Nabovarsel/Trafikale reguleringer:
28. august 2021 arrangerer Turn og Idrettsforeningen Viking BERGEN CITY MARATHON. Vi ønsker at dette skal bli
en god opplevelse for både deltakere, fotgjengere, bilister, publikum og byens befolkning for øvrig. Ettersom løpet
går gjennom byens gater må vi foreta en del trafikale inngrep. Vi ønsker med dette brevet å informere om disse reguleringene slik at flest mulig kan være forberedt. Vi oppfordrer på det sterkeste å begrense bruk av bil i tidsrommet for
reguleringene, dette vil være til stor hjelp for avviklingen av arrangementet. Vi vil i tillegg orientere om at alle løpere
som deltar i vårt løp har grønt koronapass.

Trafikale reguleringer under Bergen City Marathon:
• Bryggen stengt
Stengt for all trafikk: 04:00-17:30. Busser kjører Vetrlidsallmenning/Øvregaten fra sør mot nord.
• Slottsgaten/Festningskaien/Sjøgaten (frem til Sandviksveien)
Stengt for all trafikk 06:55-12:50. Busser kjører i Nye Sandviksvei/Øvregaten via Nye Sandviksvei
frem til kl. 10:00, fra kl. 10:00 via Bradbenken og Sjøgaten.
• Sandviksveien (fra lyskryss ved bensinstasjon til Gjensidigegården, nr.58-65)
Periodevis stengt for all trafikk: 07:00-07:20 og 08:50-09:30.
Mellom kl. 06:55-12:50 ledes trafikk fra nord opp i Sandviksveien.
• Elsero / Munkebotn
Tidvis begrenset fremkommelighet i perioden: 07:15-07:30, 09:15-09:45 og 12:45-13:00
(i korte perioder stengt for all trafikk).
• Fjellveien/Søndre Bellevueveien / Bellevuebakken
Trafikken stanses tidvis. Alternativ kjørerute via Skansemyrsveien-Skansebakken. Det blir forbudt
å parkere i Fjellveien på strekningen fra Ole Irgens vei og ned til Bellevue. Vil foregå i tidsrommet
07:30--14:15. Trafikk begrenses ved at trafikk fra Starefossen ledes mot Skansemyren. Fra kryss
Fjellveien/Ole Irgensvei til Søndre Bellevuebakken/Svartediksveien stenges veien for trafikk i perioder
mellom kl. 07:30-14:15. Linje 11 innstilles frem til 15:30.
• Bjørndalen
Redusert fremkommelighet i tidsrommet 07.30-14.30 (i korte perioder stengt for all trafikk).
• Klaus Hanssens vei
Redusert fremkommelighet i tidsrommet 07.30-14.30.
• Møllendalsveien
Stengt for gjennomkjøring 09:30-14.30. Buss (Linje 12 og 21) kjører som normalt mot øst (inn mot
Møllendal). Bussene fra øst utover mot Nygårdsbroen snur ved rundkjøring i Ulriksdal, returner gjennom tunnelen under Haukeland Sykehus og kjører ned Ibsensgate.
• O.J. Brochs gate/Thormøhlensgate / Olav Ryesvei
Stengt for gjennomkjøring. Alternativ rute er via Nygårdstunnelen-Danmarksplass.
Vil foregå i tidsrommet 07:30-15:15. Manuel dirigering for trafikk inn til havneområdet. Olav Ryesvei
åpnes for gjennomkjøring fra Møhlenpris mot Nygårdshøyden.
• Torborg Nedreåsgate
Trafikken mot sør ledes opp på Puddefjordsbroen 08:00-15:15.
• Nøstegaten
Redusert fremkommelighet fra Klostergarasjen til Nøstetorget fra 08:00-15:15.
• Skottegaten/Nedre Strangehagen/Munkebekksmauet/Klosteret
Redusert fremkommelighet i perioden 08:00-15:15.
• Haugeveien
Redusert fremkommelighet fra 08:00-15:15.
• Nordnesgaten/Strandgaten
Redusert fremkommelighet på strekningen fra Nordnesparken til Tollbodallmenningen.
All parkering på venstre side mot Nordnes blir forbudt.
• C. Sundtsgate
Redusert fremkommelighet, biler sluses inn ved Østre Murallmenning.
Ved stor trafikk sendes biler i retur mot Nøstet.
• Strandgaten
Redusert fremkommelighet mellom Nordnes og Østre Murallmenning.
• Strandkaien
Stengt for all trafikk kl. 08:00-16:00. Publikum til/fra Strandkaiterminalen sluses over etter behov.
• Torget
Stengt for all personbiltrafikk over Torget kl. 06:30-16:30. Busser i rute fra sør mot nord kjører opp
Vetrlidsallmenning / Øvregaten. Personbiltrafikk fra nord gjennom Øvregaten ledes inn i Finnegårdsgaten / Rosenkrantzgaten og returnerer via Vetrlidsalmenningen mot nord gjennom Øvregaten.
Gjennomgående busstrafikk fra nord kjører Fløifjellstunnelen i perioden 07:00 – 16:30, unntak
for linje 10 og 18 som sluses forbi Bryggen fra nord mot sør.

