
OPPSUMMERING AV MØTE MELLOM BYRÅD LAN MARIE BERG OG BYGDØYS 
MUSEUMSDIREKTØRER 23. AUGUST 2016 
 
Takk for i går! Her følger et kortfattet referat fra møte med Lan Marie Berg.  
 
Jeg tror de øvrige deltagere var rådgiver Kristoffer Westad og kulturmedarbeider Hilde Terese Hamre, 
men det er jeg ikke sikker på. Våre deltagere var Olav Aaraas (NMM og NF), Martin Biehl (Kon-Tiki), 
Guri Hjeltnes (HL), Geir O. Kløver (Fram) og Paal Mørk (NF). 
 
Møtet var hyggelig og Berg tok gjerne flere møter hvis det var behov for dette. 
 
Møtet ble delt i tre deler.  
 
1) Bussforbindelse til Bygdøy, med fokus på Bygdøynes 
2) Båtforbindelse 
3) Generelt prat om alternativ bussrute til Bygdøy, sykkelvei, trafikksituasjonen inn og ut av Bygdøy, 
plasttårnet til NMM osv. 
 
1) Byrådet hadde forhørt seg med Ruter, og kunne opplyse om at det ville bli en ekstra avgang til 
Bygdøynes på søndager fra og med søndag 9. oktober. Denne vil da ankomme Bygdøynes kl. 10.22. 
Dette hjelper bittelitt på søndager i vinterhalvåret, men svært marginalt og ikke om sommeren når 
museene åpner kl 9. 
 
Berg og hennes stab hadde ikke fanget opp at vårt hovedtema ang buss var at siste buss fra 
Bygdøynes går før museene stenger. De hadde stor forståelse for at dette ikke var tilfredstillende og 
skulle se på saken. Det tok forholdsvis lang tid før de forstod denne situasjonen. Så kanskje vil det 
skje noe, men ganske sikkert ikke før tidligst til våren. 
 
 
2) De hadde lest kronikken vår i Aftenposten og fortalte at båtforbindelse (og all annen offentlig 
kommunikasjon) var dyrt. Vi fortalte at Båtservice nå driver med overskudd etter at de har meldt seg 
ut av Ruter. De er enig at bårforbindelse er et bra miljømessig tiltak, men det kom ingen løfter om at 
de skulle se mer på saken. 
 
Konklusjon: 
 
- Det blir en ekstra bussavgang til Bygdøynes om morgenen søndager. Det er håp om at Byrådet har 
forstått den alvorlige situasjonen det er med manglende bussforbindelse hver eneste ettermiddag 
hele året. 
- Det er ikke trolig at det vil skje noe med utvidet båtforbindelse til Bygdøy den nærmeste tiden. Her 
vil vår beste sjanse være å diskutere utvidelse direkte med Båtservice. 
 
Jeg sender en kort oppsummering til Byrådet med kopi til alle. 
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