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Presentasjon  

• Arild Olsen Vang 
 

• Samferdselskoordinator sykkel-VM 
• Gruppeleder arbeidspakke trafikk 

 
 

 



Agenda 

• Kort gjennomgang av arrangementet 

• Fremkommelighet og tilgjengelighet 
• Dag for dag gjennomgang 

 

• Mål for dagen 
• Økt kjennskap til trafikale konsekvenser 

• Kunne planlegge egen virksomhet 

 



9 dager 16-24 sept 2017 



• Et av verdens største idrettsarrangement 
• 16-24.september 2017 
• 9 dager, 12 (14) konkurranser 
• Åpningsseremoni & kulturprogram 
• Flere publikumsritt 
• 1.150 utøvere fra mer enn 80 nasjoner 
• 7.000 akkrediterte  
• 1.000 presse og media akkrediterte 
• 500.000 tilskuere 
• 300 millioner TV-seere 
• Behov for 1.500-2.000 frivillige 
• VM i Norge blir det første siden 2012 som er 

lett tilgjengelig for sykkelfansen i Europa 
 



Målområdet 

Doha 2016 



Richmond 2015 





Framkommelighet 

Løypekart Bergensdalen 

• Puddefjordsbroen stenges for vanlig trafikk og Michael Krohns gate er 
løype 

• Lang omvei mellom vest og nord 

• Nygårdstunnelen må stenges samtidig 

• Tunneler fra vest stenges 

 

• Landås – sentrum stengt (løype) 

 

• E39 åpen men bare to løp  
• Redusert kapasitet 

 

• Nordnes - Nøstet og deler av sentrum 
•  tilkomst kun via Møhlenpris – redusert kapasitet 

 

• Busstasjonen 
• Restriksjoner inn mot sentrum for vanlig trafikk 

• Kollektiv prioriteres 

Trafikk til sentrum stenges 0830-19:00 



Tilgjengelighet 

• Er definert over 50 soner 

• Ikke alle hver dag 

 



Første helgen. 
 
  
Lørdag trening,  
 
 
 
 

Søndag ritt Lagtempo  
 
Lag starter med 3 min 
mellomrom 



Mandag – Tirsdag 
 
Tempo  -  Lang sløyfe 

 
Enkeltryttere med 1 min 
mellomrom 



Onsdag  
 
Tempo  -  Kort sløyfe til Fløyen 

 
Enkeltryttere med 1 min 
mellomrom 



Torsdag – søndag 

 

Fellesstart 

 

Rundløype brukes alle 

dager 

 

Et ritt lørdag og ett ritt 

søndag kommer fra Sotra 
med løpende stenging, er ikke 

illustrert på kartet. 



Sperringer 

• Utplassering av 

• Vakter 

• Politi 

• Skilt 

• m.m. 

 



Inngjerding av løypen 

• Ca. 40 km med franske 

gjerder 

• Inngjerding starter Onsdag 

kveld 

• Åpnes i kryss o.l. kl. 19 



Haukeland og Haraldsplass 

Påvirket hver dag 
 

Tilkomst Haukeland 

 
 Hunstadsvingen, Jonas Lies v, Klaus 

Hansens v 

 

• Haukelandsbakken tilgjengelig via samme 

rute 

 

Tilkomst Haraldsplass 

 
 Begrenset tilkomst med privatbil. 
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Oppsummering  

• Det blir store trafikale konsekvenser i Bergensdalen 

 

• Hovedveiene blir svært påvirket 
• Næringsdrivende må planlegge 

• Ansatte må planlegge bort privatbilen 

 

• Varelevering må skje utenom stengetid (mellom 0400 og 0800 i døgnstengte områder) 

 



Oppdatert trafikkinformasjon 

 

 

 

• www.bergen2017.no 
 

http://www.bergen2017.no/

