


SYKKEL VM 2017

• Startet med Thor Hushovds VM tittel i Australia 2010

• 3 lokale ildsjeler kontaktet Rune Titlestad

• Prosjektgruppe nedsatt, løypevalg og arena

• «Løypegruppe» startet kartlegging våren 2011

• Krav fra UCI, bl.a lengde på runde, på lagtempo, bredde på vei, hindringer 
som trafikkøyer, svinger utforkjøringer bl.a.

• Ikke hindre Bybanen

• E39 (Fjøsangervegen) og Danmarksplasskrysset åpen hele uken



ARENA



Arena

• 12 øvelser i 3 grener 

• Lagtempo   

• Tempo 

• Fellesstart

• 6 forskjellige løyper

• 42.000 meter med gjerder

• Viktige sentrumsgater stengt hele døgnet



Sikkerhet og beredskap 
BERGEN 2017



Oversikt arbeidsplan 



Arbeidspakker
Samfunnssikkerhet og beredskap



Deltakere Arbeidspakker
• Helse (flere avdelinger)

• Politi  (flere avdelinger), herunder Sivilforsvaret, Heimevernet, Haakonsvern

• Brann, inkl. Askøy, Sotra og Øygarden

• Statens Vegvesen

• Bergen Kommune, v/Bymiljøetaten

• Bergen Kommune, Avd. for samfunnssikkerhet og beredskap

• Bergen 2017

• Skyss, koordinerer all kollektivtrafikk, også Bybanen

• Bergen Havnevesen

• Sikkerhetsledere fra Tall Ships Race 2014 og Hansadager 2016



Påvirkning samfunn

• Løypene stengt 10 timer 
hver dag

• Få slusepunkter, blir 
prioritert til utrykning

• Løypen forbi (under) våre 2 
sykehus, Haukeland og 
Haraldsplass

• Haukeland er regionens 
største arbeidsplass



Tilgjengelighet og fremkommelighet

• Prioritere kollektiv

• Nødetater får egne prioriterte veger

• «Normal» arbeidsuke, skolefri fredag

• Parkerte biler i traseen blir ikke borte, de 
flytter seg. Til hvor? 

• Andre gater som er prioriterte for 
nødetater? 

• Løypene endrer seg, 6 forskjellige traseer

• E39 åpen, men bare 1 felt under 
«Mindelokket», løypen går over



Løsninger og utfordringer

• Nye busstraseer, bl.a. til Haukeland
• Justeringer av løypen, som å legge den i 

motgående kjørefelt
• Helse: Styrke lokale legevakter, 

desentralisere ambulanser
– Hjemmesykepleie -> plassere biler 

på begge sider av løypen?
– Fastleger langs traseen, 

utfordrende for pasientene
Brann: Plassere materiell i risikoområder

«Løpere» som first responder, 
normalt mange falske alarmer
Politi: Styrke bemanning, vurderer 
beordring ut fra trusselnivå 





Team Time Trial





Individual Time Trial







Individual Time Trial 
Men Elite









Road Race Circuit







Road Race 
Men Juniors & 
Men Elite










