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Forord 
Bergensområdet står foran store transportpolitiske utford-
ringer i å kunne handtere kommende trafikkvekst med et 
effektivt og miljøvennlig transportsystem. Innen Bergen 
handteres dette gjennom Bergensprogrammet med en 
tidshorisont til 2015. Deretter foreligger det ingen vedtatt 
strategi for utvikling av transportsystemet i Bergen. Sam-
tidig er det under vurdering en rekke større tiltak i nabo-
kommunene rundt Bergen. I handlingsprogrammet til 
Nasjonal transportplan 2006-2015 ble det derfor tatt til orde 
for å gjennomføre en transportanalyse for det overordnete 
transportsystemet i Bergensområdet som grunnlag for NTP 
2010-2019. Dette ble fulgt opp av både Hordaland 
fylkeskommune og Bergen kommune. Også Regionrådet 
Bergen og omland har tatt til orde for behovet for en 
langsiktig vurdering av transportutfordringene i Bergens-
området.  I Samferdselsdepartementers retningslinjer for 
arbeidet med NTP 2010-2019, ble det høsten 2006 også 
bedt om at de største byene laget egne byanalyser. 
 
I november 2005 ble et program for arbeidet med 
transportanalysen behandlet, og det ble vedtatt å opprette 
en styringsgruppe og en prosjektgruppe for å gjennomføre 
arbeidet. 
 

Prosjektgruppen har bestått av: 
• Thorbjørn Aarethun (koordinator), Hordaland 
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• Rune Herdlevær, Bergen kommune 
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• Hans Petter Duun, Norconsult, har vært sekretær for 

arbeidet. 
 
Styringsgruppen har bestått av: 
• Fylkesrådmann Paul M. Nilsen (leder) 
• Kommunaldirektør Edel Eikeseth 
• Regionvegsjef Ole Chr Torpp 
• Administrasjonssjef i Fusa, Berit Fløisand 
• Rådmann i Meland, Helge Thorsen 
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Sammendrag 
Transportanalyse med perspektiver mot 2030 
Dagens transportpolitikk i Bergensområdet er formulert 
gjennom Bergensprogrammet med en tidshorisont til 2015 
og øvrige tiltak i byområdet nedfelt i NTP 2006-2015. 
Deretter foreligger det ingen samlet strategi for utvikling av 
transportsystemet i Bergensområdet. Inn mot arbeidet med 
NTP 2010-2019 er det behov for å berede grunnen for 
rullering av Bergensprogrammet. I tillegg er det under 
vurdering en rekke initiativ til bompengepakker og enkelt-
tiltak i Bergens ytterområder og i de øvrige kommunene i 
byregionen. Det er derfor utarbeidet en transportanalyse 
som grunnlag for utforming av langsiktige transportpolitiske 
strategier for byregionen fram mot 2030. Dette gjelder bruk 
og sammensetning av virkemidler, prioritering av tiltak og 
fordeling av innsatsen over tid for nå lokale og nasjonale 
mål om transportutvikling, miljøforhold og regional utvikling.  
 
Utfordringer 
Bergensområdet står foran store transportpolitiske utford-
ringer. Det er stor økonomisk aktivitet i byområdet, og 
innen 2025 er det ventet over 70.000 flere personer som 
gjennom sine arbeidsreiser og hverdagslivets reiseaktivi-
teter vil bidra til økt transportetterspørsel. Forventet vekst i 
trafikken fram mot 2030 vil skape betydelige framkom-
melighetsproblemer med kø og store forsinkelser på store 
deler av vegnettet. Det er en hovedutfordring å få utviklet 
et transportsystem som møter befolkningens og nærings-
livets behov for mobilitet og tilgjengelighet. 
 
Den voksende biltrafikken er hovedutfordringen for miljø-
problemene i Bergensområdet gjennom utslipp av klima-
gasser og bidrag til lokal luftforurensning og støy. Høy 
trafikkvekst, både i sentrale bydeler og særlig i byområdets 
ytterområder, gjør at også trafikksikkerhet er en hovedut-
fordring for transportplanleggingen. 
 
Godstransport 
Effektiv godstransport og varedistribusjon er en viktig del 
av et velfungerende transportsystem og for rasjonell 
logistikk i byområdet. Dagens havn og jernbaneterminal 
har god kontakt med overordnet vegnett, og ligger gunstig 
til i forhold til fordelingen av gods i byområdet.  For gods-
transporten sin egen del, er det ikke behov for å flytte havn 
og jernbaneterminal de næreste 15 til 20 årene. Økende 

trafikk og avviklingsproblemer i sentrale byområder kan 
imidlertid endre dette.  
 
Et ønske om flytting av terminalfunksjonene fra dagens 
sentrale arealer, er begrunnet i hensyn til bymiljø, og for å 
frigi arealene til byutviklingsformål for bolig, næring, 
rekreasjon samt estetikk og tilgjengelighet til sjøfront. 
 
Markedet for kombitransport sjø-bane er lite. Framtidig 
lokalisering av havn og jernbaneterminal trenger derfor 
ikke å legge gjensidige bindinger på hverandres 
lokalisering. Ny lokalisering av godsterminaler må sikres 
god tilgjengelighet til det overordnete vegnettet og til det 
ytre ringvegsystemet i Bergen.  
 
Virkemiddelanalyse 
Det er utført en virkemiddelanalyse som gjennom ulike 
scenarier viser hvordan transportmiddelfordelingen kan 
endres for hele Bergensområdet ved ulike kombinasjoner 
av kollektivtilbud, parkeringstilbud, vegbygging og kjøre-
avgifter. Scenariene baserer seg på erfaringsdata for en 
lang rekke byområder og forskningsbaserte sammen-
henger mellom bruk av virkemidler og effekter på transport-
utviklingen.  
 
Scenariene viser at forventet vekst i bilhold i tråd med 
generell økonomisk vekst i samfunnet, er den enkeltfaktor 
som er mest bestemmende for trafikkutviklingen framover. 
Selv et mål om å opprettholde kollektivtransportens andel 
av reisene, vil kreve en sterkere kollektivsatsing enn i dag. 
Hovedkonklusjonen fra virkemiddelanalysen viser at om 
kollektivandelen skal øke og veksten i biltrafikken dempes, 
er det nødvendig men ikke tilstrekkelig med et forbedret 
kollektivtilbud. Det må benyttes en samlet pakke av 
virkemidler hvor et forbedret kollektivtilbud sammen med 
restriktive tiltak mot den bilbaserte mobilliten er hovedele-
mentene. 
 
Strategiske elementer i transportpolitikken i 
Bergensområdet 
En transportstrategi for Bergensområdet må ta opp i seg 
endringer i arealbruk og byutvikling, endring i transport-
mønster, de ulike byområders forskjellige problemstillinger, 
transportmiddlenes ulike fortrinn og utfordringer, og bruk av 
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både positive utbyggings- og driftstiltak, og restriktive 
virkemidler. Følgende strategiske elementer vil inngå i en 
framtidsrettet transportpolitikk for Bergensområdet:  
• Samordning av areal- og transportplanleggingen med 

en arealpolitikk som bygger opp under eksisterende 
senterstruktur og transporttilbud. Lokaliseringspoliti-
kken må gi god tilgjengelighet til viktige reisemål og 
bygge opp under kollektivtilbudet.  

• De største transportstrømmene og hovedlinjer for veg- 
og kollektivtrafikken går langs de radielle transportaks-
ene inn mot og forbi Bergen sentrum. Behovet for et 
tjenelig og effektivt transporttilbud er størst på disse 
aksene.  

• Bruk av virkemidler må differensieres mellom deler av 
byregionen etter hvilken rolle kollektivtrafikken skal ha 
og effekter av ulike virkemidler: Virkemidler og tiltak må 
tilpasses forholdene i bysentrum, kollektivbyen, 
nærområdene, og distrikter utenfor regionale sentra i 
omegnskommunene. 

 

Hovedterminal og viktigste kollektivknutepunkt 
Stamruter i Bergen, høy standard, egne traseer 
Regionale hovedruter 

Framkommelighetsproblemer 
særlig inn mot sentrum. 
Behov for egen trase, aktuelt 
for bybane til Åsane 

Bybane første etappe til 
Nesttun, behov for forlenging 
til Rådal 

Dobbeltspor jernbane 
gjennom Ulriken, forbedret 
tilbud fra Arna og Voss 

Betydelig kollektivprioritering 
er gjennomført i sentrum. 
Bybane gir bedre tilbud.. 

Kollektivprioritering nødvendig 
inn mot Sotra- og Askøy. 

Framkommelighets- 
problemer i Fyllings- 
dalen.  Bybane aktuelt 
til Flesland via 
Fyllingsdalen eller via 
Nesttun/Rådal 

Ny E39 Klauvaneset – Nyborg 
ekspressbuss 

Store framkommelighets- 
problemer over Landås. 
Kollektivprioritering nødvendig 

Bybane aktuelt til 
Loddefjord / Straume  

Ny E39 Os-Bergen 
ekspressbuss   

Framtidig overordnet kollektivsystem for Bergensområdet 
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• Sentrum sikres god tilgjengelighet gjennom et attraktivt 
kollektivtilbud, restriktiv tilbud for arbeidsrelatert lang-
tidsparkering, reduserte miljøbelastninger fra veg-
trafikk, høye krav til estetikk og et attraktivt bymiljø, 
fotgjengervennlige områder, samt behov for byutvikling 
og sentrumsutvidelse.  

• Kollektivbyen gjelder område innfor bydelssentra 10-15 
km fra Bergen sentrum. Et høyverdig kollektivtilbud 
innen dette området skal dekke alle reisebehov og 
være et reelt alternativ til privatbil. 

• Et sammenhengende nett av gang- og sykkelveger 
med gode sykkelruter for transportsyklister prioriteres 
langs hovedkorridorene i kollektivbyen inn mot Bergen 
sentrum, inn mot større arbeidsplassområder, bydels-
sentra og kommunesentra.  Utbygging av gang- og 
sykkelforbindelse i nærmiljøene må sikre trygge skole-
veger.  

• Framtidig hovedvegsystem i Bergensområdet utformes 
i hovedsak med fire felt på innfartsårene fra nord, sør, 
vest og øst, samt et ringvegsystem med en ytre ring i 
ytterkant av kollektivbyen. En indre ring rundt sentrum 

 Framtidig overordnet hovedvegsystem for Bergensområdet 

Ny E39 Nordhordland - 
Bergen. Betjener både 
fjerntrafikk og regionintern 
trafikk  

Ringveg Arna-Åsane. 
Dagens standard med to 
felt holder for trafikkvekst 
til 2030.  

Framtidig trafikkvolum 
gir behov for fire felt til 
Sotra og Askøy  

Krysset på Nygårdstangen 
når sin kapasitetsgrense. 
Behov for avlasting av 
trafikksystemet rundt 
sentrum. Indre ring avlaster 
dagene viadukt og knytter 
sammen innfartsårene 

”Ytre ring” 
”Indre ring” 

Vegtunnel fra øst mot 
sentrum knyttet til ”Indre 
ring”   

Nordre innfartsåre, har 
trengselsproblemer inn mot 
sentrum. Nye tunnel 
gjennom Sandviken  

Ny E39 Os – Bergen.   . 
Betjener både fjerntrafikk 
og regionintern trafikk  

Ringveg Øst. Med gods-
terminal i Arna øker vegens 
funksjon.  

Ringveg vest.  Høy 
trafikk og lange 
tunneler.  

Hurtiggående gassferjer og 
utbedring av E39 mot 
Sunnhordland og 
Stavanger gir økt trafikk  

Fjøsangervegen i tunnel for 
å avlaste Bergensdalen og 
Danmarksplass. 

Ringveger 
Hovedinnfartsårer 
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knytter sammen innfartsårene fra vest, sør, øst og 
nord, og kan fordele trafikken inn mot sentrum på en 
måte som kan tilpasses en bymessig struktur. 

• Parkeringstilbud og kollektivtilbud kobles sammen 
gjennom effektive parkeringsplasser i bydelene og et 
attraktivt kollektivtilbud.  

• Et avgiftssystem må utformes slik at det gir en mer 
optimal bruk av transportsystemet med bedre 
utnyttelse av vegkapasiteten, bedre transportmiddel-
fordeling, demper investeringsbehovet og sikrer midler 
til både investering i infrastruktur og drift av kollektiv-
transport. 

 
Transportstrategi for Bergensområdet 
En transportstrategi for Bergensområde må ta i bruk en 
lang rekke tiltak med behov for store ressurser til gjennom-
føring. Valg av virkemidler og tiltak fordelt over tid, og valg 
av ambisjonsnivå, finansieringsløsninger og grad av sam-
ordning innen byområdet er viktige strategiske valg som 
må tas.   
 
Fordeling av virkemidler og ansvar på flere aktører, krever 
koordinering og samordning av transportstrategiske virke-
midler innen storbyområdet. Gjennomføring av nasjonal 
politikk og lokale strategier krever forpliktende samarbeid 
mellom statlige og lokale myndigheter om virkemiddelbruk 
og finansiering av tiltak. 
 
Transportutvikling og miljøeffekter er avhengig av riktig 
sammensetning av transportpolitiske virkemidler og for-
deling av disse over tid, og i ulike deler av byregionen. For 
å oppnå dette kan følgende strategiske grep gjøres med 
innfasing av tiltak over tid:  
 
• Først: Kollektivsatsing innen kollektivbyen og utvikling 

av Ytre ringveg, og restriksjoner på bilbasert mobilitet.  

Trafikkbelastningene og miljøutfordringene i de mest folke-
rike delene av byområdet må dempes, og det må sikres til-
gjengelighet til, og i, sentrale byområder. 

Dette kan gjøres ved å:   
- Få på plass et godt kollektivsystem som et reelt alternativ 

til bilen innen ”kollektivbyen” 
- Trafikantbetaling for dempe trafikken  
- og til finansiering av drift og investering 
- P&R, innfartsparkering, ved knutepunkt for rasjonelle 

overganger 
- Utvikling av ytre ringvegsystem 
 

• Deretter: Fullføring av hovedvegsystemet i byområdets 
ytterområder og videre utbygging av kollektivtilbudet 

Økt aktivitet og trafikkvekst som skaper stor transportetter-
spørsel i sentrale byområder, tilfredsstillende framkomme-
lighet og tilgjengelighet må sikres mellom Bergens sentrale 
deler og Bergens nabokommuner. 

Dette kan gjøres ved å:   
- Videreutvikle kollektivsystemet  
- Etablere et tilpasset vegsystem  
 
• Og etter hvert: Fullføring av hovedvegsystemet inn 

mot og forbi Bergen sentrum 

Økt aktivitet og trafikkvekst vil skape stor transportetter-
spørsel i sentrale byområder med behov for bedre 
tilgjengelighet og demping av miljøbelastningene. 

Dette kan gjøres ved å:   
- Videreutvikle kollektivsystemet  
- Etablere et tilpasset vegsystem som skjermer 

lokalvegnettet for gjennomgangstrafikk og gir bedre 
kontroll med utslipp 

 
Tre ambisjonsnivå  
En foreløpig, og svært grov gjennomgang av de tiltak som 
trenges for å nå transportpolitiske mål, viser et samlet 
finansieringsbehov på rundt 37 mrd kr.  
 
Samlet, men foreløpig og grovt overslag på ressursbehov 
for gjennomføring av transporttiltak i Bergensområdet 

Type tiltak Ressursbehov 
• Bybane 
• Andre kollektivtiltak , inklusive 

driftsmidler 
• Gang, sykkel, trafikksikring, 

miljøtiltak 
• Jernbane 
• Ytre Ringvegsystem 
• Innfartsårer utenfor Ytre Ring 
• Hovedveger innenfor Ytre Ring 
• Tiltak i "pakker" innenfor 

nabokommunene 

9 mrd kr 
 

3 mrd kr 
 

2 mrd kr 
1 mrd kr 
5 mrd kr 
6 mrd kr 
8 mrd kr 

 
3 mrd kr 

Samlet 37 mrd kr 
 
Det kan knyttes ulike ambisjonsnivå til gjennomføring av 
tiltak:  
• Høyt ambisjonsnivå vil være å gjennomføre alle tiltak 

innen de kommende NTP-perioder i 20-årsperioden 
2010-2029, tilsvarende 37 mrd kr. 

• Moderat ambisjonsnivå har en finansieringsramme på 
ca 28 mrd kroner over samme 20-årsperiode. Dette 
innebærer at en del tiltak må skyves ut til etter 2029.  
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• Lavt ambisjonsnivå på 22 mrd kr i samme periode, 
innebærer en ytterligere forskyving av tiltak til etter 
2029.   

 
Trafikantbetaling og statlige rammer 
Gjennomføring av framtidig transportpolitikk for Bergens-
området, uansett ambisjonsnivå, vil kreve midler ut over 
det som til nå har vært tilgjengelig over ordinære offentlige 
budsjetter. Trafikantbetaling vil derfor også framover være 
et avgjørende element for gjennomføring av transport-
politikken i Bergensområdet. Med et gitt ambisjonsnivå, vil 
omfanget av nødvendige lokale bidrag i form av trafikant-
betaling, være avhengig av størrelsen på statlige rammer.  
 
Det er vurdert to ulike nivå på statlige rammer. Det ene 
nivået er en forlengelse av dagens rammer til Bergens-
programmet med tillegg av midler til stamvegene.  Over 20 
år kan det utgjøre 6,5 mrd kr.  Det er også vurdert økte 
statlige rammer der det legges inn statlige midler til flere av 
de ytre prosjektene og økt andel til Bergensprogrammet 
med til sammen 13,6 mrd over 20 år. Med disse 
forutsetningene vil bidraget fra trafikantbetaling variere 
mellom 6 og 29 mrd kr, avhengig av hvilket ambisjonsnivå 
som legges til grunn i samlet ressursbehov fram mot 2030. 
 
Nødvendig inntekt fra trafikantbetaling ved ulike ambisjons-
nivå og ulike statlige rammer (eks jernbaneinvesteringer). 

 Ambisjonsnivå 2010 - 2029 
Statlige rammer Høyt Moderat Lavt 
Dagens nivå 29 mrd kr 21 mrd kr 14 mrd kr 
Økte rammer 21 mrd kr 13 mrd kr 6 mrd kr 

 
 
Med og uten samordning 
Gjennomføring av samferdselspolitiske tiltak i Bergens-
området kan gjennomføres med ulik grad av samordning. 
Dersom de ulike bompengeinitiativene ikke samordnes, vil 
framdriften være avhengig av nødvendig tid til planavklar-
ing og finansiering for hvert av bompengeinitiativene. Med 
høyt ambisjonsnivå kan dette gjennomføres innen 20 år, 
hvor den tidligere strategiske tilnærmingen kan følges.  
 
Med lavere ambisjonsgrad og uten samordning, vil elemen-
ter i et nytt og revidert Bergensprogram måtte skyves ut i 
tid, dersom de ytre prosjektene skal gjennomføres i tråd 
med sine interne framdriftsplaner uavhengig av Bergens-
programmet. I en slik situasjon vil det være vanskelig å 
opprettholde en strategi med å prioritere kollektivsatsingen 
foran større vegtiltak i ytre deler av byområdet. 
 

Med reduserte og lavt ambisjonsnivå, må tiltakene i et 
samlet byområde samordnes i forhold til gjennomføringstid, 
om en strategi med kollektivsatsing først og deretter vegut-
bygging skal gjennomføres. Dette vil innebære kollektiv-
satsing og fullføring av ytre ring før og dels på beskostning 
av tiltak i ytterområdene.  
 
Finansiell samordning 
Dersom alle bompengeinitiativ gjennomføres hver for seg, 
ville nødvendig inntekt pr bil med toveis innkrevning i 
bomsnittene for de ytre prosjektene, ligge mellom 15 og 35 
kr over 15 år. Det er da ikke forutsatt statlige bidrag ut over 
stamvegprosjektene nord og sør for Bergen.  
 
En forlengelse av Bergensprogrammet, med dagens nivå 
på statlige rammer og et høyt ambisjonsnivå på gjennom-
føring av tiltak, gir om lag tre ganger høyere takst enn i 
dagens bomring i Bergen. Et moderat ambisjonsnivå gir 
om lag en dobling av bompengesatsen i Bergen, og et lavt 
ambisjonsnivå gir omtrent dagens gjennomsnittsbetaling.  
Dette viser at ambisjoner om videre utbygging av transport-
systemet i Bergensområdet, vil kreve økt statlig engasje-
ment, i tillegg til videreføring av trafikantbetaling. 
  
