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Stiftelsen Bryggens formål (utdrag)
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Bevare den del av Bryggen som har antikvarisk verdi. Det en 
forutsetning at det tilgrensende område begrenset av Vågen, 
Vetrlidsalmenning, Øvregaten og Dreggen defineres som 
særskilt interesseområde.

Overta og drive bygninger som 
nevnt over. 

Innpasse virksomheter som er 

forenlig med formålet. 

Utføre nødvendig vedlikehold 

og restaurering. 

---

Delta aktivt i utforming og bruk 
av tilstøtende interesseområde. 



Den fredete bebyggelsen
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Stormflo Vågen. Foto: VG 12.1.2017
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Reguleringsbestemmelser for Vågen, 

kaiene og Bryggen 

”§ 2 formålet med planen, Verdensarvstedet Bryggen 

Alle tiltak innenfor planomrad̊et og spesielt næromrad̊et til 

verdensarvstedet Bryggen skal utformes slik at vernebehovet i 

og rundt verdenskulturminnet blir sikret. 

Behovet for en buffersone skal ivaretas gjennom krav til 

saksbehandling og detaljerte bestemmelser for bruk og 

utforming av omgivelsene, både sjø- og landarealene.”

World Heritage Centre Periodic Report  2013:

”There is a need for a buffer zone”
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Bybanen – 42 meter lang, 

hvert 3. minutt i hver retning
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Sentrum og Sandviken 

–Bane i dagen gjennom sentrum, tunnelinnslag i 
Sandbrogaten 

–Hovedsykkelrute langs banen i sentrum, videre 
langs Sjøgaten og Sandviksveien 

–Bane i tunnel med underjordisk holdeplass bak 
Sandviken kirke 

–Tunnelinnslag og holdeplass i Amalie Skrams vei 

–Bane og hovedsykkelrute langs Åsaneveien 
(dagens E39) til NHH 
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Trasé gjennom sentrum

Bybanen vil gå gjennom hele buffersonen
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Trafikken – en barriere foran 

verdenskulturminnet



Bybanetrasé foran verdensarvstedet
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Dersom summen av dei avbøtande 

tiltaka ved ei daglinjeløysing ikkje vert 

tilstrekkelege for å ivareta nasjonale og 

internasjonale kulturminneverdiar, kan 

det bli aktuelt å vurdere motsegn til 

dagalternativa gjennom sentrum. 
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Vedtak i Fylkesutvalet 31.10.2013 



Status - styring

Fasaderekken UNESCO-statusen
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Masseturisme 

ØKNING

fra vel 800 000 besøkende i 2006 til 1,7 millioner i 

2017

Hvor mye tåler verdenskulturminnet?

Slitasje

Hvem ha virkemidler?

Bergen kommune
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Stiftelsen Bryggen
- Vi tar vare på Bryggen

for fremtiden

Takk for oppmerksomheten!


