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status kvu’er i bergen

 arnatunnel vei/dobbeltspor tog 
2007
 hovedansvar jbv og svv

 prosjektgruppe med Bergen kommune

 sambandet Bergen – Sotra 2009
 hovedansvar svv

 prosjektgruppe med involverte 
kommuner og hfk



kvu bergensområdet

 kvu’en

 bygger på transportanalysen 2005

 skal danne grunnlag for regionpakken

 hovedansvar svv

 prosjektgruppe med involverte 
kommuner, hfk, jbv, næringsliv etc

 forventninger fra alle



dilemma i kvu-bergensområdet

KVU/KS1

KVU/KS1 
enkeltprosjekter

KU
enkeltprosjekter

KDP
enkeltprosjekter

Reg.plan
enkeltprosjekter

Transportanalysen 2005



hva er dette for noe EGENTLIG?

 pliktøvelse?

 samordning av alle 
lokale initiativ?

• sotrasambandet
• askøypakken

• nordhordlandspakken
• arnatunnelen

• e39 os - bergen

• tverrsambandet nord
• skansentunnelen
• indre ringveg

• mindetunnelen

• ringveg øst

• nyborgtunnelen

• ”hordfast”

• bybane mot nord

• bybane mot vest

• + + + 

 stoppe lokale initiativ?

 samordning av atp



komplisert og uoversiktlig

normative behov

etterspørselsrelaterte behov

interessegruppebaserte behov

samfunnsbehov

brukerbehov

prosjektutløsende behov

viktige behov

andre behov

prosjektspesifikke behovprimær interessenter

sekundær interessenter

andre interessenter

absolutte krav

samfunnsmål

effektmål

andre krav

tekniske krav

funksjonelle krav



noen ganger er det ikke ålreit!

 primærinteressent:

 prosjektutløsende behov:

 overordnet mål:

 absolutt krav:

 valgt konsept:

departementer og 
konsulenter

?

å bli ferdig med det!

at kvu ikke kommer tilbake 
fra ks1-konsulentene

alle får



fra enkeltprosjekter til sammenhenger

 investeringer i infrastruktur

 tiltak/restriksjoner

 arealbrukspolitikk



parallelle prosesser - samme mål?

 kvu/ks1 bypakker

 fremtidens byer

 belønningsmidler

 reduserte 
klimagassutslipp

 forbedret 
luftkvalitet

 mindre biltrafikk

 kø- /vegprising

 færre p-plasser i sentrum

 tettere by



andre ønsker å styre kommunenes 

bruk av verktøykassen

 gjennom kvu/ks1

 gjennom fremtidens byer

 gjennom belønningsmidlene via 
fylkeskommunen



krav for å få belønningsmidler

 krav til dokumentasjon av helhetlig 
virkemiddelbruk

 mål om redusert bilbruk, uavhengig av 
annen vekst

 vedtak om nye eller skjerpede 
restriksjoner

 forpliktende vedtak (eller initiativ) om 
fremtidig arealbruk innenfor et relevant 
geografisk område.

 i byer der det pågår kvu, må en evt 
avtale reflektere vedtak i etterkant av ks1 
behandlingen 



regionalt arealbrukssamarbeid

 belønningsmiddelordningene har 
kravene. men virkemidlene er 
innrettet mot fylkene

 framtidens byer har intensjonene

 regionpakken har mulighetene



konklusjoner fra tp-10 i Bergen (1991)

 arealbrukspolitikken har liten innvirkning på totalt 
trafikknivå, men har lokale virkninger

 positive virkemidler har liten innvirkning på 
biltrafikken

 veksten i biltrafikk kan halveres med økonomiske 
virkemidler, bensinavgift/miljøavgift.

 tett arealutvikling vil øke gang-/sykkeltrafikken, 
og fremkommeligheten for disse må bedres.

 avlastning av sentrum
 begrenset luftforurensingsproblem fra vegtrafikk i 

bergen, men støy er derimot et betydelig problem
 behov for statlige tiltak (fortetting, 

kollektivtilskudd, bensinavgifter, parkering etc)



Takk for meg!

se også:

bergenkommune.no

bergensprogrammet.no

bybanen.no