Gjennomsnittlig inntekt pr passering begge veger i 
Bergensprogrammet ved ulike ambisjonsnivå og ulike 
statlige rammer, ingen samordning med andre tiltak. 

 Ambisjonsnivå 2010 - 2029 
Statlige rammer Høyt Moderat Lavt 

Dagens nivå 14 kr 9 kr 5 kr 
Økte rammer 14 kr 7 kr 3 kr 

 
Dersom samordning også innebærer en felles finansier-
ingsgrunnlag og takstregime for å finansiere et høyt ambi-
sjonsnivå, vil det gi en enhetstakst med netto inntekt pr 
passerede bil på kr 13 (innkreving begge veger/retninger). 
Det er da forutsatt statlige rammer på dagens nivå. Det er 
da også forutsatt at de ytre tiltakene får forlenge sin 
innkrevingsperiode til 20 år til liks med Bergensprog-
rammet. Økte statlige rammer og redusert ambisjonsnivå 
vil redusere takstene som vist i tabellen nedenfor.  
 
Gjennomsnittlig inntekt pr passering (innkreving begge 
veger) i Bergensområdet, ved ulike ambisjonsnivå og ulike 
statlige rammer, felles satser i hele Bergensområdet med 
20 års innkrevingsperiode. 

 Ambisjonsnivå 2010 - 2029 
Statlige rammer Høyt Moderat Lavt 
Dagens nivå 13 kr 10 kr 7 kr 
Økte rammer 9 kr 7 kr 4 kr 
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1. Innledning 
 

Transportpolitikken i Bergensområdet er knyttet til Bergensprogrammet og en rekke 
initiativ til videre utvikling av transportsystemet i hele byregionen. Transportanalysen for 
Bergensområdet er igangsatt som grunnlag for å møte behovet for å utforme en 
samordnet og langsiktig transportpolitikk for byregionen. 
 
 
1.1 Organisering av arbeidet med 

transportanalysen 
Transportanalysen for Bergensområdet er ledet av en 
styringsgruppe og uført av en administrativ arbeids-
gruppe med medlemmer fra Bergen kommune, Horda-
land fylkeskommune, Statens vegvesen og represen-
tanter fra to regionråd. Styringsgruppen rapporterer til 
et bredt sammensatt kontaktutvalg, med administrativ 
og politisk deltakelse. 
 
Arbeidet med transportanalysen for Bergensområdet skal 
sikre både god lokal forankring og god koordinering mot 
statlig politikk og nasjonal transportplanlegging. Arbeidet er 
styrt av en styringsgruppe med fylkesrådmannen som 
leder. Det konkrete utredningsarbeidet er gjennomført av 

en prosjektgruppe med deltakelse fra Bergen kommune, 
Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen. Det er 
dessuten etablert et politisk sammensatt kontaktutvalg for 
analysearbeidet. 
 
I siste fase av arbeidet har også Jernbaneverket deltatt i 
arbeidsgruppen. Underveis i arbeidet har utkast til rapport 
også vært forelagt det regionale kontaktutvalget for 
arbeidet med NTP i Hordaland. I denne gruppen har 
statlige transportetater og Fylkesmannen i Hordaland 
deltatt. 
 
 
 
 

Figur 1.1.  Organisering av arbeidet med transportanalyse for Bergensområdet 

STYRINGSGRUPPE 
• Fylkesrådmann Paul M. Nilsen (leder) 
• Kommunaldirektør Edel Eikeseth 
• Regionvegsjef Ole Chr Torpp 
• Administrasjonssjef i Fusa, Berit Fløisand 
• Rådmann i Meland, Helge Thorsen 

KONTAKTUTVALG 
• Vegdirektør Olav Søfteland (leder) 
• Regionvegsjef Ole Chr Torpp 
• Byrådsleder Monica Mæland 
• Byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen 
• Leder for Komite for miljø og byutvikling, 

Anne Gine Hestetun 
• Kommunaldirektør Edel Eikeseth 
• Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg 
• Leder for samferdselsutvalget Gustav Bahus 
• Samferdselsutvalet Toril Vebenstad 
• Fylkesrådmann Paul M Nilsen 
• Ordfører Terje Søviknes 
• Ordfører Kari Manger 
• Ordfører Jan Utkilen 
• Ordfører Tove L Brandvik 
• Regionrådsleder Lisbeth Iversen 
• Regionrådsleder Håkon Matre 

PROSJEKTGRUPPE 
• Thorbjørn Aarethun (koordinator) 

Hordaland fylkeskommune,  
• Rune Herdlevær, Bergen kommune 
• Kjell Åge Matre, Bergen kommune  
• Magnus Natås, Statens vegvesen 
• Helge Bontveit, Jernbaneverket 
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1.2 Geografisk avgrensning 
Transportanalysen omfatter et funksjonelt byområde 
avgrenset av det felles arbeids- og boligmarkedet i 
Bergensområdet. 
 
Den geografiske avgrensningen er knyttet til den funksjon-
elle regionen, dvs det område som utgjør et felles arbeids-, 
service- og boligmarked i og rundt Bergen. Hovedtyngden 
av dette ligger innenfor et område avgrenset av Bergen og 
de nærmeste nabokommunene hvor Askøy, Fjell, Os og 
Lindås har størst befolkning og største kommunesenter. 
Det er i dette området de framtidige trafikale utfordringene 
blir størst. Men også kommuner utenfor dette området har 
Bergen som sitt hovedsenter for en rekke tjenester med til 
dels betydelig pendling mot Bergen.  
 
Det finnes ingen offisiell avgrensing av Bergensområdet. 
Dersom vi tar utgangspunkt i de to regionrådene i området: 
Regionrådet for Bergen og omland og Regionrådet for 
Nordhordland, består området av 18 kommuner fra Fedje i 
nord til Fusa og Austevoll i sør, og Vaksdal og Modalen i 
øst.  Tar vi derimot utgangspunkt i den funksjonelle 
regionen og setter en reisetid fra kommunesenter til 
Bergen på en time, avgrenses regionen til 12 kommuner 
som alle har en pendlingsandel inn mot Bergen på 20 pro-
sent eller mer. Det er innenfor dette området vi har de 
største trafikkstrømmene og de største trafikale utfordring-
ene.  

 

Figur 1.3.  Andel yrkesaktive i kommuner i Regionrådet for Bergen og omland, og i Regionrådet for Nordhordland, 
med arbeidssted i Bergen, etter avstand til kommunesenter.  (Kilde: SSB og Visveg.no.) 
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1.3 Mål og rammebetingelser  
Det foreligger både nasjonale, regionale og lokale mål 
formulert for transportplanleggingen i Bergens-
området.  Hovedtrekkene i disse målene kan sammen-
fattes og oppsummeres slik: 
• Sikre Bergensområdets attraktivitet som bosted og 

område for ekspansiv næringsutvikling og 
nyskaping, og bidra til at Bergen fyller sin rolle 
som hovedstad for Vestlandet. 

• Sikre en økende befolknings krav til mobilitet, 
tilgjengelighet og sikker transport 

• Sikre en effektiv trafikkavvikling for 
næringstransport  

• Redusere trafikkskapte miljøproblemer og fremme 
et bærekraftig transportsystem  

 
 
Generelt  
Det politiske grunnlaget for transportpolitikken på nasjonalt 
nivå er i hovedsak gitt i Stortingsmelding nr 24 (2003-2004) 
om Nasjonal transportplan og Stortingets behandling av 
denne (Inst. S. nr. 240 (2003-2004)), samt regjeringser-
klæringen fra Soria Moria. Hovedmålene i transportpolitik-
ken er knyttet til økt trafikksikkerhet, mer miljøvennlig 
transport, regional utvikling og et effektivt og tilgjengelig 
transportsystem for næringsliv og befolkning i hele landet. 
I tillegg foreligger lokale og regionale mål gjennom Fylkes-
plan for Hordaland, Bergensprogrammet og i kommune-
planer. 
 
Nasjonal transportplan 
I Nasjonal Transportplan for 2006-2015, er disse 
hovedmålene satt for transportpolitikken: 
- Færre drepte og alvorlig skadde i vegtrafikken, og 

fortsatt høy sikkerhet i andre transportformer 
- Mer miljøvennlig bytransport – med redusert bilav-

hengighet og økt kollektivtrafikk 
- Bedre framkommelighet i og mellom regioner, for å 

fremme utvikling av levedyktige distrikter, vekstkraftige 
bo- og arbeidsmarked og dekke næringslivets 
transportbehov 

- Et mer effektivt transportsystem, hvor blant annet økt 
bruk av konkurranse benyttes for å få et best mulig 
transporttilbud for de samlede ressursene til transport-
formål. 

- Et transportsystem som er tilgjengelig for alle, og et 
transporttilbud som gjør det mulig for alle å leve et 
aktivt liv. 

 

NTP behandler de fire største storbyregionene spesielt:1 
Et godt fungerende transportsystem er nødvendig for å 
sikre funksjonelle og miljøvennlige storbyer og storby-
regioner. Det er behov for å dempe veksten i bilbruk og 
øke andelen kollektivtransport i byene. En slik strategi vil 
ha best mulighet for å lykkes dersom det er lokal vilje til 
både å satse mer på kollektivtransport og å innføre restrik-
tive tiltak på bil-bruk. Regjeringen foreslår i tillegg følgende 
tiltak for å utforme et effektivt og miljøvennlig transport-
system i storbyene:  
- Økt satsing på miljøvennlig transport i storbyene i 

planperioden ved en betydelig økning av bevilgningene 
til kollektivtiltak på vegbudsjettet, høyere tempo i utbyg-
ging av jernbanen i storbyene og høyere rammer til 
utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveg-
nett  

- Statlig belønningsordning for å styrke den lokale 
kollektivtransportens konkurranseevne overfor person-
bilen  

- Innføre en samlet statlig finansieringsordning for 
infrastruktur for lokal kollektivtransport,  

- Videreføre bruk av trafikantbetaling i by, med mulighet 
for tidsdifferensierte takster og bruk av inntekter også 
til å bygge ut bedre infrastruktur for kollektivtransport, 
for mer effektiv bruk av vegnettet og for å styrke 
finansieringen av et bedre samlet transportsystem  

- Innføre gjensidig forpliktende avtaler basert på 
samordnede areal- og transportplaner for å oppnå en 
langsiktig, bærekraftig areal- og transportutvikling  

- Utvikle nye samarbeids- og samordningsformer for å 
sikre effektiv, sikker og miljøvennlig bytransport 

 
Soria Moria erklæringen 
Soria Moria erklæringen, fra 13. oktober 2005, utgjør den 
politiske plattformen for regjeringspartiene. Erklæringen er i 
stor grad i tråd med den politikken som er lagt gjennom 
Nasjonal transportplan 2006-2015.  Den sittende regjering 
ønsker å føre en aktiv politikk for å sørge for at folk ikke 
utsettes for helseskadelig forurensing, og ønsker å utar-
beide en strategisk handlingsplan for å innfri nasjonale mål 
om støyplager. 
 
I erklæringen legger regjeringen vekt på økt satsing på 
kollektive løsninger, både for mennesker og gods, og 
understreker at kollektivtrafikk må bli et reelt alternativ til 
privatbil i byer og bynære områder, også for fritidsreiser.  
Ved samferdselsinvesteringer i de store byområdene skal 
det prioriteres fremkommelighet for kollektivtransporten. 
 
 
 

                                                                 
1 St.meld 24 (2003-04) ”Nasjonal transportplan 2006-2015”. 
Kap 9 om Effektiv og miljøvennlig transport i byer. 
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Fylkesplan for Hordaland 2005-2008 
Fylkesplanens visjon for miljø, areal- og transportpolitikken 
er:  
Hordaland skal utvikla levedyktige regionar og attraktive 
lokalsamfunn, med eit nett av vekstkraftige sentra og 
Bergen som landsdelsenter. Areal- og naturressursane 
skal nyttast på ein berekraftig og langsiktig måte. Eit 
heilskapleg og samanhengande transportsystem skal 
byggjast ut med tilfredsstillande standard. Universell 
utforming skal leggjast til grunn. 
 
Under temaet areal og miljø, har fylkesplanen følgende mål 
spesielt for Bergensområdet:  
Lokalisering av bustader, næringsverksemd og 
tenesteyting skal skje med omsyn til effektiv arealutnytting 
og energibruk og lågast mogleg transportbehov, særleg i 
Bergensregionen. 
 
Følgende transportpolitiske mål er satt for Bergensom-
rådet: 
- Transportkapasiteten i Bergensområdet skal utviklast 

for å sikra framkomst for kollektiv-, nærings- og 
personbiltransporten. Kollektivtransporten skal ta 
veksten i persontrafikken 

- Bergen skal utviklast som internasjonalt og nasjonalt 
transportknutepunkt mellom veg, jernbane, sjø- og 
lufttransport 

- Større del av godstransporten skal skje med båt og 
jernbane 

- Regionsentra skal utviklast som knutepunkt for person- 
og godstransport 

- Alle anlegg skal ha universell utforming 
 
Fylkesplanen angir også en rekke arealpolitiske retnings-
linjer for Bergensområdet med sikte på å dempe transport-
behovet og legge forholdene til rette for kollektivtransport.  
 
Bergensprogrammet 
Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø ble 
vedtatt i Bergen kommune i 1999, og behandlet i Stortinget 
ved behandling av St.prp. nr. 76 (2001-2002) ”Delvis bom-
pengefinansiering av Bergensprogrammet for transport, 
byutvikling og miljø”.   Programmet ble siste gang behand-
let i Stortinget ved behandlingen av St.prp. nr. 75 (2004-
2005): ”Om revidert bompengeordning for Bergensprog-
rammet”. Bergensprogrammet er utformet i fellesskap 
mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og 
Statens vegvesen.   
 
Areal- og transportpolitiske mål for Bergensprogrammet er: 
1) Trafikkveksten skal dempes 
2) Byutviklingen skal gi mindre transportbehov 
3) Større del av trafikkveksten skal over på 

kollektivtrafikken 

4) De investeringer som er gjort i infrastruktur skal 
utnyttes bedre 

5) Miljøbelastningen fra trafikk skal reduseres 
6) Sentrum skal skjermes for uønsket trafikkpress 
7) Det skal etableres et sammenhengende gang- og 

sykkelveinett 
8) Det skal skje færre trafikkulykker 
9) Det skal etableres et tilstrekkelig finansieringsgrunnlag 

for tiltak 
 
Kommuneplan for Bergen 
I gjeldende arealdel til kommuneplan for Bergen, er 
Bergensprogrammet innarbeidet i planen. Bergen kom-
mune har utarbeidet forslag til ny arealdel for perioden 
2005-2016 med perspektiver fram til 2024. I planforslaget 
er følgende overordnede mål satt for byutviklingen: 
1. Bergen skal være en by der miljøpolitiske hensyn er et 

overordnet prinsipp i all virksomhet og planlegging. Det 
skal legges vekt på helsefremmende byutvikling ved å 
tilrettelegge for fysisk aktivitet for byens innbyggere. 

2. Bergensområdet skal være en attraktiv region for 
næringslivet, med god tilgang på egnete arealer for 
næringsvirksomhet, hensiktsmessig lokalisert i forhold 
til bosetting og transportbehov. 

3. Bergen skal ha et miljøvennlig, trafikksikkert og 
effektivt transportsystem med atskilt infrastruktur for 
kollektivtransport og vegtransport. Klimahensyn skal 
stå sentralt i arbeidet med utvikling av transport-
systemet i Bergen.  

4. Universell utforming (tilgjengelighet for alle) skal være 
et prinsipp ved utforming av bygninger, utendørs 
anlegg og transportløsninger. For alle innbyggerne i 
byen skal omgivelsene utformes slik at alle skal kunne 
fungere mest mulig på en likestilt måte. 

 
  
1.4 Ny formulering av transportpolitikken i 

Bergensområdet? 
Dagens transportpolitikk i Bergensområdet er 
formulert gjennom Bergensprogrammet og gjeldende 
NTP. Bergensprogrammet gjelder investeringer fram til 
2011 og deretter nedbetaling av lån fram 2015. Som 
innspill til videre utvikling av transportsystemet i 
Bergensområdet og som innspill til rullering av NTP 
2010-2019, er det behov for å formulere en framtidig 
transportpolitikk for byområdet.  
 
Hva skjer i andre byregioner i Norge 
I Storbymeldingen St.meld 31 (2002-03) utfordres Storby-
ene til å skape visjoner for egen utvikling og øke samar-
beidet med andre: 
Regjeringen utfordrer storbyene til å videreutvikle egne 
visjoner og forventer at storbyene tar initiativ og ansvar for 
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å utvikle samarbeidet i storbyregionene med andre 
kommuner og regionale aktører2.  
 
Mest direkte har Oslo-området tatt opp utfordringen i Stor-
bymeldingen hvor 45 kommuner og fem fylker i tillegg til 
Oslo har gått sammen om å etablere Osloregionen som et 
samarbeidsorgan for ”Å styrke Osloregionen som en 
konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa”3.  
Samarbeidet er knyttet til utvikling av utbyggingsmønster, 
samferdsel og kommunikasjon, styrking av kompetanse og 
verdiskaping, styrking av felles profilering, nasjonalt og 
internasjonalt, samt utvikling av samarbeid om sosial 
infrastruktur. 
 
I tillegg har Oslo og Akershus fylkeskommune fremmet 
forslag om en Oslopakke 3 som oppfølging av tidligere 
Oslopakke 1 og 2. Formålet med Oslopakke 3 er å utar-
beide et grunnlag for stortingsproposisjon om ny biltraf-
ikantbetaling innenfor en samordnet areal- og trans-
portstrategi. Oslopakke 3 legger til grunn 20 års innkreving 
med en samlet investeringsramme på 53 mrd kr.4  
 
Også i andre byområder tas utfordringen om regional sam-
ordning opp. På Nord Jæren er det et fungerende regionalt 
samarbeid mellom ti kommuner som sammen med Fylkes-
kommunen har utarbeidet en egen utviklingsplan og trans-
portplan for Nord Jæren. Dette dannet grunnlaget for 
etablering av Nord-Jærenpakken basert på bompenger 
etter mønster fra Bergen, men for et vesentlig større 
geografisk område. Tilsvarende finnes det også i andre 
byområder som f.eks. i Kristiansand med omegn, Hamar-
regionen, Nedre Glommaregionen, Haugalandet m.fl.  
 
Gjensidige forpliktelser mellom statlig, regionalt og 
lokalt nivå 
Ved videre utvikling av transportsystemet i Bergensom-
rådet vil det ventelig være en styrke i forhold til nasjonal 
politikk og samferdselssatsing, at den regionale samord-
ningen blir klarere enn i dag. Presentasjon av et samlet 
framlegg med angivelse av en samordnet virkemiddelbruk, 
prioritering av tiltak og forslag til finansieringsløsning basert 
på lokale bidrag, kan være nødvendig for å nå fram med 
Bergensområdets prioriteringer.  I NTP og i flere stortings-
meldinger er det varslet en rekke krav til lokal forankring og 

                                                                 
2 St.meld 31 (2002-03). ”Storbymeldingen” Kap 5.1 Nasjonale mål 
for storbyutviklingen 
3 ”Samarbeidsplattform for Osloregionen.” Godkjent på stiftelses-
møte for Osloregionen 17.12.2004 
4 Jfr f.eks Innstilling fra Styringsgruppen for Oslopakke 3, 29.mai 
2006: ”Effektiv, sikker og miljøvennlig transport for en region i 
vekst.  O3”, og brev fra Oslo kommune og Akershus fylkes-
kommune til Samferdselsdepartementet 30.3.06. 

forpliktelser som betingelse for statlig medvirkning til 
finansiering av investeringer og drift. Dette framheves som 
en forutsetning for å etablere fastere forpliktelser mellom 
statlige bidrag og lokal samordning og forpliktelser på en 
politikk som understøtter de transportstrategier som blir 
valg.5  Gjensidig forpliktende avtaler er nevnt i NTP uten at 
det går klart frem verken hvordan slike avtaler skal være, 
eller hva de vil utløse utover de ordinære bevilgninger. 
 
Nytt initiativ fra Bergensområdet er nødvendig 
Bergensprogrammet har en tidshorisont til 2015, men bare 
tiltak frem til 2011 er finansiert. Deretter foreligger det 
ingen vedtatt strategi for utvikling av transportsystemet i 
Bergensområdet. Samtidig er det under vurdering en rekke 
større tiltak i nabokommunene til Bergen, som dels berører 
Bergen direkte og dels er tiltak utenfor Bergen. Inn mot 
arbeidet med neste NTP kan det være behov for å region-
alt forankre og samordne dette i et felles initiativ inn mot 
statlig myndigheter. Ettersom transportpolitikken for de 
største byområdene bygges opp rundt regionale løsninger 
knyttet til pakker av tiltak, er det viktig for Bergensområdet 
å sikre en videreføring av en transportpolitisk strategi som 
bidrar til en videre utvikling av transportsystemet i byom-
rådet med et opplegg for gjennomføring og finansiering av 
ønskede tiltak. 
 
