
 

Bybanen som drivkraft i byutviklingen 
Byråd Filip Rygg 

 



Passasjertall  for 

BYBANEN 
 
└ Prognose 2012: 

23 000 passasjerer pr. måned 
 

└ Prognose 2015: 
26 500 passasjerer pr. måned 
 

└ Registrerte påstigninger: 
29 000 gjennomsnitt påstigninger 
pr. måned for 1. kvartal 2012 



 
Kommuneplanens 
arealdel 
Vedtatt juni 2007 
 
Samordnet areal- og 
transportplanlegging 
 
Fremtidig kollektiv-
system gjenspeiles i 
senterstrukturen 
 
Fortetting i senter-
områder og langs 
bybanen 
 
 
 



SSB (2009) Befolkningsprognose  Bergensområdet 

KVU-rapport, mai 2011 



Befolkningsmønster 
og boligstruktur 

Befolkning: 260 000 
 
 
 
   



Næringsstruktur 

Arbeidsplasser: 126 500 
 
48% i sentrale deler 
 
30% i sørkorridoren 
 
22% andre steder 



Senterstruktur og fortettingsområder 



Bedre bymiljø 



Hva skjer langs bybanen 



 
 

Utviklingen i eiendomsmarkedet 
 

 
På en boligvisning i bydelen Minde i Bergen kom det så 

mange at inngangspartiet ble blokkert av sko. Byens 
nye supertrikk, «Bybanen» har 
skylden, mener megler.  Det er liten tvil om at 
boliger langs bybanetraseen har økt i popularitet, forteller 
megler Christer Vikebø i Privatmegleren til NA24. 
  
Boliger i bydelen har tradisjonelt ligget klart under 
sentrum målt i attraktivitet og pris.  - Dette er i ferd med å 

endres. Boliger nær bybanens 
stoppesteder blir mer og mer 
ettertraktet, sier Vikebø 

 
 

 

- Hva er det som gjør nærhet til 
Bybanen så attraktivt?  
 
Det er flere aspekter, men først og fremst er det at banen 
gir folk en rask, behagelig og sikker reise 
til og fra sentrum, sier Vikebø og peker på at siden 
banen går i egen trase slipper folk å bekymre seg over kø og 
stillstand på vei til og fra jobb. 

 
Han ser kjøpergrupper som tidligere har kjøpt i sentrum, nå 
komme på visning utenfor sentrum og bomringen.  
- Folk med voksne barn og som vil ha seg leilighet kommer på 
visning på boliger på Minde og andre steder nær Bybanen. 

For mange er banens tilbud så 
godt at de faktisk vurderer å kvitte 
seg med bilen. 



 

Viktigheten av nærhet til offentlig 
kommunikasjon som buss og bybane  

 

 
Bergensregionen   77% 
Stavangerregionen 60% 
Øvrige områder      58% 





Nye Gulating 





Bygarasjen 



Ørnen hotell, samt boliger 





17 000 m2 næring 





Marineholmen: Miljøet er en sammensetning med kobling mellom utdanning, 
forskning, næringsliv og kommersialisering. Her er ca. 2500 aktive brukere.  



Solheimsviken, Messesenter, hotell, DNB, kontor 





rosjekttype:  
elsebygg (nybygg) 

 
Oppdragsgiver:  

else Bergen 
 

erdigstillt: 2013 
tørrelse: ca. 10.500 m2 





Kronstadparken og Mindemyren 



Høgskolen i Bergen samlokaliseres på Kronstad. 
5000 studenter 
 



Boliger ved Solheimsvannet  















Nye studentboliger, 77 leiligheter totalt, med omtrent like mange boenheter i hver 
blokk. Det er kombinasjon av 2- og 3 roms leiligheter, og størrelsen varier fra 50 til 60 
kvadratmeter.  









Oktober 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommer 2013 







Bybane 
Under realisering 
1. etappe 
2. og 3. etappe 
4. og 5. etappe 
 
Tog 

 
Buss 

Stamruter 
Hovedruter 
 
Kommune og bydelssentra 
Andre knutepunkt 
Innfartsparkering 

 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P P 

P 

Mindemyren Kronstad 

Birkelundstoppen 

Nesttun 

Rådal 

Birkelandskiftet 

Flesland 

Sandeidet 
Fyllings
dalen 

Loddefjord Straume 

Kleppestø 

Indre 
Arna NHH 

Åsane 

Knarvik 

Frekhaug 

Flatøy 

Arefjord 
Sentrum 

Storavatnet 

Til Osøyro 

P 

Fremtidig 
kollektivnett 





Åsane senter – nå 



Åsane senter – etter 



Åsane sentrum – etter 



 
 

Takk for oppmerksomheten! 
 





 
 

Evt. Ekstraslides 
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Områdereguleringsplan for Paradis er  
under arbeid og planlagt klar for høring  
våren 2012. 
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