www.bergen .kommune. no/sykkelvm

Vi oppfordrer dere også til å informere egne ansatte godt slik at de kan planlegge sin hverdag
og transport til jobb. Spre gjerne lenker til informasjonskildene ovenfor via intranett og andre
kanaler.
Vi håper at sykkel-VM blir en flott opplevelse for alle i Bergen og Ønsker hverandre lykke til
med planleggingen!
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