I Handlingsprogrammet for Nasjonal Transportplan 2006-
2015 ble det derfor tatt til orde for å gjennomføre en trans-
portanalyse for det overordnete transportnettet i Bergens-
området som grunnlag for NTP 2010-2019. Under Fylkes-
tingets behandling av handlingsprogrammet i mai 2005 ble 
det understreket behovet for ”ein samla transport- og 
utbyggingsplan for Bergensområde”. Bergen kommune har 
på sin side tatt initiativ til en transportanalyse som grunnlag 
for arbeidet med revisjon av kommuneplanen der perspek-
tivene ut over Bergensprogrammet blir tatt opp. Også flere 
av nabokommunene, gjennom Regionrådet for Bergen og 
omland, har understreket behovet for en samlet vurdering 
av de langsiktige areal- og transportutfordringene. 
 
Transportanalysen er første fase i utvikling av et samarbeid 
om transportpolitikken i Bergensområdet.  I neste fase kan 
det være aktuelt å videreføre dette i arbeid rette mot ut-
forming av et felles program for samordnet virkemiddel-
bruk, investeringer, driftsoppgaver og finansiering av 
transportsystemet i regionen. I første omgang inngår 
Transportanalysen som byanalyse i NTP 2010-2019. 
 

                                                                 
5   St.m 24 (2003-04): ” Nasjonal transportplan 2006-2015”, 
kap 9.4.2 Avtaler om virkemiddelbruk 
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1.5 Transportpolitiske initiativ i 
Bergensområdet 

Økt vekst og utvikling i byområdet har ført til at 
behovet for utvikling av transportsystemet er blitt mer 
påtrengende.  Dette gjelder ikke bare for det indre og 
tettest befolkede byområdet, men også for kommunik-
asjoner mellom Bergens og nabokommunene innen et 
felles arbeids- og boligmarked. I tillegg til Bergens-
programmet er det derfor lansert en lang rekke initiativ 
for å bedre kommunikasjonene i byområdet. 
 
Bergensprogrammet er et viktig skritt for å ta tak i byom-
rådet transportpolitiske utfordringer, bl.a gjennom en drei-
ning av innsatsen i retning av sterkere satsing på kollektive 
løsninger. Bergensprogrammet er avgrenset i tid og til å 
gjelde tiltak innenfor Bergen kommunes grenser; hoved-
sakelig til infrastrukturtiltak. Den funksjonelle byregionen 
strekker seg imidlertid langt utover Bergens grenser. 
Innenfor dette området, og ut over Bergensprogrammet, 
arbeides det med flere initiativ rettet inn mot kommende 
Nasjonale transportplaner.  
 
• Nordhordland 
I Nordhordland arbeides det med å fremme bompengesøk-
nad der ny tilførselsveg for E39 til Nordhordlandsbroen er 
største tiltak, i tillegg til en rekke mindre tiltak i kommunene 
nord for Bergen.   
 
• Nytt samband til Sotra og Øygarden 
Det er under arbeid plangrunnlag for nytt samband til Sotra 
og kommunene vest for Bergen.  Dette omfatter også opp-
gradering av vegnettet lokalt på Sotra. Dette vil fremmes 
som bompengeprosjekt.   
 
• Askøy 
Nedbetalt bro til Askøy og sterk befolkningsvekst forventes 
å gi stor trafikkøkning på et vegnett på Askøy med svært 
lav standard. Etter at passering over broen ble gratis i 
november 2006, ventes trafikken å øke til et volum som 
krever større kapasitet og satsing på kollektivtransport. 
Askøy kommune har gjennomført en samferdselsutredning 
som kartlegger investeringsbehovet for å oppgradere 
vegnettet til en akseptabel standard. 
 
• E39 Os-Bergen 
Ny veg for E39 mellom Os og Bergen er delvis planavklart 
og venter snarlig vedtak som bompengeprosjekt.  
 
 
 

• Vegtunnel Arna - Bergen 
Ny østre innfartsåre mellom Arna og Bergen er under plan-
behandling.  En eventuell tunnel vil fremmes som bom-
pengeprosjekt.  
 
• Dobbeltspor Jernbane Arna - Bergen 
Jernbaneverket har planer for å utvide dagens enkeltspor 
til et dobbeltspor med ny tunnel mellom Indre Arna og 
Bergen for å bedre kapasiteten og regulariteten til tog-
trafikken. Det er også tatt initiativ til et oppgraderings-
program for Vossebanen. 
 
• Bergen 
Bergensprogrammet har vedtatt finansiering til 2015. 
Fullføring og videreføring av Bergensprogrammet vil kreve 
betydelig ressursinnsats. Det foreligger en rekke innspill til 
behov for tiltak i Bergen også etter det vedtatte 
Bergensprogrammet for å handtere trafikkvekst og 
miljøutfordringer i byområdet.   
 
• Drift av kollektivtransporten 
I tillegg til infrastrukturtiltak, er det også behov for å styrke 
driftssiden innen kollektivtransporten. Egne traseer for 
kollektivtransporten vil gi mer effektiv drift. Kollektivsatsing i 
form av økte frekvenser og takstfrys vil likevel kreve 
tilskudd ut over dagens nivå.   
 
 

Nordhord-
landspakken  

Sotra-
sambandet 

Bergens-
programmet 

Os - Bergen 

Arna-Bergen 
tog og veg 

Askøypakken 

Figur 1.4 ”Transportpakker” under vurdering i Bergens-
området. 
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1.6 Behov for samordning? 
Innenfor et felles arbeids-, bolig- og servicemarked er 
mange av utfordringene knyttet til transportforhold og 
miljøpåvrikning felles for store trafikantgrupper. Både 
kompleksiteten og sammenhengen mellom virkemidler 
og effekter gjør det nødvendig med samordning og 
koordinering på tvers av byområdet. 
 
De ulike transportpolitiske initiativene som er lansert og 
som er under forberedelse i Bergensområdet, skaper et 
samordningsbehov for få til gode helhetsløsninger på ulike 
transport- og transportskapte utfordringer. Nedenfor 
skisseres noen problemstillinger knyttet til behovet for 
samordning: 
 
• Trafikkavvikling  
De ulike tiltakene vil i ulik grad ha innvirkning på hver-
andre. Utviding av vegkapasitet ett sted kan f.eks. flytte 
avviklingsproblemer og køer til andre deler av vegnettet.  
Rekkefølgen på tiltakene bør derfor vurderes i forhold til de 
samlede vikningene på hele transportnettet for å forebygge 
uønskede følgevirkninger. 
 
• Trafikantbetaling  
De fleste større tiltak i Bergensområdet er forutsatt finansi-
ert med bompenger. Samordning av innbetalingen via 
Autopass vil være uproblematisk. Mye av trafikken i 
Bergensområdet vil være berørt av flere av de lanserte 
bompengesystemene. Dersom det skal innføres noen 
former for rabattordninger eller fordeling av inntekter 
mellom ulike bompengesystemer, vil det kreve egne 
avtaler. Et samordnet takstsystem vil være aktuelt ettersom 
ulikheter innenfor det samme byområdet kan oppleves som 
urimelig. Parallelle, ukoordinerte bompengeinnkrevinger i 
ulike deler av byområdet kan også gi en samlet bompenge-
belastning på trafikantene som gjør det nødvendig å se de 
ulike innkrevingene i sammenheng.  
 
• Avstemt virkemiddelbruk 
Dersom transportutviklingen skal styres opp mot de mål 
som er satt, er det nødvendig å benytte et vidt spekter av 
virkemidler. Samordning av virkemidler over hele byom-
rådet er en forutsetning for effektiv måloppnåelse. Eksem-
pelvis må eventuelle restriksjoner mot biltrafikken bl.a. 
følges opp med et tilpasset kollektivtilbud og parkerings-
muligheter i knutepunkter for omstigning, om restriksjonene 
skal ha ønsket effekt. Ettersom det er store trafikant-
grupper som krysser kommunegrensene, vil samordning 
av virkemiddelbruken måtte sees i regionalt perspektiv.  

Tabell 1.1. Oversikt over større samferdselstiltak i 
Bergensområdet fram mot 2029 som er lansert med ulik 
grad av planavklaring. 

Vegtiltak 
- Nordhordlandpakken med ny tunnel for E39 mellom 

Nyborg og Klauvaneset nord i Bergen 
- Eikåstunnelen nord i Bergen 
- Sotrasambandet til erstatning/komplettering av 

Sotrabrua og hovedveg mot til Fjell, Sund og 
Øygarden  

- Arnatunnelen mellom Indre Arna og sentralt i 
Bergen 

- Ringveg øst mellom Indre Arna og Rådal 
- Ringveg øst mellom Indre Arna og Vågsbotn 
- Utvidet Askøybru og tilførselsveg til hovedvegnettet, 

samt oppgradering av vegnettet på Askøy 
- E39 mellom Svegatjørn i Os og Rådal i Bergen.  
- Rådalskrysset med tilkobling mellom E39 og 

avlasting av vegsystemet rundt Lagunen. 
- Ringveg vest, fullføring på hele strekningen fra 

Flyplassveien til Liavannet ved Vestre Innfartsåre 
- Diverse vegtiltak i Bergen sentrum, bl.a. 

Skansentunnelen, Nordnestunnelen og ny veg 
Nøstet – Møhlenpris  

- Mindetunnelen mellom Fjøsanger og krysset på 
Nygårdstangen 

- ”Indre ring”, avskjærende vegsystem rundt sentrum 
med tilknytning til innfartsårene 

- Diverse andre mindre vegtiltak 

Kollektivtiltak 
- Bybane, videre utbygging mot sør, nord og vest  
- Framkommelighetstiltak for buss utenom bybanen 
- Jernbanetunnel for å etablere to spor gjennom 

Ulriken  
- Diverse andre jernbanetiltak bl.a. på strekningen 

Takvam – Trengereid 
- Oppgradering av Vossabanen 
- Driftsmidler til kollektivtrafikken  

Gang-, sykkel, trafikksikkerhet og miljøtiltak 
- Diverse gang- og sykkelvegprosjekter 
- Trafikksikkerhetstiltak bl.a. knyttet til 

trafikksikkerhetsrevisjoner og flere enkelttiltak 
- Diverse mindre miljøopprustingstiltak 
- Sentrumstiltak i Bergen 

 
Avstemt virkemiddelbruk vil også omfatte samordnet areal- 
og transportplanlegging. 
 
• Finansiering og gjennomslagskraft  
En samlet transportpolitikk innen den funksjonelle 
regionen, med god lokalpolitisk forankring, vil ventelig ha 
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større gjennomslagskraft i forhold til fordeling av offentlige 
samferdselsressurser, enn om hvert initiativ fremmes hver 
for seg. Som tidligere påpekt har andre storbyregioner 
fremmet en samlet transportpolitikk.  
 
• Fleksibel bruk av inntekter og gjennomføring av tiltak 
Bompengepakker innbærer en fleksibel bruk av investeri-
ngsmidlene mellom prosjekter og over tid innen bom-
pengeperioden. Dess større området er, og flere tiltak som 
omfattes, jo større muligheter er det for fleksibel bruk. 
Dette kan gjøre det lettere å handtere omprioriteringer pga 
f.eks. uventede forsinkelser knyttet til planavklaringer eller 
andre forhold som kan forsinke enkeltprosjekter.  
 
Et velfungerende transportsystem trenger ressurser ikke 
bare til investering i infrastruktur, men også til driftsoppg-
aver. Dagens system for bruk av samferdselsmidler er stivt 
og lite fleksibel. I forbindelse med forvaltningsforsøket i 
Bergen ble det brukt av investeringsmidler til drift av kollek-
tivtransport. Akershus og Oslo har i forbindelse med 
Oslopakke 3 gått i dialog med Samferdselsdepartementet 
om ”behov for å gjøre bruk av trafikantbetalingsmidler til 
drift av kollektivtrafikken. Begrunnelsen for dette er 
behovet for å se transportsystemet i Oslo og Akershus i en 
helhetlig sammenheng. Det er nødvendig å forbedre 
kollektivtilbudet samtidig som det gjennomføres store 
investeringer i infrastrukturen”.  Fleksibel bruk av inn-

tektene krever samordning av tiltak over et større område 
enn innenfor hvert av bompengeinitiativene i Bergens-
området, dersom det skal åpnes for omfordeling av 
inntekter mellom investering og drift. 
 
• Samordning i tid og mellom trafikantgrupper 
Som tidligere nevnt kan det oppstå behov for å samordne 
tiltakene i tid og omfang av hensyn til trafikkavvikling og 
uforutsette omprioriteringer. Ut over dette kan det være 
nødvendig å sikre en rimelig fordeling av tiltak geografisk 
over byområdet i forhold til at store trafikantgrupper vil 
bidra via trafikantbetaling utenfor ”sine” områder. Det kan 
derfor forventes en viss form for ”rimelighet” og fordelingen 
av tiltakene.  
 
I tillegg vil ulike tiltak være knyttet opp mot ulike trafikant-
grupper i form av vegtiltak, kollektivtiltak, gang- og sykkel, 
samt ulike tiltak knyttet opp mot trafikksikkerhet og miljø-
opprusting. En tjenelig fordeling mellom noen av disse kan 
oppnås innenfor avgrensede områder, men noen tiltak som 
f.eks. kollektivtiltak må sees i større sammenheng. F.eks. 
vil fordelingen mellom tiltak innen vegutbygging og koll-
ektivtiltak måtte sees i forhold til reiseruter som i alle fall 
går mellom de regionale sentra og Bergen sentrum. 
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2. Utfordringer 
Bergensområdet står foran en betydelig vekst i folketall og i trafikk. Den regionale 
integrasjonen i Bergensområdet, og trafikkveksten, vil øke i takt med fullføringen av 
hovedvegnettet og avvikling av etablerte bompengesystem. Det er en hovedutfordring å 
handtere denne veksten gjennom et tilpasset, effektivt og miljøvennlig transportsystem, 
som møter befolkningens og næringslivets behov for mobilitet og tilgjengelighet.  
 
 
2.1 Transport og regional utvikling 
Utvikling av transportsystemet er nødvendig for å nå 
lokale og nasjonale mål for en robust byregion med 
gode levekår og et konkurransedyktig næringsliv. 
 
Som en av landets viktigste økonomi-, kompetanse- og 
innovasjonsregioner, er Bergensområdet en motor for 
vekst og verdiskaping på Vestlandet og landet forøvrig. Det 
er derfor viktig å sørge for at regionens muligheter blir 
utnyttet.  Dette må skje innenfor rammen av en balansert 
regional utvikling i et samspill mellom bysentrum, omland 
og resten av landsdelen.  
 
Utviklingen av transporttilbudet og transportnettverket er ett 
viktig element i utvikling av Bergensområdet som et godt 
og attraktivt sted å bo og drive næringsvirksomhet. Dette 
gjelder utvikling av gode transportvilkår for næringslivet, og 
samtidig møte befolkningens behov for gode levekår med 
god tilgjengelighet til daglige gjøremål.  Transportpolitikken 
skal også sikre at miljøpolitiske målsettinger nås. Trans-
portpolitikken blir dermed ett av flere redskaper for å nå de 
visjoner og mål som er formulert i kommuneplaner, fylkes-
plan og strategiske næringsplaner.   
 
De store byområdene er også et viktig nasjonalt politikk-
område.  I Storbymeldingen (St.meld 31 (2002-03)) under-
strekes det at byområdene ”utgjør kraftsenteret i større 
sammenhengende arbeids-, bo- og serviceregioner. Tett 
samspill med omlandet, både når det gjelder næringsrela-
sjoner og transportmønstre, forsterker regionenes vekst-
kraft.”  Et effektivt og miljøvennlig transportsystem fram-
heves i Storbymeldingen som en av faktorene for å styrke 
storbyregionenes kvaliteter for verdiskaping, bosetting og 
levedyktige lokalsamfunn.  

 
Også i NTP 2006-2015 (St.meld nr 24 (2003-04)) er storby-
områdene viet spesiell oppmerksomhet hvor det fra Sam-
ferdselsdepartementets side er varslet om en særlig statlig 
politikk rettet mot å bedre transportforholdene i byområd-
ene med vekt på samordnet areal- og transportplanlegging.  
 
 

Regionale sentra 
Bydelssentra og kommunesentra 

10 km  20 km  

Figur 2.1. Senterstrukturen i Bergensområdet 



 22

2.2 Regional integrasjon 
Økt vekst og regional integrasjon i Bergensområdet 
gjør at problemene, utfordringene og løsningene må 
sees i et regionalt perspektiv.  
 
Reisemønsteret som har utviklet seg i vestre deler av 
Bergen og Sotra er en indikasjon på noen av de trender 
som kan bli mer framtredende over tid. Til tross for den 
store arbeidspendlingen mot Bergen, er det i dag flere 
bosatt i Bergen som reiser over Sotrabroen enn personer 
bosatt på Sotra6. Dette henger blant annet sammen med at 
de mange arbeidsplassene på Sotra beskjeftiger mange 
bosatte i Bergen, men først og fremst skyldes det at de 
tunge boligkonsentrasjonene vest i Bergen er integrert i et 
felles nærområde som dekker området Straume - Lodde-
fjord hvor broen betjener både tjenestereiser, handlereiser 
og fritidsreiser.  Denne trafikken på tvers av kommune-
grensene i dette området vil øke med nedbetalt Askøybro. 
 
Tilsvarende utvikling kan også ventes når områdene nord i 
Åsane på sikt utbygges og nedbetalt bro gjør aksen 
Knarvik – Åsane til et sterkere integrert område. Den 
umiddelbare trafikkøkningen på Nordhordlandsbrua var på 
knapt 25 prosent etter at bompengene ble avviklet.7  
 
I sør kan ny E39 til Rådal gi tilsvarende effekt mellom Fana 
og Os.  En av forventningene til Arnatunnelen er nettopp 
økt regional integrasjon mellom Bergen og kommunene i 
øst.  
 
De framtidige transportpolitiske utfordringene i byområdet 
er dermed også en regional utfordring. Et velfungerende 
transportsystem i byområdet er viktig for den regionale 
trafikken. I forhold til de største trafikkstrømmene i byreg-
ionen, vil forholdene bli mest problematisk på innfartsårene 
inn til, gjennom og forbi bysentrum ettersom sentrale by-
områder er et dominerende reisemål. I et langsiktig pers-
pektiv er dermed også arealpolitikken og det regionale 
utbyggingsmønsteret en viktig premiss for transportbehov 
og transportetterspørsel i regionen. Dette gjelder blant 
annet utvikling av en regional senterstruktur hvor sentra 
utenfor Bergen etter hvert vil bli store nok til i større grad å 
kunne dekke flere funksjoner, til avlastning og som supple-
ment til Bergen sentrum og til de største bydelssentra i 
Bergen som i dag har en regional funksjon.  
 

                                                                 
6 Spesialkjøringer fra Reisevaneundersøkelsen for Bergensom-
rådet i 2000, utført for arbeidet med nytt samband til Sotra. 
7 Trafikkveksten er basert på trafikktellinger i 10 måneder etter at 
bompengene ble nedbetalt. 

2.3 Befolkningsutvikling 
Bergensområdet er et vekstkraftig område med stor 
økonomisk aktivitet hvor det innen 20 år er ventet over 
70.000 flere personer som gjennom sine arbeidsreiser 
og hverdagslivets reiseaktiviteter vil bidra økt trans-
portetterspørsel.  
 
Bergensregionen er et vekstområde, og har de forutset-
ninger som skal til for ytterligere vekst. Ved utbygging av 
transportsystemet og en økende mobilitet vil den sterke 
veksten i ytterområdene i Bergen og i Bergens omegns-
kommuner fortsette, og vil utvide den geografiske avgres-
ningen av den funksjonelle regionen. Veksten i Bergens-
området gjelder for både næringsliv og arbeidsmarked, 
folketall, - og trafikktall. 
 
På grunn av sin størrelse vil veksten internt i Bergen kom-
mune være den dominerende faktoren for trafikkutviklingen 
i området. Veksten i Fana bydel alene er ventet å bli større 
enn veksten både på Askøy og i Fjell. I nord er den 
ventede veksten i Åsane bydel tilsvarende større enn 
ventet vekst i Lindås og Meland til sammen. 
 
