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Bakgrunn 

Transportanalyse for  

Bergensområdet i 2007. 

 

 

 

Fylket og kommunene enig 

om å arbeide for en felles 

Regionpakke. 
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Viktigste utfordringer:  
 
- betydelig økt trengsel 
- persontransport sentralt 
 

tilgjengelighet  
og effektivitet       

miljø  
og bymiljø       



 

 

 

 

 

Forventet kraftig vekst i folketall og næringsaktivitet ! 
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523.000 ! 

+ 80.000 
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2040 

160.000  nye innbyggere 
86.000 nye arbeidsplasser 

60-80.000 nye boliger 
+ 66 prosent økt kjøpekraft 

2009 



Organisering 

 



Prosess konseptutvikling 

Interessentverksted 
september 2009: 

 

– Konsentrert om behov og 
mål, ikke konsepter. 

 

 

 
 

Erfaringer: 

– En riktig beslutning å avgrense til behov/mål 

– Det blir for komplekst å utvikle bykonsepter på en slik dag 

– Viktig å oppsummere dagen (referat) 

 

 

 



Prosess konseptutvikling 

Politikerverksted 

   november 2009: 

 

– Bygger videre på resultatene 
fra interessentverksted 

– Heller ikke her er konsepter 
tema. 

 

 

 
 

Erfaringer: 

– Politikere er best på visjoner og mål...riktig å utelate 
konseptutvikling her. 

– Viktig å oppsummere dagen (referat) 

 

 

 



Tema på verkstedene 

• Hva må til for at KVU skal videreføres i 
regionpakke Bergen. 

• Visjon for Bergensområdet. 

 

Behov og mål 

• Hva er de spesifikke transportbehov i 
Bergensområdet. 

• Hva er viktig å oppnå med utviklingen av 
transportsystemet 



KVU og ”konseptvalg” i en kompleks 
bysituasjon/omland i en 30-års periode  

KVU i by…  her som venstrehåndsarbeid… 

2040 



Vesentlig annet enn enkeltprosjekt 
      ..ikke ”ja/nei og valg av løsningsprinsipp 
....ihvertfall ikke et spørsmål om valg av vegstandard... 

Utallige måter å sette sammen og dosere virkemidler/tiltak     
omfang, tid, rom, arealbruk, andre forutsetninger i samfunnsutviklingen, økonomien og politikken 

 

 

Store usikkerheter i samfunnsregnskap                                          
både nyttesiden (modellresultater) og kostnadssiden. 

 

 

Konseptene for 2040 er fem valgte av uendelig mange mulige 
innstillinger av knappene på ”miksebordet”.  

 

 

Endrede forutsetninger kan gi helt andre resultater 
– Bomsystem/plassering, gjensidig påvirkning/rekkefølge ++ 

– Følsomhetsanalyser gir begrenset økt sikkerhet    (”skrur på en og en knapp”)  

Konsept = Arealbruk + 

tiltak/virkemidler 

= uendelig matrise...vi 

skal velge fem.. 
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Bybane, nye strekninger 

Bybane, eksisterende 

Høystandard busstilbud 

Togtilbud Arna-Bergen 

Nye kollektivfelt 

4-felts veg/tunnel, ny 

2-felts veg/tunnel, ny/eks 

Sambruksfelt på eks veg 

Hurtigbåt-tilbud Askøy 

Restriktiv parkering Sentrum/   

Kronstad/Minde mfl 

 

 

Konsept 3 

Øvrige tiltak og forutsetninger, kap 8.2 

http://www.gymclub.no/img/icon_sykkel.png


Balangsegang 

KVU som et rent faglig dokument fra statens 
vegvesen laget på oppdrag fra Samf.dep. 

 

 

 

 

Samtidig som det skal være grunnlag for lokale 
politiske prosesser for å få til en felles 
regionpakke for Bergensområdet. 



Høringsuttalelser 
Viktigste hovedtrekk        

 
• Det er svært liten reell oppslutning om en 

regionpakke nå. 

 

• Det er stor støtte til tidlig satsing på 
kollektivtrafikk/sykkel. 

•   

• Det er til dels svært ulikt syn på større vegtiltak. 

 

• Kommunene fokuserer utelukkende på 
trafikantbetaling som finansiering – ikke som 
virkemiddel for å dempe biltrafikken. 



Bompengeprosjekter/pakker 

Aktive 

• Bergensprogrammet og Osterøybrua.  

 

Enkeltinitiativene som er under arbeid 

• Askøypakken 

• E39 Svegatjørn-Rådal-Sørås  

• Utvidelse av Bergensprogrammet.  

• Sotrasambandet 

• Nordhordlandspakken 

• Sotrapakken 

 



Alternativ organisering 

• Kommunene samles om en regionpakke med 
felles organisering og finansiering for alle 
transporttiltak, inklusiv riksvegprosjektene. 

 

• Enkeltpakker/-tiltak med ansvar for egen 
finansiering. Samordnet transportpolitikk der 
arealbruken er med. 

 

• Ingen samordning. Bompengepakker/enkelt 
prosjekter utan samordnet transportpolitikk. 

 


