PRESSEMELDING

22.06.2021

Endret kjøremønster over
Torget og Bryggen i sommer
Fra 3. juli til 15. august er det ikke mulig for privatbil og motorsykkel å kjøre
gjennom sentrum via Torget og Bryggen.
Alle deler av sentrum er tilgjengelig, men gjennomgangstrafikken må kjøre via
Fløyfjellstunnelen. Fra sør vil det bli stengt for innkjøring til Torget fra krysset
Småstrandgaten/ Strandgaten. Fra nord vil det bli stengt for innkjøring til Bryggen ved
Bradbenken.
Åpent for kollektiv og varelevering
– Buss, taxi og moped vil fortsatt kunne kjøre over Torget og Bryggen. Varetransport over
Torget mot nord vil være mulig alle dager mellom klokken 05 og 15, sier prosjektleder Are
Mossefinn Sandvik i Vestland fylkeskommune.
Det blir satt opp både trafikkskilt og informasjonsskilt langs innfartsårene.
Stengepunktene i sentrum er døgnbemannet.
– I år blir ikke Fjellsiden åpen for gjennomkjøring. Dette gjør vi for at beboere i området
ikke skal oppleve økt trafikk og ulemper som følger med det, sier Sandvik.
Triveligere byrom
Det er i regi av Miljøløftet at Torget og Bryggen i år får sommerfri for biltrafikk.
– Målet er å gjøre byrommet triveligere og grønnere. Vi flytter nesten 10 000 bilreiser ut
av sentrum hver eneste dag med dette tiltaket. Det gir mindre støy og forurensing, gjør
byen enklere og tryggere for myke trafikanter, og fører til at kollektivtrafikk og
vareleveringen kommer seg raskere frem, sier Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø
og byutvikling i Bergen kommune, som er en av partene i Miljøløftet.
Prosjektet har i år hatt dialog med både næringsliv, reiseliv og velforeninger som en del
av forberedelsene på det som skal skje i sommer.
Gi tilbakemelding
Vi oppfordrer beboere, trafikanter og næringslivet til å komme med tilbakemeldinger.
Sjekk også ut hvordan du skal kjøre i sentrum. Begge deler finner du på miljøløftet.no.
Det er Vestland fylkeskommune som gjennomfører tiltaket på vegne av Miljøløftet.
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