Den samlede befolkningsvekst i Bergen og de nærmeste 
kommunene er på om lag 70.000 fram mot 2025. Til 
sammenligning er dette om lag som dagens befolkning i 
Kristiansand by. Denne befolkningsveksten vil vise seg 
bl.a. i økt transportetterspørsel og trafikk når disse i tillegg 
til dagens bosatte skal gjøre sine arbeidsreiser, handle-
reiser og delta på ulike aktiviteter i byregionen. 
 
 
2.4   Trafikkvekst 
Vekst i bilhold, befolkningsvekst og større spredning 
av byområdets befolkning, gir store utfordringer i å 
sikre god trafikkavvikling og helhetlige og miljøvenn-
lige transportløsninger  
 
Økningen i bilhold er den sterkeste drivkraften bak trafikk-
veksten. Bergensområdet har i lang tid hatt lavere bilhold 
enn gjennomsnittet for landet ellers, regnet i biler pr 
person.  Veksten i bilhold i Bergensområdet har imidlertid 
vært sterk, langt sterkere enn i andre byområder i Norge, 
slik at mye av etterslepet er hentet inn.  Men fortsatt ligger 
Bergensområdet f. eks 16 prosent under bilholdet i 
Akershus. 
 



 23

De siste fem årene har det vært i overkant av tre prosent 
årlig vekst i bilholdet.  I perioden 2000 – 2030 er det 
prognostisert sterk vekst i bilholdet på 46 prosent8, eller i 
gjennomsnitt 1,3 prosent pr år. Dersom denne veksten 
sammenholdes med befolkningsprognoser for Bergensom-
rådet gir det 75 prosent flere biler i Bergensområdet i 2025 
enn i 2000. Tar vi utgangspunkt i 2006, vil det i 2025 være 
50 prosent flere personbiler i Bergensområdet. Dette 
framstår som en kraftig vekst, men er likevel vesentlig 
lavere enn observert vekst over lang tid fram til nå.  
 
Over mange år har antall kjørte kilometer pr. personbil vært 
temmelig konstant uavhengig av om det er en eller to biler i 
husstanden9. Trafikkveksten (målt i kjøretøykilometer) har 
derfor vært lik veksten i bilbestanden.  Dersom utkjørt 
distanse pr bil fortsatt holder seg på samme nivå, vil vi i så 
fall få en vekst i antall kjøretøykilometer (transportarbeid 
med bil) i Bergensområdet på rundt 50 prosent fram til 
2025.  
 
 
                                                                 
8 Vekstprognose i NTP 2006-2011 
9 Jfr. f.eks. Rideng, 2004: ”Transportytelser i Norge 1946-2003”. 
TØI rapport 721/2004, og Lian, J.I. 2005: ”Effekter av hovedveg-
utbygging i Bergen og Oslo”. TØI rapport 770/2005 
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Figur 2.2.  Befolkningsprognose i Bergensområdet.  Kilde: SSB og Bergen kommune. 

Figur 2.3. Personbiler pr 1000 personer.  Kilde: SSB 
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Bergensområdet er monosentrisk, der bysentrum og sent-
rale byområder har en dominerende rolle i forhold til andre 
kommunesentra og bydelssentra.  De største trafikkstrøm-
mene og trafikkveksten kommer derfor i stor grad på 
hovedvegnettet inn mot sentrum. Pga av topografien og 
vegsystemets utforming, vil også mange av trafikkstrøm-
mene på tvers av byregionen gå via sentrale byområder.    
 

Hovedvegutbyggingen i Bergen har så langt holdt noen-
lunde tritt med den økte vegtrafikken og delvis løst deler av 
framkommelighetsproblemene på kort sikt10. Fortsatt er det 
køproblemer i syd, og at det er et begynnende køproblem 
på nordre innfartsåre. Status så langt er derfor at effekten 

                                                                 
10 TØI rapport 770/2005: ”Effekter av hovedvegutbygging i Oslo 
og Bergen”. 

+ 100 % 

+ 110 % 

+ 40 % 

+50 % + 200 % 

+40 % 

+ 55 % 

+ 70 % 

+40 % 

+30 % 

+50 % 

+ 40 % 

+ 40 % 

Nordre innfartsåre har god 
kapasitet, men med en ÅDT på 
over 50.000 i 2030 kan 
trafikkavviklingen bli ustabil.  Inn 
mot sentrum er det allerede i 
dag køproblemer. 

Asakøybruen har årene før 
avvikling av bompenger en 
svært sterk vekst opp rundt 
9 % i året. Sterk befolk- 
ningsvekst og avvikling av 
bompenger gir en forventet 
trafikk i 2030 = 30.000.  

Sterk vekst i trafikk 
på Vestre innfarts- 
åre med ÅDT på 
55.000 i 2030.  

Utbygging av Ringveg Vest vil 
løse de trafikale problemene på 
vegsystemet i dette området..  

Løvstakktunnelen har nådd sin 
kapasitetsgrense i dag. Etterspurt 
kapasistet I 2030 er på 29.000 
ÅDT. 

Med stor trafikkvekst på alle 
innfartsåre mot sentrum, vil 
vegsystemet rundt Nygårds- 
tangen og Danmarkspass få 
avviklingsproblemer med lange 
køer og forsinkelser.   

Fjøsangerveien og Kanalvegen 
inn mot Danmarksplass skal 
betjene mer trafikk etter at 
bybanen er etablert i Inndals- 
veien. Tiltak er under bygging for 
å avbøte køproblemer, men 
fortsatt kø mot Danmarksplass.  

Tofelts bru.  
ÅDT 2030:  35.000  

Fanavegen, stor trafikk, 
randbebyggelse og mange 
sideveger.  Køproblemer. 
Vegsystemet rundt Skjoldskiftet 
og Nesttun har dårlig kapasitet. 

Flyplassvegen, ÅDT i 2030 på 
30.000. Rushtidsproblemer.   

Veger med forventet avviklingsproblem i 2030.

+30% 

Avvikling av bompenger på 
Nordhordlandbrua gir sterk 
trafikkvekst med forventet  
ÅDT i 2030 på 22-25000, med 
begynnende kapasitetsprob- 
lemer og miljøbelastninger.  

Figur 2.4. Framkommelighetsproblemer på overordnet vegnett i 2030, basert på prognoser for trafikkvekst 2001 – 2030 på 
dagens vegnett og uten kapasitetsbegrensninger.  Prosenttallene viser veksten fra 2001 til 2030 om det ikke var kapasitets-
begrensinger i vegsystemet. Den faktiske trafikken vil være lavere dersom vegene ikke har kapasitet til å ta denne trafikken.  
Kilde: Transportmodellen for Bergensområdet. 
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av kapasitetsutvidelsen nå er i ferd med å bli hentet inn av 
trafikkveksten.  
 
Utfordringene framover vil være store i forhold til den økte 
transportetterspørselen og utvikling av et tjenelig transport-
system og finansiering av dette. Nedbetaling av broene 
rundt Bergen og realisering av de prosjekter som er under 
planlegging, vil øke den regionale integrasjonen i Bergens-
området og legge grunnlaget for ytterligere trafikkvekst.  
 
Fram mot 2030 ventes det en trafikketterspørsel som store 
deler av det sentrale vegnettet i Bergen i dag ikke har 
kapasitet til å betjene uten at det oppstår avviklingsprob-
lemer og kø. I bytrafikk med store variasjoner i trafikken 
over døgnet, er imidlertid kø en normal situasjon og noe 
som kjennetegner bytrafikk. Transportplanleggingens 
utfordringer er knyttet til hvor disse køene skal være, hvor 
store de skal være og hvordan en best kan avhjelpe 
problemene med andre typer tiltak enn investeringer.  
 
Utbygging av første del av Ringveg vest som ligger inne i 
Bergensprogrammet, vil løse opp på avviklingssituasjonen 
vest i Bergen. Bybanen, omlegging av trafikken i Inndals-
veien og utvidelse av kapasiteten i Fjøsangervegen, Kanal-
veien inn mot Danmarksplass ventes også å lette på avvik-
lingsproblemene i dette området. Ellers ventes det økende 
avviklingsproblemer med dagens vegnett i området rundt 
Nygårdstangen - Danmarksplass. Trafikkveksten på inn-
fartsårene fra nord og vest ventes å nå et nivå der det selv 
med dagens fire felt vil oppstå til dels betydelige køsitua-
sjoner i lengre tidsperioder. Det samme gjelder lenger ut i 
byområdet rundt bydelssentra og der det er større kryss.  
 
 
2.5  Trafikksikkerhet  
Mellom to og tre personer blir hver dag mer eller 
mindre alvorlig skadet i trafikken i Bergensområdet. 
Høy trafikkvekst i byregionen gjør at trafikksikkerhet er 
en hovedutfordring for å nå nullvisjonen om at ingen 
skal bli drept eller varig skadet i trafikken. 
 
Over de siste fire årene er overkant av 850 personer skadd 
eller drept pr år i trafikken i Bergensområdet11. I overkant 
av 60 av disse er hardt skadd eller drept. I tillegg til den 
sorg og savn dette medfører, utgjør dette en kostnad for 

                                                                 
11 Datagrunnlag for trafikksikkerhet er tatt fra notat fra 
Vegdirektoratet: ”NTP 2010-2019 - Ulykkesstatistikk til bruk i 
arbeidet med byanalysene” fra oktober 2006. 

samfunnet på 1,8 mrd kroner i året12. Trafikkulykker er 
derfor et stort samfunnsproblem som er høyt prioritert 
innen samferdselspolitikken. Både nasjonalt og lokalt ligger 
“nullvisjonen” til grunn for trafikksikkerhetspolitikken, dvs. 
ingen drepte eller varig skadde i trafikken. Nullvisjonen 
tilsier et fokus på reduksjon i de alvorligste ulykkene. Til 
tross for nedgangen i antall ulykker tyder 
ulykkessituasjonen i storbyene på at det er behov for en 
videre satsing rettet mot fotgjengere og syklister. 
 
Det har vært en gjennomgående positiv utvikling i antall 
trafikkulykker, både for landet totalt og for storbyregionene. 
Antall drepte eller hardt skadde i det enkelte byområde er 
imidlertid så lavt at det vil være relativt store tilfeldige 
variasjoner fra år til år. Dette gjelder bl.a. Bergensområdet, 
hvor det ikke er noen klar trend. 
 
Det er en forholdsvis høy andel ulykker blant syklister og 
fotgjengere i byområdet, med rundt en tredjedel av alle 

                                                                 
12 I følge ”Handlingsplan for trafikksikring” for Hordaland fylke 
(2006), koster trafikkulykkene i fylket 2,7 mrd årlig. Opp mot 80 
prosent av ulykkene skjer i Bergensområdet. 
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Figur 2.5: Antall personbiler i Bergensområdet, registrert 
fram til 2006 og prognose for 2000-2025.   
Kilde: SSB og vekstprognoser i NTP 2006-2011. 
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drepte eller hardt skadde.  Tilsvarende andel på landsbasis 
er i underkant av 17 prosent. 
 
Alvorlighetsgraden på ulykkene i gjennomsnitt er noe 
lavere i storbyområdet enn for landet totalt, og noe lavere 
der fartsgrensen er under 60 km/t enn på veger med 
høyere fartsgrense. Høy fart fører til alvorlige ulykker. 
Trafikkulykkene innen Bergen kommune med mye bytrafikk 
med lav hastighet, er mer dominert av mindre alvorlige 
skader enn i ytre deler av byområdet. Internt i Bergens-
området, skjer halvparten av de alvorligste ulykkene og 
dødsulykkene utenfor Bergen kommune. Økt trafikkvekst 
særlig i de ytre delene av Bergensområdet, gjør derfor 
trafikksikkerhet og tiltak for å redusere ulykkene til en viktig 
utfordring.   
 
2.6   Miljøutfordringer  
Den voksende biltrafikken er hovedutfordringen for 
miljøproblemene i Bergen gjennom utslipp av klima-
gasser og bidrag til lokal luftforurensning og støy.  
 
Veitrafikken er en av hovedkildene til lokal luftforurens-
ningen og støy i byområdet. De største problemene er i 
Bergen, der trafikken er størst og flest personer ekspon-

eres for dårlig luftkvalitet og støy. Over 30.000 personer er 
mer eller mindre plaget av veitrafikkstøy i Bergensom-
rådet.13  
 
I Bergen koster luftforurensingen minimum 200 millioner 
kroner i årlige helseutgifter.14  Luftforurensningen fra veg-
trafikk er knyttet til svevestøv og nitrogenoksider. I 2003 
ble noe under 300015 av Bergens innbyggere utsatt for 
svevestøvnivåer over nasjonale og lokale mål for lokal luft-
kvalitet.16 Noen flere ble samme år utsatt for konsentra-
sjoner av nitrogenoksider som overskrider nasjonale og 
lokale grenseverdier. Mellom 85 og 99 prosent av bidraget 
til disse overskridelsene kommer fra veitrafikk.17  Ved 
Danmarksplass vil forskriftenes krav til nitrogenoksid (NO2)  

                                                                 
13 Kilde: SSB støystatistikk for 2003 hele fylket, skjønnsmessig 
redusert til å gjelde Bergensområdet. 
14 Kilde: Helsevernetaten i Bergen kommune. 
15 Kilde: Norsk Institutt for Luftforskning (NILU), Statistisk 
sentralbyrå, Statens vegvesen og Bergen kommune 
16 Lokale mål for luftkvalitet er gitt i ”Handlingsplan mot lokal 
luftforurensing i Bergen” vedtatt av Bergen bystyre i 2004.  De 
lokale målsetningene for luftkvalitet er i tråd med tilsvarende 
nasjonale mål. 
17 Kilde: NILU gjengitt i Miljøstatus for Norge, oversikt for Bergen.  
www.miljostatus.no 

Figur 2.6 Drepte og alvorlige skadde i Bergen og 
Bergensområdet 1998-2005 
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Figur 2.8. Årsmiddel for NO2-konsentrasjoner i Bergen for sesongen 2005-2006.  
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på årsbasis, som er satt for å beskytte menneskers helse, 
bli overskredet de nærmeste årene.18  
 
Veitrafikken bidrar også vesentlig til utslipp av klimagasser. 
Dersom prosessindustrien knyttet til olje og gass holdes 
utenom, står vegtrafikken for over 50 prosent av klima-
gassutslippene i Bergensområdet.19  
 
 
2.7   Virkemidler og finansiering 
Utforming og dosering av virkemiddel sammen med 
etablering av finansieringsgrunnlag for nødvendige 
tiltak, er viktig for utformingen av transportpolitikken i 
Bergensområdet 
 
Med grunnlag i behov for videre utvikling av transport-
systemet, vil utfordringene i tillegg til videre utvikling av 
infrastruktur- og driftstiltak, også være knyttet til valg av 
virkemidler og finansiering av tiltak. Valg av virkemidler og 
finansiering henger sammen i den forstand at bruk av  
virkemidler og dosering av disse, kan påvirke finansierings-
behovet. Videre vil bruk av bompenger eller veiprising som 
virkemiddel også være del av et finansieringsgrunnlag. 
 

                                                                 
18 Kilde: Helsevernetaten i Bergen kommune 
19 Kilde: SSB utslippsdata 2004 

Virkemiddeldiskusjonen er særlig viktig i sentrale deler av 
byregionen der framkommelighetsproblemene og miljø-
utfordringene blir mest påtrengende. I sentrale byområder 
har det tradisjonelt vært lettere å få aksept for restriktive 
virkemidler fordi trengselsproblemene har vært åpenbare 
og det har vært lettere å få til et godt kollektivtilbud. Også i 
områder lenger fra sentrale bystrøk kan en bredere virke-
middeldiskusjon bli mer aktuell ettersom kapasiteten i 
transportsystemet blir fylt opp.   
 
Litt avhengig av hvilke virkemidler man vil bruke og doser-
ing av disse, vil størrelsen på de samlede infrastrukturtiltak 
og driftsressurser som måtte være nødvendig, være av et 
omfang som overstiger de ressurser man hittil har hatt 
tilgjengelig. Dette henger sammen med at krav til løsninger 
i forhold til inngrep, arealbeslag og miljøkostnader i et 
byområde som er trangt og utbygd, krever kostbare 
løsninger. 
 
.
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3. Godstransport 
Effektiv godstransport og varedistribusjon er en viktig del av et velfungerende 
transportsystem, og for rasjonell logistikk i byområdet. Framtidig lokalisering av Bergen 
havn og jernbanens godsterminal vil ha betydning både for byutviklingen i sentrale 
bystrøk og for godstransportene. 
 
 
Effektiv gods- og varetransport er viktig for en velfunger-
ende byregion og for kostnadsnivået i norsk import og 
eksport. For Bergensregionen er utfordringene i første 
rekke knyttet til: 
• Eksterne transporter, dvs. effektiv transport av gods til 

og fra regionen i form av eksport og import, og trans-
porter til og fra andre deler av landet. 

• Interne forhold knyttet til effektiv logistikk og 
varedistribusjon innen byregionen 

• Forholdet mellom godsterminaler og byutvikling 
 
Tilrettelegging for eksterne transporter hører i hovedsak 
inn under nasjonal transportpolitikk. Men enkelte elementer 
er likevel knyttet til en mer lokal og regional politikk etter-
som byområdet er et viktig knutepunkt for godstransporten, 
og en stor del av de lange transportene har byområdet 
som målpunkt. De løsninger som velges for terminaler og 
interne transportvilkår, har dermed betydning for de ”lange” 
godstransportene. 
 
 
3.1 Flytting av havne- og jernbane-

terminalen? 
Jernbaneterminalen og Bergen havn på Dokken ligger 
gunstig til for fordeling av gods i byområdet. Begge 
arealene er attraktive til byutviklingsformål. 
 
Både terminalen for jernbanen på Nygårdstangen, og 
terminalområdene på indre havn, er utsatt for press fra 
andre byutviklingsformål. Disse terminalene har i dag god 
lokalisering i forhold til det overordnete vegnettet, og i 
forhold til det nettverk av virksomheter som benytter term-
inalene. Det er tilstrekkelig arealkapasitet i terminalene på 

kort og mellomlang sikt.20 På lang sikt, med økende gods-
mengder, nye logistikkløsninger, fokus på miljøbelastninger 
og økende press på sentrumsnære areal til byutviklings-

                                                                 
20 ”Godstransport og terminaler i Bergen”, grunnlagsdokument for 
arbeidet med kommuneplanens arealdel i Bergen, Norconsult 
2005. 

Figur 3.1. Godsterminaler i Bergensområdet 
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formål, er det aktuelt å se på alternative lokaliseringer. 
Dette er også i tråd med erfaringer fra andre havnebyer i 
Norden og Europa, der den tyngre godshåndteringen 
flyttes ut fra sentrale byområder21.  I tillegg kommer at 
terminalene ligger i et område med stort trafikkpress, og 
som er sårbart for fremkommelighetsproblemer.  I lengden 
vil det derfor heller ikke være tjenlig for gods- og vare-
transporten at terminalene er lokalisert der de er i dag. 
 
 
3.2 Bergen havn 
Bergen havn har en viktig funksjon for utenlandsk 
godstransport til og fra Vestlandet. På sikt kan det 
være aktuelt å flytte deler av havnefunksjonene.  
 
Bergen havn er utpekt som nasjonal havn22 og har en 
overordnet funksjon for nasjonale transporter og for import 
og eksport til og fra store deler av Vestlandet.  I tillegg til 
godshåndtering over Bergen havn, er havnen også snu-

                                                                 
21 ”Havner i endring – konsekvenser for byutviklingen”. KS-
program for storbyrettet forskning ved Bergen kommune. 
September 2006 
22 St meld nr 24 (2003-2004) ”Nasjonal transportplan 2006-2015” 
utpekte 10 nasjonale havner langs kysten. Disse skal represen-
tere viktige, store stykkgodshavner på kysten, men de er ikke gitt 
noen spesiell funksjon eller rolle fra statlige samferdselsmyndig-
heter i transportavviklingen. Bergen er også utpekt som stam-
netthavn i ”Sjøverts stamnettutredning” fra Kystverket, oktober 
2006. 

havn for Hurtigruten, havn for internasjonale ferjeforbind-
elser til kontinentet, Norges største cruisehavn, samt havn 
og knutepunkt for regional passasjertrafikk med hurtig-
båter. Havneområdet betjener ikke bare lasting og lossing 
av båter, men det foregår også en betydelig aktivitet knyttet 
til omlasting av rent bilbasert gods. 
 
Bergen og Omland Havn som organisatorisk enhet dekker 
et distrikt som strekker seg fra Bjørnefjorden til Fens-
fjorden. Dette omfatter også Mongstad, og medregnet 
transport av petroleumsprodukter, er havnen en av 
Europas største havner. Mye gods går også som direkte-
forbindelser til og fra private havner som f.eks til oljevirk-
somheten på Sotra og i Nordhordland, samt til og fra 
enkelte industrivirksomheter. I forhold til lokal transport-
politikk er det imidlertid containertransport og ro-ro-trans-
port som er mest interessant, og som relaterer seg til gods-
håndtering på landsiden og fordeling av godset med bil 
både internt i og inn og ut av Bergensområdet.  For denne 
transporten er Bergen indre havn det sentrale terminal-
området.  Innenfor havneavsnittet mellom Sotrabroen og 
Hordvik handteres om lag en million tonn gods i året.23  
Mesteparten av dette (84 prosent) håndteres på den indre 
delene av havnen, Dokken og Vågen. Av disse to håndt-
eres om lag 90 prosent på Dokken.  
 
Dokkenområdet dominerer som eksport- og importterminal 
og knutepunkt for utenrikstrafikken. Bergen havns rolle 
som knutepunktsterminal er forsterket, men vil sannsynlig-
vis på lang sikt kreve arealsamarbeid på terminalsiden for 
å tilfredsstille effektivitetskrav knyttet til håndtering. Det er 
etablert samarbeid med CCB på Ågotnes som kan av-
hjelpe eventuelle kapasitetsproblemer i sentrale havne-
arealer ved Bergen sentrum. 
 
Det foreligger ingen konkrete planer eller alternativer for 
omlokalisering av havneaktiviteten i Bergensområdet. 
Alternative havnearealer er under vurdering i det pågående 
arbeid med kommunedelplan for Bergen havn og i et 
fylkeskommunalt utredningsprosjekt om mulige 
ekspansjonsområder for Bergen indre havn. Dersom ny 
lokalitet for havn skal etableres, er det viktig at denne får 
god kontakt mot det overordnete vegsystemet i 
Bergensområdet.   
  
 

                                                                 
23 Datagrunnlag fra ”Godstrafikktelling 2006”, Asplan Viak for 
Bergen kommune. 

Figur 3.2.  Godsmengdeforedling på terminalene i 
Bergen sentrum (Kilde: Bergen kommune) 
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3.3 Nygårdstangen 
Nygårdstangen er en av de største 
containerterminalene i nasjonal målestokk. Framtidig 
lokalisering i Arnadalen er vurdert. 
 
På Nygårdstangen håndteres årlig om lag 1,2 millioner 
tonn jernbanebasert gods. I tillegg foregår det om lag 
187.000 tonn omlasting bil-bil, slik at samlet håndteres det 
knapt 1,4 tonn gods på Nygårdstangen. Det håndteres 3-4 
ganger flere containere på Nygårdstangen enn på Bergen 
havn. Nygårdstangen er Norges fjerde største container-
terminal etter Alnabru, Oslo havn og Trondheim jernbane-
terminal.  Dette er et uttrykk for at godstransport med 
jernbane er viktig for Bergensområdet. Godstransporten 
med tog til Bergen har økt, og ytterligere vekst kan utløses 
ved kapasitetsøkende tiltak på Bergensbanen. I tillegg ville 
Ringeriksbanen gitt en betydelig reisetidsreduksjon. Gods-
transporten mellom Alnabru og Bergen domineres av 
containertog, og har en markedsandel på rundt 60 prosent 
av godstrafikken mellom Østlandet og Bergensområdet. 
Effektiv godshåndtering og tilgang til jernbane er dermed 
viktig både for varedistribusjonen til og fra Bergensom-
rådet, og for å nå miljøpolitiske mål om økt overføring av 
gods fra veg til bane. 
 
Flytting av jernbaneterminalen er under vurdering, og det 
mest aktuelle alternativet for ny lokalisering er i Arnadalen. 
Denne lokaliteten ligger gunstig i forhold til framtidig 
hovedvegnett i Bergensområdet. 
 
 
3.4 Godstransport bane – båt 
Båt og bane til og fra Bergen betjener i hovedsak ulike 
markedsområder. Det er kartlagt lite etterspørsels etter 
kontakt mellom havn og jernbane. 
 
Både jernbaneterminalen og havn er viktige godsknute-
punkt. Ved videre utvikling og eventuell flytting, er det reist 
spørsmål om behov for samlokalisering eller tett kontakt 
mellom disse to. 
  
Det er liten overføring av gods mellom sjø og jernbane i 
dag. Jernbanens havnespor er ikke i bruk, og er dessuten 
lite attraktivt da det krysser trafikkert hovedveg.  Bedre 
tilrettelegging for kobling mellom terminalene kan muligens 
øke denne trafikken noe, men overføring av gods mellom 
havnen og jernbanen foregår i dag mest effektivt og fleksi-
belt med bil.  Det er om lag to km veg med god standard 
mellom de to terminalene. På lang sikt kan likevel en opp-
rydding i bruk av lastbærere, økt samarbeid og etablering 

av nye, intermodale (integrerte) løsninger mellom ulike 
transportmåter føre til endringer. 
 
Lite overgang mellom båt og bane skyldes i hovedsak 
manglende etterspørsel. Jernbanen og sjøtransporten 
dekker ulike markeder for Bergensområdet. Jernbanen står 
for en viktig godstransportforbindelse øst-vest. Retnings-
ballansen er skjev, - trafikk fra øst mot vest står for om lag 
70 prosent av trafikken og det fraktes et betydelig antall 
tomme containere fra Bergen.  
 
Noe importgods til Bergensområdet kommer med jern-
bane, men dette er lite i forhold til de store importvolumene 
som kommer med båt. Sjøtransporten står for en overvei-
ende del av importen til Bergensområdet, og dekker mye 
av transportbehovet for de lange transportene langs Vest-
landet. Ettersom transportetterspørselen fra Bergen havn 
enten er rettet lokalt eller nord-sør langs Vestlandet, er bil 
og ikke tog aktuell for videretransport av gods som landes i 
Bergen.  
 
Eksportgods går i hovedsak sjøveien, men noe går med bil 
eller bane til og via østlandsområdet for videre transport 
derfra. Transport ut fra Bergensområdet og Vestlandet for 
øvrig er i hovedsak rettet mot nabofylker på Vestlandet 
eller utlandet.  Vestlandets næringsliv er svært eksport-
rettet, og sjøtransport eller bil på ferje er hovedtransport-
måtene. Det går også betydelige mengder med gods på bil 
på vegnettet ut av regionen. Dette er til destinasjoner uten-
lands, eller til områder der jernbane betyr ekstra omlasting 
og derfor er lite attraktivt. Dette er også grunnen til at det er 
betydelig overkapasitet på jernbanen østover fra Bergen.  
Denne kapasiteten kunne vært utnyttet dersom Bergen fikk 
en rolle som importhavn for gods til Østlandet.  
 
Det er imidlertid lite som tyder på at kapasiteten på havne-
siden på Østlandet skulle tilsi at det ville være mer rasjo-
nelt med båt og omlasting til jernbane i Bergen heller enn 
transport direkte til havner i Oslofjorden (eller Gøteborg).  
 
 
3.5 Godstransportstrømmer internt i 

Bergensregionen 
Mesteparten av godset som kommer til Bergen 
fordeles til sentrale deler av byområdet, i første rekke 
sentrum, sentrumsnære byområder og søndre bydeler.  
 
Bergen har ikke spesielt mye godstransport på veg i 
forhold til andre norske byer. Dette henger sammen med 
næringsstrukturen i Bergen, med relativt lite innslag av 
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virksomheter med stort behov for landtransport. Mye av det 
tyngre transportbehovet i regionen som f.eks. til petrole-
umsvirksomheten, benytter sjøtransport. 24 
 
Varedistribusjonen internt i regionen er i hovedsak knyttet 
til befolkningens konsum og næringslivets behov for vare-
leveranser. Behovet for transport av gods i Bergensom-
rådet gjenspeiler dermed utbyggingsmønsteret, særlig 
knyttet til arbeidsplasser og virksomheter. Overslag på 
varetransportbehovet knyttet til næringsvirksomheter viser 
også at de største behovene er knyttet til sentrale bystrøk 
og søndre bydeler i Bergen. Av totalt varetransportbehov i 
Bergen og de nærmeste kommunene, står Bergenhus 
bydel for opp mot en tredjedel av det samlede behovet.  
 
Hovedstrukturen innen godstransport og terminaler i 
Bergensområdet har ligget fast i lang tid. Med et eks-
panderende bysentrum med press på de sentrumsnære 
terminalarealene, er det blitt aktuelt å se på langsiktige 
utviklingstrekk innen godstransporten og de tilknytninger 
terminalene må ha i forhold til hverandre og mot vegnettet. 
 
Til tross for effektivisering av transportene, rapporteres det 
fra norske byområder økende konflikt mellom godstrafikk 
og annen trafikk25. I Bergensområdet er dette i hovedsak 
knyttet til parkeringsforhold og tilgjengelighet inn mot lever-
ingssted, samt konflikter med annen trafikk. Dette er prob-
lemområder som i stor grad gjelder lokale forhold på gate-
nivå.  
 
På overordnet nivå er problemstillingen for godstrans-
porten i byområder knyttet til framkommelighet på veg-
nettet, til liks med annen trafikk.  Mellom syv og ti prosent 
av trafikken på hovedvegene i Bergen er tunge biler, dvs 
godstransport og busser.  Godstransporten utgjør dermed 
ikke en stor andel av den samlede trafikken, og represen-
terer ikke et stort problem for den generelle trafikkavvikling-
en. Kjøring av gods har også en annen døgnfordeling enn 
øvrig vegtrafikk. Mens persontrafikken har markerte rush-
tidstopper om morgen og kveld, er døgnfordelingen for 
godstrafikken mer jamt fordelt over dagen med maksimal 
aktivitet mellom kl 0800 og 1400. Det fører til at gods-
trafikkens andel av totaltrafikken på vegnettet er relativ 
beskjeden i forhold til annen trafikk på de tider av døgnet 
der trafikken er størst.  
 

                                                                 
24 TØI rapport 737/2004: ”Godstransport i byområder Nøkkeltall, 
trender og tiltak” 
25 Fra TØI-rapport 737/2004, opplysninger mottatt fra de største 
byområdene 

Figur 3.3 Fordeling av varetransportbehovet i 
Bergensområdet. Kilde: Bergen kommune 

Figur 3.4 Fordeling av gods fra Nygårdstangen og 
Bergen havn, mars 2006. Kilde: Bergen kommune. 
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Mye av godstransporten i Bergen er rettet mot sentrale 
byområder og de to største terminalene ligger sentralt. 
Lokalt ved de største terminalene, kan det derfor i kortere 
perioder oppstå avviklingskapasiteter med stor aktivitet av 
godsbiler. Men selv i disse områdene er problemer knyttet 
til trafikkavvikling i dag ikke påtrengende. Det er om lag 
1000 godsbilbevegelser til og fra havnen på Dokken pr 
dag, og noenlunde tilsvarende fra terminalen på Nygårds-
tangen26.  En stor del av denne trafikken avvikles utenom 
rushet. Med den trafikkvekst som er ventet på de aktuelle 
vegstrekningene, vil trafikkavviklingen for godstrafikken 
møte økende køproblemer. Dette gjelder i første rekke 
Nygårdshøydetunnelen, krysset på Nygårdstangen og 
hovedvegene nord og sør. 
 
 
3.6 Oppsummering 
• Godstransporten utgjør en liten andel av trafikken på 

vegnettet i Bergensområdet og bidrar i liten grad til 
avviklingsproblemene. Derimot kan økt trengsel på 
vegnettet bli et problem for framkommeligheten for 
godstransporten.  

• Dagens havn og jernbaneterminal har god kontakt med 
overordnet vegnett, og ligger gunstig til i forhold til 
fordelingen av gods i byregionen.  For godstransporten 
sin egen del, er det ikke behov for å flytte havn og 
jernbaneterminal de næreste 15 til 20 årene. Økende 
trafikk og avviklingsproblemer rundt Nygårdstangen og 
Danmarksplass kan endre dette. 

 

                                                                 
26 Data fra ”Godstransport og terminaler i Bergen”, 
grunnlagsdokument for arbeidet med kommuneplanens arealdel i 
Bergen, Norconsult 2005. 

• Flytting av terminalfunksjonene fra dagens sentrale 
arealer er begrunnet i hensyn til bymiljø, og i å frigi 
arealene til byutviklingsformål for bolig, næring, rekrea-
sjon samt tilgjengelighet til sjøfront, bymiljø og estetikk. 

• Markedet for kombitransporter bane-sjø er lite. Det er 
ikke ventet at dette vil endre seg vesentlig i framtiden. 
Framtidig lokalisering av havn og jernbaneterminal 
trenger derfor ikke å legge gjensidige bindinger på 
hverandres lokalisering. 

• Ny lokalisering av godsterminaler må sikres en like god 
tilgjengelighet som dagens terminaler, med langsiktig 
utviklingsmuligheter, og slik at de i minst mulig grad 
skaper miljøproblemer for nærliggende områder.   

• For jernbaneterminalen er Arnadalen aktuelle lokalitet.  
Dette må følges opp med utbygging av hovedvegsys-
temet. 

• Lokalitet for ny godshavn må ligge med god kontakt til 
det overordnete vegnettet og til det ytre ringvegsys-
temet i Bergen.  
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4. Virkemidler 
Valg av virkemidler, sammensetning og dosering av disse er viktig for å nå transport- og 
miljøpolitiske mål. En virkemiddelanalyse i form av ulike scenarier for Bergensområdet, 
viser at sterk vekst i bilholdet gjør at et godt kollektivtilbud er alene ikke nok til å få en 
trafikkutvikling i tråd med målene for bytrafikken. Det må brukes både positive og 
restriktive virkemidler for å nå målene. 
 
 
4.1 Aktuelle virkemidler 
Transportpolitikkens utforming må ta i bruk et samlet 
sett av virkemidler. Selv om mye av forutsetningene 
for trafikkutviklingen er styrt av nasjonal politikk og 
overordnete trender, er en lang rekke virkningsfulle 
virkemidler til rådighet for lokale myndigheter. 
 
Som det går fram av avsnittene foran, er det ventet fortsatt 
sterk vekst i trafikken i Bergensområdet. Dersom denne 
veksten skal handteres slik at de transportpolitiske mål skal 
oppnås, trengs en rekke virkemidler. Lokale myndigheter 
disponerer en lang rekke av disse, men på langt nær alle. 
Med en åpen økonomi som den norske, vil også transport-
utviklingen være avhengig av så vel internasjonale økono-
miske trender, som nasjonal politikk og økonomi og lokale 
tiltak.  
 
De generelle økonomiske utviklingstrekkene har man lokalt 
i liten grad styring med. Nasjonal politikk legger opp til 
stabil og jamn vekst med økonomisk velstand og forbruk 
som resultat. Økt bilhold er en del av dette bildet og ligger 
bak prognosene om en økning i bilholdet i Bergensområdet 
med 35 prosent fra 2005 til 2030. Økonomiske utviklings-
trekk er også knyttet til strukturelle endringer i norsk øko-
nomi der særlig arbeidsplasser, men også bosettingen, er i 
størst vekst i byregionene med tilflytting og økende aktivi-
tet. I tillegg til generell vekst i norsk økonomi, ventes at en 
stor del av denne veksten kommer i de største byregion-
ene. 
 
 
 
 

Nedenfor gis en kort oversikt over de viktigste lokale 
virkemidlene: 

• Arealplanlegging  
Det er nær sammenheng mellom arealbruk og transport. 
Byspredning og ny arealbruk skaper trafikk, og bedre 
transporttilbud fører til endret arealbruk og byspredning. 
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og trans-
portplanlegging er utformet nettopp med sikte på at disse 
sammenhengene behandles slik at man legger opp til 
dempet behov for transport og bedre vilkår for effektiv 
kollektivtransport.  

• Utbygging av vegnett 
Utbygging av vegnettet har vært hovedvirkemiddelet i 
transportpolitikken til nå. Det er fortsatt behov for betydelig 
vegutbygging i Bergensområdet. Omfanget og valg av 
prosjekter og utforming av disse, er viktige valg i transport-
politikken i regionen. 

• Kollektivtransport  
Utforming av et framtidsrettet kollektivtilbud er avgjørende 
for om kollektivtransporten kan ta en større del av trafik-
ken. Utforming av kollektivtilbudet gjelder forhold knyttet til 
drift, takster, rutetilbud, kapasitet, tilgjengelighet og fram-
kommelighet. Virkemidlene knyttet til dette gjelder takst-
system, tilskudd og tiltak for å gi kollektivtrafikken nok 
kapasitet og god framkommelighet uavhengig av annen 
trafikk. Det er også viktig at kollektivtilbudet tilpasses alle 
brukergrupper gjennom universell utforming. 

• Gang- og sykkeltrafikk  
Gang- og sykkeltrafikk kan utgjøre en viktig del av trafikken 
når forholdene legges til rette. Gode forhold for gang- og 
sykkeltrafikk er også et viktig element i god tilkomst til 
holdeplasser for kollektivtrafikken.  
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• Parkering  
Biltrafikken påvirkes i betydelig grad av tilgang på parker-
ingsplasser. I Bergen dimensjonerer antall langtidsparker-
ingsplasser størrelsen på biltrafikken inn mot sentrum i 
morgenrushet. Også i andre deler av byområdet vil 
parkeringstilbudet påvirke antall bilreiser og fordelingen 
mellom privatbil og kollektivtransport.  

• Avgifter på bilbruk  
Biltrafikk, som annet forbruk, er følsom for kostnadene. Økt 
trafikk over Nordhordlandsbrua når bompengene forsvant, 
er bl.a. et uttrykk for dette. Priselastisiteten for bruk av bil i 
Norge på kort sikt er anslått til - 0,25 og på lang sikt til 
- 0,75, dvs. ved f.eks. 10 prosent økning i prisen, reduser-
es bilkjøringen med hhv 2,5 og 7,5 prosent.  Prisfølsom-
heten varierer med type reiser og hvilke alternativer 
trafikantene har til å velge andre reisemåter. Bensinprisen 
ligger utenfor lokalpolitisk kontroll, men innføring av bom-
penger, veiprising og parkeringsavgifter er økonomiske 
virkemidler som bestemmes lokalt, på samme måte som 
takstene i kollektivtrafikken. 

• Fysisk trafikkregulering  
Trafikkomfanget i avgrensede områder kan påvirkes 
direkte med fysisk trafikkregulering. Dette gjelder bl.a. 
avstenging av områder til gangstrøk, etablering av 
omkjøringsalternativer, forbud mot gjennomkjøring mv. 
I Bergen sentrum har mer gategrunn avsatt til kollektiv-
trafikken og fotgjengere bidratt til mindre gjennomkjøring 
og redusert trafikk i de mest sentrale delene av sentrum. 

• Mobilitetsrådgiving 
Det er et betydelig potensial i å endre atferd og praksis i 
reisevaner både hos privatpersoner og bedrifter i retning av 
mindre transport og mer bruk av miljøvennlige transport-
alternativer. Informasjon om mulige alternative transport-
måter og enkelt tilrettelegging på arbeidsplasser, kan 
utløse mye av dette potensialet. Bergen kommune har 
etablert et mobilitetskontor som skal bidra til å øke trafi-
kantenes kunnskap og motivasjon om mer miljøvennlige 
reisemåter. 
 
  
4.2 Virkemiddelanalyse ved bruk av 

scenarier 
Scenariene er satt sammen av kombinasjoner av 
kollektivtilbud, parkeringstilbud, vegbygging og 
kjøreavgifter. Scenariene viser effekter for hele 
byregionen samlet. 
 
Transportpolitikken består i valg av virkemidler. Den 
samlede effekt er avhengig av sammensetningen av virke-

midler og hvor sterkt disse doseres. For å få en samlet og 
konsistent oversikt over effekten av aktuell virkemiddelbruk 
i Bergensområdet, er det gjennomført en makroanalyse 
hvor disse tiltakene er inngår:27 

• Kollektivtilbudet: 
- Flatedekning, dvs. hvor tilgjengelig kollektivtilbudet er 
- Rutefrekvens 
- Takster 
- Standardheving i form av bybane 
- Fremkommelighet 

• Parkeringsplasser i sentrum 
• Vegbygging, vegkapasitet 
• Kostnader ved bruk av bil som følge av bompenger, 

tidsdifferensierte bompenger, eller veiprising 
 
Analysen er utført i form av scenarier som viser i hvilken 
grad bruk av virkemidler vil påvirke utviklingen i bruk av bil 
og kollektivtransport. Analysen er gjort med basis i 
erfaringer fra en rekke norske og utenlandske byområder, 
og forskningsbaserte erfaringer fra sammenhenger mellom 
transportmiddelvalg og egenskaper ved byområder og dets 
transporttilbud28. Analysene gir en overordnet, gjennom-
snittlig effekt for hele byområdet29. Analysene er makro-
analyser i den forstand at de kun omfatter generelle 
utviklingstrekk for hele Bergensområdet samlet. I neste 
omgang er det selvsagt viktig å finne ut hvor og hvordan 
tiltakene mer konkret må innrettes for å gi best effekt og 
hvor effektene vil variere i ulike deler av byområdet.  
 
Scenariene gir ikke et mål på de faktiske effekter på kort 
sikt etter at tiltak er satt i verk, men er snarere en indika-
sjon på hva som kan tenkes å skje på noe lengre sikt 
dersom slike tiltak gjennomføres.  Scenariene har en tids-
horisont ved 2030.

                                                                 
27 Analysen er utført av Transportøkonomisk institutt på oppdrag 
fra Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Statens 
vegvesen region vest og er dokumentert i TØI Arbeidsdokument 
PT/1859/2006, 11.8.2006.  Etter publisering er scenario 3 endret 
til bruk i transportanalysen. 
28 Analysen benytter en bydatamodell utviklet med erfaringstall fra 
byer som er med i en database utformet av The International 
Association of Public Transport (UITP). Databasen inneholder 
nøkkelinformasjon om byenes størrelse, transportsystem og 
trafikkforhold osv i en rekke land verden over. I modellkjøringene 
for Bergensområdet er det benyttet nøkkeltall for 48 byområder, 
hvorav seks er norske, og 27 er andre vesteuropeiske land. 
Indikatorene som er inkludert i bydatamodellen er valgt ut på 
bakgrunn av en omfattende utprøving av ulike sammenhenger 
mellom transportmiddelvalg og egenskaper ved byområdet. 
29 Følgende kommuner inngår: Askøy, Bergen, Fjell, Lindås, 
Meland, Os, Osterøy, Sund, Samnanger, Radøy, Vaksdal og 
Øygarden, dvs de kommuner som sterkest knyttet opp til 
arbeidsmarkedet i Bergen. 
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Tabell 4.1. Virkemiddelbruk i seks scenarier 
Scenario nr Vegbygging Kollektivsatsing Parkering Avgifter 

S1 Moderat Lav Dagens tilbud Ingen 
S2 Moderat Moderat Dagens tilbud Ingen 
S3 Moderat Offensiv Dagens tilbud Bompenger 
S4 Omfattende Offensiv Dagens tilbud Bompenger 
S5 Omfattende Moderat Dagens tilbud Bompenger 
S6 Moderat Offensiv - 10 % i sentrum Veiprising 

 
Tabell 4.2.  Kollektivsatsing i scenariene, fram mot 2030 
 Lav Moderat Offensiv 
Frekvensøkning Dagens tilbud Dagens tilbud 20 % økning 
Økt flatedekning Dagens tilbud Dagens tilbud 20 % økning 
Framkommelighet for 
buss 

Dagens situasjon 20 % økning, dvs investering i 
bussfelt og prioriteringstiltak 

30 % økning, dvs ytterligere 
investering i bussfelt og 
prioriteringstiltak, tilnærmet full 
framkommelighet for bussene 

Takster Takstene stiger i takt med 
generell pristigning 

Takstene stiger i takt med 
generell pristigning 

Takstfrys i 10 år 

Bybane Sentrum - Nesttun Videre utbygging mellom  
Åsane og Flesland 

Videre utbygging mellom  
Åsane og Flesland 

 
Tabell 4.3.  Grader av vegutbygging i scenariene, fram mot 2030 
 Moderat vebutbygging Omfattende vegutbygging 
Vegbygging Fullføring av Bergensprogrammet fram til 2015 

og E39 Os – Bergen, til sammen mellom 30 og 
35 km ny eller oppgrader veg. 

I tillegg til fullføring av hele Bergensprogrammet 
og Os-Bergen, bygges Arnatunnel, Ringveg øst 
vegprosjekter i Nordhordland, Askøy og 
Sotrasambandet med mer, i alt ca 90 km ny 
eller oppgradert veg. 

 
Tabell 4.4.  Kjøreavgifter i scenarien, fram mot 2030 
 

Ingen bompenger Ny bompengeordning til 
finansierer av infrastruktur 

Vegprising til finansiering av 
infrastruktur og drift av 
kollektivtransport 

Bompenger eller 
veiprising 

I en situasjon med lav 
kollektivsatsing og ingen 
veginvestering etter 2015, 
avvikles dagens bompenge-
ordning og ingen nye etableres. 

Dagens bompenger i Bergen 
videreføres, sammen med nye 
bompenger på de nye regionale 
forbindelsene. Bomsatsene er 
som i dag i Bergen og tilpasset 
finansiering av enkeltprosjekt 
og bompakker ellers.  

Veiprising introduseres i stedet 
for bompenger for å dempe 
trafikk i deler av byområdet og 
for finansiering av investeringer 
og drift av kollektivtransport.  

 
Tabell 4.5.  Parkeringstilbud i scenariene, fram mot 2030 
 Ingen endring 10 prosent reduksjon 
Parkering Samme parkeringstilbud pr arbeidsplass som i 

dag. Økt antall arbeidsplasser gir samme 
økning i parkeringstilbudet relativt sett.  

I bydatabasen ligger det kun sammenlignbare 
data for parkeringsdekning i bysentrum. For 
parkering er bare denne variabelen tilgjengelig 
for scenarieutformingen. Det er i scenario 6 
forutsatt 10 prosent reduksjon i parkerings-
tilgang pr arbeidsplass i sentrum. 
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Hovedtrekkene i scenariene er nærmere beskrevet i tabell 
4.1 på forrige side, og innholdet i de enkelte elementene er 
nærmere beskrevet i tabellene deretter. 
 
4.3 Forutsetninger for scenariene 
Scenariene legger til grunn prognose for bilhold fra 
NTP, at hovedtrekkene i dagens utbyggingsmønsteret 
opprettholdes og ingen endringer i konjunkturer. 
 
Effektene av virkemiddelbruken er i stor grad avhengig av 
hvilken langsiktig byutvikling vi får, bl.a. i form av befolk-
ningstetthet og lokalisering av boliger, arbeidsplasser og 
servicesentra.  

 Alternative utviklingstrekk for byutvikling er ikke inkludert i 
analysene, dvs. arealplanlegging som virkemiddel tas ikke 
opp og hovedtrekkene i dagens arealbruksmønster 
forutsettes dermed uendret.  
 
I alle scenarier legges til grunn en prognose for bilhold 
fram mot 2030 som vist i avsnitt 2.4. Dette innbærer en 
økning på 35 prosent fra 2006. Det er selvsagt heftet 
usikkerhet ved prognosene. Prognosene er basert på 
erfaringstall og forutsetninger om en fremtidig utvikling, 
bl.a. uten store endringer i vilkårene for kjøp og bruk av bil. 
Prognosene forutsetter også at nåværende utviklingstrekk i 
norsk økonomi mht kjøpekraft og arbeidsdeltakelse 
fortsetter. 

Tabell  4.5. Beskrivelse av scenariene.  
• Scenario S1: Moderat vegutbygging, ikke 

kollektivsatsing utover bybane mellom Bergen 
sentrum og Nesttun 

Dette er et ”nullscenarie” der kun vedtatte og finansierte 
prosjekter gjennomføres. Dette innebærer bybane til 
Nesttun, kun første del av Ringveg vest og Skansen-
tunnelen. Ettersom planene for E39 Os-Bergen er kommet 
så langt, antas det i dette scenariet at denne vegen også er 
gjennomført i 2030.  Bompengeordningen avvikles etter 
2015 og ingen nye bomprosjekter igangsettes. Ut over 
bybanen til Nesttun, forutsettes ingen endring i 
kollektivtilbudet.  
 
• Scenario S2: Moderat vegutbygging. Moderat 

kollektivsatsing 
Vegbygging som i forrige alternativ men med moderat 
satsing på kollektivtrafikk. Dette omfatter framkommelig-
hetstiltak som gir 20 prosent høyere gjennomsnittshastig-
het for bussene, og bybanen er bygget mellom Åsane og 
Flesland. Det er ikke vesentlig frekvensøkning og takstene 
øker i takt med den generelle prisutviklingen. Ingen bom-
penger. 
 
• Scenario S3: Offensiv kollektivsatsing og moderat 

vegutbygging 
Dette er en sterkere satsing på kollektivtrafikken enn i 
forrige scenario med ytterligere satsing på framkommelig-
hetstiltak som øker kollektivtrafikkens hastighet med 30 
prosent. Dette tilsvarer ”full” fremkommelighet for bussene 
og krever egne traseer der det er konflikt med annen 
trafikk. Det er også en tilbudsforbedring med 20 prosent 
økning i frekvensene og takstfrys i 10 år.  Vegutbygging 
som i de to forrige alternativene. Investeringsomfanget vil 
kreve bompenger som i dagens situasjon i Bergen, ellers 
ingen nye bomprosjekter 

• Scenario S4: Offensiv kollektivsatsing sammen 
med mer omfattende vegutbygging vha økt 
bompengebetaling 

Dette alternativet er et både-og-secenarie hvor det både 
satses offensivt på kollektivtransport som i forrige 
alternativ, men hvor det også gjennomføres en lang rekke 
vegprosjekter ut over Bergensprogrammet.  Dette omfatter 
nytt samband til Sotra, fullføring av hele Ringveg Vest, ny 
E39 i Åsane mot Nordhordlandbrua og resten av Nordhord-
landspakken, utvidelse av vegen til Askøy, Arnatunnelen, 
mm i alt 90 km ny veg i Bergensområdet.  Disse vegene 
forutsettes delfinansiert med bompenger. 
 
• Scenario S5: Mer omfattende vegutbygging, 

finansiert med bompenger, men med moderat 
kollektivsatsing 

Vegutbygging som i forrige scenario, men med moderat 
kollektivsatsing med unntak av bybane som også her er 
utbygd mellom Åsane og Flesland. Finansieringen forut-
setter bruk av bompenger. 
 
• Scenario S6 Offensiv kollektivsatsing kombinert 

med restriksjoner på bilbruk og moderat 
vegbygging 

Offensiv kollektivsatsing kombinert med reduksjon av 
parkeringsplasser i sentrum. I tillegg introduseres veiprising 
i stedet for bompenger. Det er videre forutsatt moderat 
vegutbygging 
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4.4  Kollektivsatsing alene 
Uten satsing på kollektivtransporten ut over dagens 
nivå, vil kollektivtransporten reduseres 
 
Tre av scenariene viser hvilke effekter ulik grad av kollek-
tivsatsing alene kan gi. Øvrige tiltak i form av vegutbygging 
er likt i disse tre scenariene og omfatter kun fullføring av 
finansierte prosjekter i et omfang tilsvarende Bergensprog-
rammet fram til 2015, samt ny veg mellom Os og Bergen.  
 
Scenario S1 viser at dersom det ikke satses på kollektiv-
transport ut over dagens nivå, vil det gi en sterk nedgang i 
kollektivtrafikken i Bergensområdet på 5 prosent mens 
befolkningsveksten i samme periode er på 21 prosent. 
Dette gir en nedgang i kollektivandelen fra 11 til 9 prosent, 
mens biltrafikkens andel av reisene i byområdet økes fra 
68 til 73 prosent.  
Scenario S2 er en moderat satsing på kollektivtrafikken 
med framkommelighetstiltak og forlengelse av bybanen, 
men ingen vesentlig endring i kollektivsatsene.  Dette fører 
til at veksten i kollektivtrafikken nesten holder tritt med 
befolkningsveksten og kollektivandelen blir omtrent som i 
dag.  
 
Scenario S3 omfatter ytterligere kollektivsatsing i form av 
betydelige tiltak som gir full framkommelighet og ingen 

forsinkelser for kollektivtrafikken, og takstfrys i ti år. Dette 
gir opp under 50 prosent økning i kollektivtrafikken. 
 
Gjennomgang av scenarier viser at det må en offensiv 
satsing til for å gi betydelige gevinster for kollektivtrafikken. 
Det er først og fremst bybaneutbygging, trafikantbetaling 
og omfattende fremkommelighetstiltak som gir økt kollek-
tivtrafikk, dernest frekvens og takstfrys. Dette gir et bedre 
tilbud for eksisterende passasjerer og nye passasjerer 
kommer til. En stor del av de nye kollektivtrafikantene 
kommer imidlertid fra gang- og sykkeltrafikk samt nye 
reiser.  Effekten på biltrafikken er derimot mer beskjeden. 
Dette har sammenheng med at økningen i bilholdet er en 
sterk drivkraft i motsatt retning som gjør at kollektivandelen 
ikke øker med mer enn 2-3 prosentpoeng selv med 
offensiv kollektivsatsing alene. 
 
Det må igjen understrekes at dette gjelder den samlede 
kollektivtrafikken over hele byregionen i forhold til alle typer 
reiser. Kollektivandelen for arbeidsreiser i Bergensområdet 
i dag er 20 prosent, og for arbeidsreiser som krysser bom-
pengeringen inn til Bergen sentrum, er kollektivandelen 44 
prosent30. Dersom økningen i kollektivtrafikk kommer blant 
disse reisene, vil det ha stor effekt på trafikkavviklingen i 
de mest belastede tider på døgnet i områder med størst 
rushtidstrafikk. 
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Figur 4.1. Relativ endring i antall kollektivpassasjerer ved seks scenarier, med en befolkningsvekst på 21 prosent 
fra 2005 til 2030. Indeks 2005 = 100. 
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4.5 Effekter av vegutbygging 
Aktuell vegutbygging utgjør en relativ liten andel av 
byområdets samlede vegnett. Med forutsatt vekst i 
bilhold, er de samlede effektene av vegbygging for 
transportmiddelfordelingen for det samlede 
byregionen beskjeden.  Effektene kan være større for 
enkelte byområder og transportrelasjoner. 
 
Scenariene viser liten effekt av ulik omfang av vegutbyg-
ging. Dette illustreres bl.a. ved sammenligning av scenario 
3 og 4 der alle andre forhold enn vegutbygging er likt. I 
begge disse scenariene er det en økning i kollektivtrafikken 
som følge av offensiv satsing på forbedret kollektivtilbud. 
Forskjellene som følge av ulik grad av vegutbygging er 
derimot liten. En mindre omfattende vegutbygging gir et 
par prosentpoeng høyere vekst i kollektivtrafikken enn ved 
moderat vegutbygging.   
 
Det er to grunner til dette. Omfanget av nye veger utgjør en 
mindre del av den samlede veginfrastrukturen i byregion-
en.  Vegutbyggingen som er lagt inn i scenariene, utgjør 
selv i det mest omfattende tilfelle kun ca seks prosent 
økning i vegomfanget i regionen. Det betyr at i forhold til 
det vegnett vi allerede har, gir ytterligere vegbygging liten 
effekt på transportmiddelfordelingen.  I tillegg fører en 
underliggende vekst i bilhold til at økningen i biltrafikk vil 

                                                                                                
30 Duun (2000): ”Reisevaner i Bergensområdet i 2000, med 
uviklingstrekk fra 1992”. Norconsult. 

øke betydelig uansett hvilke vegutbygging som gjennom-
føres.  
 
I forhold til trafikkbelastningen, miljøeffektene i ulike byom-
råder og konkurranseforholdet mot kollektivtrafikk, er det 
ikke likegyldig hvor den økte vegkapasiteten finner sted.  
Dette fanges imidlertid ikke opp i makroanalysene for 
regionen som helhet som gjøres her, ettersom det er de 
samlede effekter for byområdet som analyseres. 
 
I den grad nye veger fjerner trafikk fra sidevegnettet og fra 
områder med stor befolkningstetthet, vil miljøeffektene 
være positive. Negative effekter kan derimot oppstå der-
som nye veginvesteringer fører til større trafikk i områder 
med avviklings- og miljøproblemer. For kollektivtrafikken 
samlet sett er virkningene av veginvesteringer liten, men 
for de områder og transportlinjer der kollektivtrafikken er et 
alternativ til privatbilen, slik som inn mot sentrale byom-
råder, vil effektene være større. 
 
4.6 Gang og sykkeltrafikk 
Scenariene viser at observert nedgang i gang- og 
sykkelturer vil fortsette. 
 
I scenariene går antall gang- og sykkelturer pr person ned 
med mellom 15 og 20 prosent. Økt befolkningsvekst gjør at 
det samlede omfang av gang- og sykkelturer blir omtrent 
uendret. En del av økningen i kollektivtrafikken som fram-
kommer i en del av scenariene, kommer på bekostning av 

Figur 4.2. Endring fra 2006 til 2030 i reiseomfang i antall reiser med ulike transportmiddel i Bergensområdet ved bruk 
av ulike kombinasjoner av virkemidler. 
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gang- og sykkelturer.  Men en betydelig overgang skjer 
også til bil gjennom det økte bilholdet. Dette er i tråd med 
tidligere kjente trekk fra Bergensområdet. Fra reisevane-
undersøkelsen i Bergensområdet, kom det fram at antall 
gangturer pr person sank med 22 prosent på åtte år fra 
1992 til 2000, og nedgangen for sykkel var på 10 prosent. 
Samtidig økte antall bilturer pr person med 24 prosent.  
Scenariene viser en forlengelse av denne utviklingen med 
færre gangturer og økt andel bilturer. 
   
4.7 Effekter av økt bilhold 
Bilhold er den enkeltfaktor som virker sterkest inn på 
framtidig transportmiddelfordeling. Forventet vekst i 
bilhold gir store utfordringer dersom større andeler av 
trafikken skal over på kollektivtransport.  
 
Flere studier viser en klar negativ sammenheng mellom 
kollektivandel og bilhold31. I byområder der befolkningen 
har god tilgang til bil, er andelen motoriserte reiser med 
kollektivtransport klart lavere enn i byområder med lav 
biltetthet.  Økningen i bilhold, dvs. antall biler pr innbygger, 
er den faktor som i størst grad påvirker 
transportmiddelfordelingen og virker dempende på veksten 
i kollektivtrafikken. I alle scenarier er det lagt inn forventet 
vekst i bilhold i tråd med prognoseforutsetningene for NTP 
2006-2015. Som vist i avsnitt 2.4, synes det ikke som om 
disse prognosene er for høye, snarere tvert om.  
 
Dersom prognosen for bilholdsvekst blir lavere enn for-
ventet, vil effekten av virkemiddelbruken slå ut på en 
annen måte. Det er i scenariene derfor gjort et forsøk med 
en halvering av veksten i bilhold, dvs. i stedet for 36 
prosent økning i biler pr person, legges det til grunn en 
vekst på 18 prosent pr person. Resultatet av dette viser 
mellom 12 og 13 prosentpoeng høyere vekst i kollektiv-
rafikken og et par prosentpoeng høyere kollektivandel. 
Som eksempel øker kollektivandelen i scenario 3 fra 14 
prosent til 16 prosent, mot dagens kollektivandel på 11 
prosent. I alle scenarier, unntatt der dagens kollektivsats-
ing ligger til grunn, får vi en vekst i kollektivtrafikken som er 
større enn befolkningsveksten. Tilsvarende reduseres 
veksten i biltrafikken og i scenario med bompenger og 
sterk satsing på kollektivtransport, vil bilandelen ikke øke 
men holde seg på dagens nivå. I scenario 3 er veksten i 
biltrafikken derimot lavere enn befolkningsveksten og 
andelen bilreiser går ned fra 68 prosent, som er lik dagens, 
til 65 prosent av reisene. 
 
                                                                 
31 Jfr f.eks Nils Vibe (2003). ”Bytransport under ulike vilkår”. TØI 
rapport 653/2003. 

En lave prognose for bilhold forutsetter at det settes inn 
virkemidler som sterkt begrenser folks mulighet til å kjøpe 
og bruke bil, enten gjennom høyere kostnader for kjøp og 
bruk, eller i form av restriksjoner.  En halvering av prognos-
ene for bilhold forutsetter virkemidler av en størrelse vi hittil 
ikke har sett som realistisk. Alternativt kan et sterkt fall i 
konjunkturene gi noe av den samme effekten. Slike fram-
tidsperspektiver ligger ikke inne i perspektivene for norsk 
økonomi framover. I forhold til de offisielle prognoser for 
utviklingen i norsk økonomi, synes bilholdsprognosene i 
scenariene å være realistiske.   
 
4.8 Både kollektivsatsing og videre 

vegbygging 
Selv med omfattende vegbygging kan kollektivsatsing 
gi økt kollektivandel. Men det betinger at bruk av 
bompenger i Bergen fortsetter og innføres for nye 
samband i ytterområdene. 
 
I to av scenariene, nr 4 og 5, er det lagt til grunn vegut-
bygging ut over Bergensprogrammet, som omfatter de 
fleste lanserte vegprosjekter og bompengepakker i 
Bergensområdet. Disse er forutsatt finansiert med bom-
penger, dvs. at bompengebetalingen øker i byregionen. 
  
I scenario S4 gjennomføres en offensiv satsing på kol-
lektivtransporten, mens i scenario S5 gjennomføres en 
moderat kollektivsatsing. Selv med omfattende vegutbyg-
ging vil det i kombinasjon med offensiv kollektivsatsing gi 
litt mer økning i kollektivtrafikken. Denne tilleggseffekten 
kommer i hovedsak av et høyt nivå på bruk av bompenger 
som mer enn kompenserer for at vegbygging gir dårligere 
konkurranseforhold for kollektivtrafikken.   
 
4.9 Restriksjoner på bilbruk 
Et trendbrudd i form av større kollektivandel og ikke 
større vekst i biltrafikken enn befolkningsveksten, 
krever innføring av kjøreavgifter sammen med et bedre 
kollektivtilbud. 
  
I scenario 6 utprøves tiltak som virker dempende på bil-
bruk: vegprising og en reduksjon av parkeringstilbudet i 
sentrum. Vegprisingen tilsvarer en gjennomsnittskostnad 
pr bilreiser på mellom 25 og 35 kr avhengig av hvor mange 
som fanges opp av vegprisingen. I tillegg er det forutsatt en 
offensiv satsing på kollektivtransport, og ikke økt vegkapa-
sitet ut over de prosjekter som er utbygd innen 2015, dvs. 
Bergensprogrammet og Os-Bergen. 
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Denne virkemiddelpakken gir en vekst i biltrafikken på 21 
prosent, dvs. tilsvarende befolkningsveksten.  I dette 
scenariet øker kollektivtrafikken i antall reiser med 57 
prosent, dvs. mer enn en og en halv ganger befolknings-
veksten, og med en kollektivandel som øker fra dagens 11 
prosent til 14 prosent. Dette scenariet representere dermed 
et klart trendbrudd i forhold til trafikkutvikling og transport-
middelfordelingen.  
 
4.10   Oppsummering 
Dersom vi skal oppnå transportpolitiske mål om større 
andel av trafikken over på kollektiv transportmidler, er 
det behov for både positive tiltak på kollektivtilbudet 
og restriktive tiltak mot bilbruk 
 
Økt bilhold er den sterkeste drivkraften bak transportut-
viklingen. Generelt vil det føre til en trafikkvekst som bare 
kan dempes med noe vesentlig effekt ved å innføre tiltak 
direkte rettet mot den bilbaserte mobiliteten, dvs. mer 
restriktiv parkeringspolitikk og bompenger eller veiprising.   
 
Scenariene viser en betydelig reduksjon i kollektivtrafikken 
dersom kollektivtilbudet ikke forbedres utover bygging av 
første fase av Bybanen fram til Nesttun, tross i betydelig 
befolkningsvekst. Selv med offensiv satsing på kollektiv-
transport alene, vil kollektivtrafikken ikke ta sin del av den 
generelle trafikkveksten som følge av økt befolkning.  
Dersom kollektivtransporten skal opprettholde eller øke sin 
andel av reisene, må det i tillegg til offensiv kollektivsatsing 
også innføres restriksjoner på bilbruk, enten i form av 
bompenger eller i form av veiprising eller tidsdifferensierte 
bompenger.   
 
Til tross for at den offensive kollektivsatsingen gir økt kol-
lektivtrafikk, øker ikke kollektivandelen mer enn 2-3 
prosentpoeng. Dette har sammenheng med at økningen i 

bilholdet er en sterk drivkraft i motsatt retning: økt tilgang til 
bil i befolkningen vil medføre økt bilbruk, med mindre det 
settes i verk sterke reguleringer av bilbruk som begrenser 
muligheten til å bruke bil. Også økt vegkapasitet drar i 
retning av økt bilbruk, selv med offensiv kollektivsatsing. 
Dersom vi skal oppnå transportpolitiske mål om større 
andel av trafikken over på kollektiv transportmidler, er det 
behov for både positive tiltak på kollektivtilbudet og 
restriktive tiltak mot bilbruk. 
 
Scenariene viser mulige framtidsbilder og er ikke 
planalternativer 

Scenariene indikerer kun mulighetsområder for effekter av 
ulik virkemiddelbruk i Bergensområdet. Scenariene viser 
grove framtidsbilder og må ikke forveksles med planalter-
nativer. Resultatene fra scenariene er egnet som bak-
grunnskunnskap for utforming av transportpolitiske 
strategier der virkemiddelbruken knyttes mer spesifikt til 
forhold i Bergensområdet.   
 
Mens scenariene viser effekter for hele byregionen, må 
den konkrete utformingen av virkemidler gjøres mer 
detaljert.  I forhold til de mål som er satt for trafikkutvik-
lingen, er det ikke likegyldig hvilke reiser som påvirkes, og 
hvor de største trafikkbelastningene kommer. Mens 
scenariene gir gjennomsnittlige og samlede effekter for 
hele byregionen i form av såkalte makroanalyser, må 
strategier og planutformingen i større grad differensieres 
og spesifiseres knyttet opp mot de problemstillinger som er 
i de ulike områdene i byregionen, knyttet til  lokale fram-
kommelighets-, avviklingsproblemer, hvor kollektivtrafikken 
bør prioriteres og den samlede sammenhengen mellom 
virkemidler. 
 
I neste avsnitt gjennomgås ulike elementer som bør inngå i 
en transportpolitisk strategi for Bergensområdet. 

Tabell 4.6.  Virkninger på endring i reiseomfang og transportmiddelfordeling fram til 2030 ved ulike virkemiddelpakker i 
Bergensområdet, ved en befolkningsvekst på 21 prosent. 

 2005 Scenario S1 Scenario S2 Scenario S3 Scenario S4 Scenario S5 Scenario S6 
Endring i antall reiser pr døgn 
- Kollektivreiser  -5 % 17 % 49 % 47 % 21 % 57 % 
- Bilreiser  31 % 28 % 24 % 24 % 27 % 21 % 
- Gang- og sykkelreiser  4 % 1 % -2 % -2 % 3 % 2 % 
Transportmiddelfordeling 
- Kollektivandel 11 % 9 % 11 % 13 % 13 % 11 % 14 % 
- Bilandel 68 % 73 % 72 % 70 % 70 % 71 % 68 % 
- Gang- og sykkelandel 21 % 18 % 18 % 17 % 17 % 18 % 18 % 
Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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5. Strategiske elementer for 
transportpolitikken i Bergens-
området 

En transportstrategi for Bergensområdet må ta opp i seg endringer i arealbruk og 
byutvikling, endring i transportmønster, at de ulike delene av byområdet har forskjellige 
problemstillinger, de transportmiddlenes ulike fortrinn og utfordringer, samt bruk av 
positive og restriktiv virkemidler. 
 
 
5.1 Arealbruk og byutvikling som bygger 

opp under et miljøvennlig og effektivt 
transportsystem 

Arealpolitikken i Bergensområdet må betjene 70.000 
flere innbyggere løpet av 20 år. Effektiv og miljøvennlig 
transportutvikling vil kreve samordning av areal- og 
transportplanleggingen men en arealpolitikk som 
bygger opp under eksisterende senterstruktur og 
transporttilbud. Lokaliseringspolitikken må gi god til-
gjengelighet til viktige reisemål og bygge opp under 
kollektivtilbudet.  
 
Arealbruken og utbyggingsmønstrets fordeling av arbeids-
plasser, boliger, servicefunksjoner og fritidsaktiviteter, 
legger premissene for transportbehovet i byregionen. 
Transportpolitikken og arealpolitikken er derfor nøye 
knyttet sammen. Både i nasjonal, regional og lokal politikk 
understrekes behovet for å samordne areal- og transport-
planleggingen slik at transportbehovet reduseres, og folk 
og virksomheter kan få gjort sine gjøremål med minst mulig 
behov for transport. 
 
Bergens sentrale byområder er dominerende tyngdepunkt i 
byregionen. Den største befolkningsmengden og høyeste 
befolkningstettheten ligger i områder innenfor ca 10 -12 km 
fra Bergen sentrum. Hovedtyngden av arbeidsplassene i 
Bergensområdet ligger også i de sentrale byområdene.  
 

Som vist i kapittel 3, er godstrafikken også styrt av 
utbyggingsmønsteret for virksomheter og for handel og 
tjenesteyting. Lokalisering av terminaler og distribusjons-
knutepunkt styrer mye av de overordnede godstrafikk-

Figur 5.1 Tyngdepunkt i bystrukturen. 
Utbyggingsmønsteret legger rammene for en effektiv 
og miljøvennlig transportutvikling. 
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strømmene. Framtidig lokaliseringsmønster for hovedterm-
inalene er viktig både for å gi effektive logistikkløsninger og 
god betjening av godstransportbehovet i byområdet. 
 
Utvikling av arealbruken er underlagt kommunenes kon-
troll. Befolkningsvekst og etterspørsel etter utbyggings-
arealer gir kommunene styringsmuligheter for å sikre et 
langsiktig utbyggingsmønster som gir gode vilkår for 
kollektivtransport og redusert transportbehov. Etter hvert 
som vegnettet blir utbygd til en bedre standard, vil reise-
avstandene innenfor et akseptabelt dagpendlingsområde 
øke. Uten et bevisst grep om arealpolitikken kan Bergens-
området utvikles i en mer bilavhengig retning, og gi dårlig-
ere vilkår for kollektivtransport.  
 
Effektene av arealbruksutviklingene er langsiktige og de 
valg som gjøres nå, har konsekvenser i lang tid. Areal-
bruksutviklingen er også viktig for å skape et robust 
utbyggingsmønster i forhold til langsiktige endringer i 
transportvilkårene og økte transportkostnader. Et effektivt 
og robust utbyggingsmønster gir korte avstander til viktige 
reisemål og gir godt grunnlag for rasjonelle kollektive 
transportløsninger. 
 
I forslag til kommuneplan for Bergen er det derfor  lagt til 
rette for en endring i arealstrategien, der det i mindre grad 
legges opp til feltmessig utbygging, og i større grad til 
knutepunktsfortetting.  I bydelssentre og langs kollektiv-
korridoren i sør legges det opp til en langt høyere utnyttels-
esgrad enn tidligere, nettopp for å bygge opp om en 
byutvikling som er tilpasset kollektive transportløsninger.  
 
 
5.2 Transportpolitikken må konsentrere seg 

om de største transportrelasjonene 
De største transportstrømmene definerer hovedlinjer 
for veg- og kollektivtrafikken. Dette gjelder i hovedsak 
de radielle transportaksene inn mot og forbi Bergen 
sentrum. Behovet for et tjenelig og effektivt transport-
tilbud er størst på disse aksene.  
 
Sentrale deler av Bergen utgjør som påpekt, et klart 
tyngdepunkt i bystrukturen. Størst trafikk er rettet mot disse 
områdene. Topografien i Bergen er slik at mye av trafikken 
mellom bydelene også går gjennom sentrale byområder. 
Samlet gjør dette at transportetterspørselen er størst på 
transportårene inn mot Bergen sentrum fra sør, vest og 
nord. Transportnettverket i Bergensområdet, i form av 
vegnett og kollektivtilbud, er derfor i hovedsak bygd opp for 

å betjene transportetterspørselen inn mot, og gjennom 
Bergen sentrum. 
 

Utviklingen av transportsystemet, med utbygging av inn-
fartsårene og forbedring av kollektivtilbudet, har til nå holdt 
noenlunde tritt med trafikkveksten. Med de utviklingstrekk 
som ligger i framtidig arealbruk, økonomisk vekst, økt 
mobilitet og endringer i reisevaner, vil transportetterspørs-
elen etter hvert overstige kapasiteten i transportsystemet 
langs de mest trafikkerte transportaksene. Dette vil skape 
økt trengsel med økte forsinkelser og økte miljøbelast-
ninger.  
 
Ved videre utvikling av transportnettverket i Bergensreg-
ionen må det etableres et tilfredsstillende samlet over-
ordnet transporttilbud som sikrer befolkningen god til-
gjengelighet til arbeidsplasser, service og kulturtilbud i 
sentrale byområder. Utfordringen ligger i å tilby et trans-
porttilbud hvor de ulike transportmåtenes fordeler utnyttes 
best mulig og hvilken standard og kapasitet som skal 
etableres for biltrafikk og kollektivtransport. 
 
 

Figur 5.2.   Hovedlinjer i transportnettverket. 
De største transportstrømmene er sentrumsrettet. Et 
samlet godt transporttilbud med god tilgjengelig på 
disse er avgjørende for en velfungerende byregion. 
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5.3 Differensiert virkemiddelbruk i forhold til 
byområde og forventede effekter 

Bruk av virkemidler må differensieres mellom ulike 
byområder etter hvilken rolle kollektivtrafikken skal ha 
og effekter av ulike virkemidler: 

- Bysentrum:  Skjermes for trafikkbelastning, attraktiv 
kollektivtransport med høy standard, attraktive 
fotgjengerområder og et begrenset parkeringstilbud. 

- Kollektivbyen: Et kollektivtilbud som er egnet for 
effektiv trafikkavvikling, gir lave miljøbelastninger og 
god tilgjengelighet for alle trafikantgrupper og reise-
behov.  Parkeringspolitikk og restriksjoner på bilbruk 
må bygge opp under dette. 

- Nærområdene: Et kollektivtilbud som i første rekke 
er attraktivt for arbeidsreiser. Parkeringstilbud som 
motiverer for kollektivtransport til arbeidsreiser og 
Park&Ride-tilbud for overgang mellom bil og 
kollektivtransport. 

- Distrikt: Kollektivtilbudet skal i første rekke tjene et 
velferdsbehov som sikrer alle et transporttilbud til 
sentrale reisemål.  Kollektivtransporten har liten 
gevinst for miljøeffekter eller transporteffektivitet i 
dette området. 

 
Utfordringene knyttet til trafikkavvikling og miljøpåvirkning 
varierer mellom ulike deler av byregionen. I sentrale deler 
av byen er trengsels- og miljøproblemene mest framtred-
ende og konflikten størst mellom trafikk og bymiljø. Lenger 
ute i bystrukturen er utfordringene i første rekke knyttet til 
effektivitet i transportsystemet og et dekkende transport-
tilbud for alle deler av befolkningen.  
 
Transportpolitikken for Bergensområdet må derfor differen-
sieres, særlig i forhold til hvilke prioritet, rolle og funksjon 
kollektivtrafikken bør ha i ulike deler av byområdet, men 
også i forhold til bruk av andre virkemidler. Både i Bergens-
programmet, Hordaland fylkeskommunes Strategi- og 
handlingsplan for kollektivtrafikken og i Bergen kommunes 
Strategi for kollektivtrafikken fra januar 2007 , legger til 
grunn en differensiering av byområdet i forhold til hvilke 
rolle kollektivtrafikken skal ha og hvilke virkemidler som 
skal brukes i: 
- Bysentrum 
- Kollektivbyen 
- Nærområdet 
- Distrikt 
 
 
 

For at bysentrum skal tjene sin funksjon og opprettholde 
sin attraktivitet, er det behov for god tilgjengelighet, 
attraktivt bymiljø og fotgjengervennlige områder. Transport-
politiske virkemidler for de sentrale delene av Bergen må 
derfor legges opp med tanke på å skjerme dette byområdet 
mest mulig for unødig trafikk, god kollektivtilgjengelighet og 
miljøkvalitetene må vektlegges sterkt både i forhold til 
forurensning og estetikk.   
 
”Kollektivbyen”, er området innenfor ca 10-12 km fra 
Bergen sentrum. Her har kollektivtransporten sin viktigste 
rolle i å både bidra til større transporteffektivitet, bidra til et 
mer miljøvennlig transportsystem og gi et transporttilbud 
rettet mot alle reisebehov. Innenfor dette området bør det 
føres en transportpolitikk som gjør kollektivtrafikken til et 
reelt alternativ til privatbil for alle reiseformål og alle 
trafikantgrupper.  
 
“Nærområdet” dekker de ytre byområder i Bergen og ut til 
regionale sentra i Bergens nabokommuner. Det er stor 
arbeidsreisetrafikk mellom dette området og de mest 
sentrale delene i Bergen. Trafikkproblemene er i første 
rekke knyttet til rushtidsproblemer i flaskehalser.  Kollektiv-

Figur 5.3.  Soneinndeling for bruk av virkemidler. 
De største trafikale utfordringer varierer i ulike deler av 
Bergensområdet. Transportpolitikken må være differen-
siert for å møte ulike utfordringer i ulike deler av 
byregionen. 
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tilbudet bør derfor være særlig rettet mot arbeidsreiser. For 
store deler av fritidsreisene og handlereisene vil ikke kol-
lektivtrafikken være et reelt alternativ i dette området. For 
trafikk mellom regionale sentra og Bergen, vil kollektiv-
transporten ha en utvidet rolle. 
 
”Distrikt” omfatter områdene utenfor de regionale sentra i 
nabokommunene og deler av de ytre og spredt befolkende 
områdene i Bergen.  Her bor omlag 10 prosent av befolk-
ningen i regionen. Også fra disse områdene er det stor 
pendling inn mot regionale sentra og inn til sentrale deler 
av Bergen. Trafikkvolumet er lavt og det er arbeidsreiser 
og skolereiser som dominerer kollektivtrafikken.  
 
 
5.4 Transportløsningene i sentrum må sikre 

et attraktivt bymiljø og god kollektivtil-
gjengelighet  

Sentrums tilgjengelighet skal sikres gjennom et 
attraktivt og kapasitetssterkt kollektivtilbud av høy 
standard. Parkeringsplasser skal i første rekke dekke 
behovet for besøkende og i mindre grad arbeidsrela-
tert langtidsparkering. Miljøbelastninger fra vegtrafikk 
skal begrenses. Utforming og dimensjonering av 
transportsystemet i sentrum skal underlegges høye 
krav til estetikk og attraktiv bymiljø og fotgjenger-
vennlige områder, samt krav til behov for byutvikling.  
 
Bysentrum er storstue og ikon for hele byregionen og for 
store deler av landsdelen. Et attraktivt sentrum er viktig 
som motor for byområdets økonomi med sine lokale, 
regionale og landsdelsdekkende administrative og merkan-
tile funksjoner og som kjerneområde for kultur, reiseliv, 
utdanning og informasjonsutveksling.  
 
Et fungerende og attraktivt sentrumsområde krever god 
tilgjengelighet. Utformingen av transportsystemet i sentrum 
må underlegges krav til et attraktivt bymiljø. Dette inne-
bærer skjerming av fotgjengerstrøk og prioritering av 
kollektivtrafikkens framkommelighet inn til og innenfor 
sentrum. I dag reiser det like mange med kollektivtransport 
gjennom bompengeringen som med privatbil.  
 
Parkeringspolitikken bør utformes for å motivere for kollek-
tivtransport. Dette gjelder i første rekke langtidsplasser 
som i stor grad dimensjonerer trafikkbelastningen i rush-
tiden. Parkeringsplasser for sentrumsrettet trafikk sees i 
sammenheng med parkeringsmulighetene ved knutepunkt 
for kollektivtrafikken lenger ute i byområdet.    
 

Biltrafikk i sentrum legges til rette for nyttetrafikk. Annen 
biltrafikk må dempes og ledes utenom sentrum. Dette 
innebærer at gategrunn prioriteres for gangtrafikk og kol-
lektivtrafikk mens kapasiteten for annen trafikk begrenses 
samtidig som omkjøring utenfor sentrum må være mer 
attraktivt enn gjennomkjøring. 
 
Tyngre godshandtering bør flyttes ut av sentrum og arealer 
overlates til en byutvikling som styrker og bygger opp 
under sentrums kvaliteter. 
 
 

Figur 5.4 Fotgjengere og kollektivtrafikk i sentrum. 
Sentrum særegne rolle og kvaliteter må skjermes og 
gjøres attraktiv gjennom prioritet for fotgjengere og 
kollektivtrafikk. 
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5.5 Kollektivsatsing der kollektivtransporten 
gir størst ytte 

Et attraktiv og effektivt kollektivtilbud der kollektiv-
transporten har størst nytte og sin viktigste rolle i 
transportsystemet, bygges opp med: 
• Stamruter med høy standard og høy frekvens, god 

kapasitet og god framkommelighet. Dette krever 
egne kollektivtraser uavhengig av annen trafikk. 
Stamrutene går i hovedsak mellom bydelssentra i 
Bergen på radielle årer inn mot og gjennom 
sentrum. På disse rutene er bybane aktuelt tekno-
logivalg. 

• Ruter ut til regionale sentra i Bergens nabokom-
muner skal ha et attraktivt kollektivtilbud rettet 
særlig inn mot arbeidsreiser. 

• Matebuss-system bygges opp for å betjene 
områder utenfor stamrutene. 

 
Utbyggingen av innfartsårene til Bergen har til nå holdt 
noenlunde tritt med trafikkveksten. Trafikkprognoser viser 
en kraftig trafikkvekst i dette område. En videre utvidelse 
av vegkapasiteten i tråd med disse prognosene, vil kreve 
betydelige investeringer og sterk vekst i biltrafikken som 
etter en tid vil bringe oss inn i samme trengselssituasjon 
som før. Neste fase i utviklingen av transportnettet i dette 
byområde, må derfor innebære en sterkere satsing på 
kollektive transportløsninger. 
 
Det er innenfor ”kollektivbyen” at kollektivtrafikken har sin 
viktigste funksjon for å sikre trafikkeffektivitet, tilgjenge-
lighet og mest mulig miljøvennlige løsninger. Området 
dekker 70 prosent av byområdets befolkning og ca 80 
prosent av kollektivtrafikantene. Kollektivtilbudet i dette 
område må være attraktivt for alle reiseformål, ikke bare 
arbeidsreiser men også fritidsreiser. På sikt, i tråd med 
framtidig arealutvikling og befolkningsutvikling, kan kollek-
tivbyen strekke seg ut mot regionale sentra i vest og nord. 
 
Kollektivtransporten har sitt beste grunnlag i de deler av 
byområdet hvor lokalklima og utslipp gir for høye konsent-
rasjoner av svevestøv og avgasser, og hvor trengselspro-
blemene på veiene er størst.  Det er i denne delen av 
byregionen at det er størst behov for å dempe trafikkpres-
set, bedre miljøforholdene og sikre effektiv utnyttelse av 
transportkapasiteten. 
 
En mer restriktiv parkeringspolitikk og restriksjoner i form 
av trafikantbetaling vil ha størst effekt i dette byområdet. 
Trafikkgrunnlag for å etablere et attraktivt kollektivtilbud 
åpner for en effektiv bruk av flere virkemidler her.  

 
Lenger ute i bystrukturen, i ”nærområdet”, er det ikke 
grunnlag for et kollektivtilbud som kan være konkurranse-
dyktig med bil for alle reiseformål. Dette gjelder særlig for 
reiser på tvers av hovedrutene innenfor de ytre bydelene 
og nabokommunene. Godt tilbud på parkeringsplasser ved 
knutepunkter for kollektivtrafikken, vil være et viktig 
element i å fremme kombinerte reiser med overgang til 
kollektivtransport på reiser inn mot sentrale byområder. 
 
I ytre deler av byregionen, i hovedsak områder utenfor de 
regionale sentra, er bussen ikke konkurransedyktig mot 
privatbil. Passasjertallet på bussene er normalt lavt og det 
er ikke spesielle miljøgevinster ved denne trafikken. Det er 
også kostnadskrevende å opprettholde et rutetilbud i dette 
området, slik at et godt kollektivtilbud her krever mer til-
skudd enn i andre deler av byområdet uten at den sam-
funnsøkonomiske gevinsten er tilsvarende. Det er dermed 
sosiale fordelingshensyn som motiverer for kollektivtilbudet 
her, og ikke miljøhensyn eller transporteffektivitet. For 
reiser inn mot sentrale deler av Bergensområdet, vil privat-
bilen for mange være et godt alternativ men med mulighet 
for å sette igjen bilen for overgang til kollektivtransport for 
reiser inn i mer trafikkbelastede områder. 

Figur 5.5.  Hovedlinjer i kollektivsystemet. 
Prioritering av kollektivtransporten med stamruter i de 
viktigste transportkorridorene. 
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Figur 5.6. Overordnet framtidig kollektivsystem i Bergensområdet. 

Hovedterminal og viktigste kollektivknutepunkt 
Stamruter i Bergen, høy standard, egne traseer 
Regionale hovedruter 

Framkommelighetsproblemer 
særlig inn mot sentrum. 
Behov for egen trase, aktuelt 
for bybane til Åsane 

Bybane første etappe til 
Nesttun, behov for forlenging 
til Rådal 

Dobbeltspor jernbane 
gjennom Ulriken, forbedret 
tilbud fra Arna og Voss 

Betydelig kollektivprioritering 
er gjennomført i sentrum. 
Bybane gir bedre tilbud.. 

Kollektivprioritering nødvendig 
inn mot Sotra- og Askøy. 

Framkommelighets- 
problemer i Fyllings- 
dalen.  Bybane aktuelt 
til Flesland via 
Fyllingsdalen eller via 
Nesttun/Rådal 

Ny E39 Klauvaneset – Nyborg 
ekspressbuss 

Store framkommelighets- 
problemer over Landås. 
Kollektivprioritering nødvendig 

Bybane aktuelt til 
Loddefjord / Straume  

Ny E39 Os-Bergen 
ekspressbuss   
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5.6 Sammenhengende gang- og 
sykkelvegnett 

Forholdene for gang- og sykkeltrafikk må bedres 
gjennom et sammenhengende nett av gang- og sykkel-
veger.  Det må etableres gode sykkelruter for trans-
portsyklister langs hovedkorridorene i kollektivbyen 
inn mot Bergen sentrum, inn mot større arbeidsplass-
områder og bydelsentra og kommunesentra.  Utbyg-
ging av gang- og sykkelforbindelse i næmiljøene må 
sikre trygge skoleveger.  
 
Om lag hver femte av samtlige reise i Bergensområdet er 
en gang- eller sykkeltur  . Av disse er 17 prosent gangturer 
og tre prosent sykkelturer. De fleste turene er i forbindelse 
med fritid, men en stor andel var også handleturer og 
reiser til skole og arbeid. I løpet av åtteårsperioden fra 
1992 til 2000, gikk antall gangturer pr person ned med 22 
prosent, og sykkelturene gikk ned med 10 prosent. I 
samme periode økte antall bilturer pr person med 24 pro-
sent.  Data fra nasjonale undersøkelser tyder på at ned-
gangen i gang- og sykkelturer har fortsatt etter 2000. Dette 
gjelder i første rekke gangturer, mens sykkelturene 
noenlunde har opprettholdt sitt omfang . 
 
I Bergensområdet er omfanget av gang- og sykkel høyest i 
Bergen og lavest i omegnskommunene, særlig i kommun-
ene vest for Bergen. Nedgangen i gang- og sykkelturer har 
også vært større i omegnskommunene enn i Bergen. 
Bergen har lavere gang- og sykkelandel enn øvrige større 
byer i Norge.  
 
Det er flere grunner til at nedgangen i gang- og sykkel-
trafikk er en utfordring for transportpolitikken. I tillegg til at 
gange og sykling er viktig for helse og trivsel, er disse 
reisene viktig i transportsammenheng for tilgjengelighet til 
nærmiljøfunksjoner og for en miljøvennlig transportavvik-
ling.  
 
Blant de ti største bykommunene er det bare Tromsø som 
har færre km kommunale gangveger pr innbygger enn 
Bergen. Bergen er også på nest sisteplass blant de samme 
kommunene i sykkelbruk, men ligger bare etter Oslo når 
det gjelder gangturer  . Det er dermed økning i sykkel-
trafikken som er den største utfordringen for Bergensom-
rådet.  
 
Gjennom Bergensprogrammet er det kartlagt et stort behov 
for å oppnå et sammenhengende gang- og sykkelvegnett i 
Bergen  . Også i Bergens omegnskommuner er det kartlagt 
behov for betydelig innsats før man har et tilfredsstillende 

gang- og sykkelvegnett.  Bare i Bergen er det behov for 
rundt 90 km nye gang- og sykkelveger for å få et sammen-
hengende nett. I Bergensprogrammet er det planlagt å 
bruke 200 millioner kroner til gang- og sykkelvegtiltak fram 
til 2015. 
 
Et attraktivt og sammenhengende gang- og sykkelvegnett 
er et viktig element i et lokalt transportsystem og skal sikre 
tilgjengelighet til nærmiljøfunksjoner, skole og grøntom-
råder. Ved utbygging av manglende ledd i gang- og sykkel-
vegnettet, bør tiltak som også har betydning for trafikk-
sikkerhet og trygghet prioriteres. Et sammenhengende 
sykkelvegnett er det viktigste virkemiddelet for å stimulere 
til økt sykkelbruk. Et sikkert og funksjonelt gang- og sykkel-
vegsystem er viktig for bedre helse, bedre miljø og økt 
trivsel.  
 
Økt andel sykkelbruk på reiser til skole og arbeid gir størst 
gevinst i forhold til miljø og helse. Dette er de såkalte trans-
portsyklistene som ønsker å komme seg raskt fram til 
reisemålet. Potensialet for overgang fra bil til sykkel er 
størst for disse reisene, og sykkelbruk er i en konkurranse 
situasjon med bil på kortere reiser og kan slik sett avlaste 

Figur 5.7 Overordnet gang- og sykkelvegnett.  
God tilgjengelighet til kommune- og bydelssentre for 
gående og syklende. Tilrettelegging for sammenheng-
ende gang og sykkelnett samt sykkelparkering ved 
kollektivterminaler  
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vegnettet. Tiltak for gode forhold for transportsyklistene må 
prioriteres der befolkningstettheten er størst og innenfor 
”kollektivbyen” dvs. innenfor et område 10-12 km fra 
Bergen sentrum, samt i næromådet til kommunesentra i 
omegnskommunene.  I tillegg må gang- og sykkelvegnettet 
inn mot kommunesentra og bydelssentra i Bergen priori-
teres.  I nærmiljøene bør trygge gang- og sykkelveger til 
skoler prioriteres.  Utbygging av delstrekninger som gir en 
sammenbindingseffekt prioriteres. 
 
 
5.7 Overordnet vegsystem: indre og ytre 

ringveg, og fire innfartsårer 
Framtidig hovedvegsystem i Bergensområdet 
utformes i hovedsak med fire felt på følgende 
strekninger: 
• Innfartsårene: 

- Søndre innfartsåre, fra Os til Bergen sentrum, via 
Rådal. 
- Vestre innfartsåre, fra Straume på Sotra og fra 
Askøy inn mot Bergen sentrum 
- Nordre innfartsåre fra Knarvik, via ny E39 i tunnel 
i Åsane og videre til Bergen sentrum. 
- Østre innfartsåre, fra Indre Arna mot Bergen 
sentrum 

• Ringvegsystemet 
- Ringveg Vest: mellom Vestre innfartsåre øst for 
Loddefjord til Flyplassvegen 
- Ringveg øst: Flyplassvegen, Rådal – Nesttun – 
Arna – Åsane ved Vågsbotn. 

Krysset på Nygårdstangen avlastes gjennom etabler-
ing av en indre ring rundt sentrum som knytter 
sammen innfartsårene fra vest, sør, øst og nord. 
Trafikken inn mot bysentrum fordeles på flere tilfarter 
med en trafikkmengde som gjør at vegsystemet kan 
tilpasses bymiljøet. 
 
Ytterområdene mellom bydelssentra i Bergen og ut til reg-
ionale sentra i nabokommunene har stått for den største 
delen av byutviklingen de siste to, tre tiårene. De store 
utbyggingene i Fana, Åsane og Laksevåg skjedde i denne 
perioden, og med etablering av brosamband til flere nabo-
kommunene ble Bergensområdets geografiske utstrekning 
utvidet. Trafikk i disse områdene har vokst i takt med by-
utviklingen, økt mobilitet og utbygging av vegnettet. Frem-
deles gjenstår viktige ledd i vegnettet for å binde bydelene 
sammen og gi gode samband til omegnskommunene.  
 
 
 

Sentrale byområder 
Krysset på Nygårdstangen er byområdets mest sentrale 
knutepunkt for biltrafikken.  Det er høy belastning på 
vegsystemet rundt Nygårdstangen og Danmarksplass. 
Med forventet vekst i trafikken vil vegsystemet i dette 
området i løpet av 10-15 år nå sin kapasitetsgrense.  Store 
deler av trafikken i Bergen er avhengig av at trafikksys-
temet på Nygårdstangen fungerer.  Avviklingsproblemer på 
innfartsårene inn mot sentrum vil i framtiden være knyttet til 
den begrensede kapasiteten på Nygårdstangen og 
Danmarksplass.  
 
Det er derfor nødvendig å finne en langsiktig løsning for 
vegsystemet i dette området. Det er fire alternative tilnær-
minger til dette: 

• Ingen tiltak og trafikkutviklingen går sin gang.  Etter 
hvert vil dette føre til betydelige avviklingsproblemer. 
Bybanen og utvikling av et kapasitetssterkt kollektiv-
tilbud kan betjene en god del av transportbehov, men i 
forhold til den store veksten som etter hvert ventes på 
vegsystemet vil køforholdene gi betydelige 
avviklingsproblemer og miljøbelastning.  

Figur 5.8.  Ringvegsystem og regionale forbindelser. 
Byvekst og økt trafikk, krever et vegsystem som 
avlaster sentrum og har tilstrekkelig kapasitet med fire 
felt på hovedvegsystemet. 
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• Utvidet vegkapasitet langs dagens vegnett. Dette kan 
omfatte utvidelsen av viadukten over Nygårdstangen, 
utvidelse og effektivisering av vegsystemet rundt 
Danmarksplass. Inngrepene i bymiljøet vil være 
betydelig ved en slik løsning. 

• Vegprising. Vegprising er et effektivt virkemiddel til å 
redusere trafikken, dempe trafikktoppene og spre 
trafikken mer ut over i tid, og dermed få en mer effektiv 
utnyttelse av vegnettet. Ettersom vegsystemet rundt 
Nygårdstangen betjener de fleste overordnete trafikk-

strømmer i sentrale deler av byområdet, og med få 
alternative vegruter, vil det kreve et nivå på vegprisi-
ngen som må være meget høyt om målet er å få 
akseptable avviklingsforhold.  

• Avlastende og trafikkspredende indre ring. Bergen 
mangler en indre ring. Topografiske forhold gjør at det 
ringvegsystemet som delvis er etablert, ligger så langt 
ut i bystrukturen at det ikke virker avlastende på 
sentrale byområder. En indre ring vil måtte gå under 
overflaten. 

Figur 5.9. Hovedvegsystemet i Bergensområdet 

Ny E39 Nordhordland - 
Bergen. Betjener både 
fjerntrafikk og regionintern 
trafikk  

Ringveg Arna-Åsane. 
Dagens standard med to 
felt holder for trafikkvekst 
til 2030.  

Framtidig trafikkvolum 
gir behov for fire felt til 
Sotra og Askøy  

Krysset på Nygårdstangen 
når sin kapasitetsgrense. 
Behov for avlasting av 
trafikksystemet rundt 
sentrum. Indre ring avlaster 
dagene viadukt og knytter 
sammen innfartsårene 

”Ytre ring” 
”Indre ring” 

Vegtunnel fra øst mot 
sentrum knyttet til ”Indre 
ring”   

Nordre innfartsåre, har 
trengselsproblemer inn mot 
sentrum. Nye tunnel 
gjennom Sandviken  

Ny E39 Os – Bergen.   . 
Betjener både fjerntrafikk 
og regionintern trafikk  

Ringveg Øst. Med gods-
terminal i Arna øker vegens 
funksjon.  

Ringveg vest.  Høy 
trafikk og lange 
tunneler.  

Hurtiggående gassferjer og 
utbedring av E39 mot 
Sunnhordland og 
Stavanger gir økt trafikk  

Fjøsangervegen i tunnel for 
å avlaste Bergensdalen og 
Danmarksplass. 

Ringveger 
Hovedinnfartsårer 
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Av disse fire opsjonene, har en ”Indre ring” det største 
potensialet for å avlaste og skjerme sentrale byområder.  
Ved å knytte sammen innfartsårene, spre trafikken på flere 
tilfarter til sentrum samtidig som gjennomgangstrafikken 
sikres, kan det oppnås både betydelige miljøfordeler og 
avhjelpe uønskede kapasitetsproblemer. Ved å spre trafik-
ken til sentrum på flere tilfarter, kan vegene inn til sentrum i 
større grad tilpasses bymiljøet. Krysset på Nygårdstangen 
representerer også en barriere for sentrumsutviklingen mot 
Store Lungegårdsvann.  En Indre ring kan åpne for en mer 
integrert byutvikling mot Store Lungegårdsvann. Det er 
imidlertid store tekniske, sikkerhetsmessige og finansielle 
utfordringer ved en slik løsning.  
 
Ytre ringveger og innfartsårer 
Et funksjonelt overordnet vegnett med innfartsveger og 
ringvegsystemet må fullføres. Dette vil i hovedsak være 
veger med fire felt, enten fordi trafikkvolumene krever det, 
eller også fordi mye av løsningene er knyttet til tunneler der 
sikkerhetskrav vil kreve to løp med to felt hver. Store deler 
av dette vegnettet er allerede med fire felt. Gjenstående 
elementer i dette vegsystemet gjelder E39 Os-Bergen, E39 
Nordhordland-Midtbygda og fullføring av Ringveg Øst. 
Også nord for Bergen sentrum, i Sandviken, er det aktuelt 
å se kollektivutbygging og vegsystem i sammenheng. En 
mulig løsning kan være å la biltrafikken gå i tunnel mens 
dagens veg benyttes som kollektivtrase og i tillegg blir det 
lokalvegnettet som i dag mangler i området. 
 
Effekten av dette vegsystemet vil være å avlaste sideveg-
nettet og boligområder og få konsentrert trafikken til veg-
systemer som er dimensjonert for hovedtrafikk. Inn mot 
sentrale byområder vil nye anlegg i hovedsak gå i fjell med 
positive gevinster for støy og utslipp.  
 
 
5.8 Parkering som integrert del av 

kollektivtilbudet 
Parkeringstilbudet for langtidsplasser i sentrum må 
dempes. Kombinert avgiftsinnkreving for parkering og 
bompenger ved kryssing av bomringen rundt sentrum 
vurderes.  Det må samtidig etableres gode og effektive 
parkeringsplasser i bydelene koblet opp mot et 
attraktivt kollektivtilbud.  
 
I deler av byregionen er passasjergrunnlaget ikke stort nok 
til at det kan etableres et kollektivtilbud som er konkurran-
sedyktig med bil. Gode overgangsmuligheter mellom bil og 
kollektivtransport er derfor viktig slik at kollektivtransport 

kan benyttes i områder der kollektivtrafikken har sine for-
trinn, og bilen der den har sine fortrinn.  
 
Parkeringsplasser i sentrale byområder er kostbare og 
arealkrevende, og bidrar til å belaste de mest trafikkerte 
delene av vegnettet. Parkeringsplasser for de sentrale 
byområder, kan heller etableres ved knutepunkt for kollek-
tivtransporten som alternativ til å måtte kjøre helt inn til 
sentrum og parkere der. Bilen kan dermed settes igjen for 
transport med et kollektivtilbud med god kapasitet og god 
framkommelighet inn mot sentrum. Parkeringspolitikken i 
sentrum må derfor sees i sammenheng med parkerings-
plasser i knutepunkter for kollektivtrafikken. Parkering for 
overgang til kollektivtransport må framheves som et av 
hovedelementene i parkeringspolitikken dersom kollektiv-
trafikken skal være et alternativ til privatbil i trafikkbelast-
ede områder. Når parkeringstilbudet kobles til kollektivtil-
budet, bør det utprøves systemer som gjøre det særlig 
attraktivt for arbeidsreiser med f.eks. kombinert betaling av 
parkering og billett til buss eller bane. 
 
En aktiv offentlig parkeringspolitikk i sentrale bystrøk 
hemmes av at om lag halvparten av parkeringsplassene er 
private. Med automatisk avkreving av avgifter for trafikk inn 
til sentrum, kan avgiften også gjenspeile parkeringskost-

Figur 5.10.  Parkering for overgang til kollektivtransport 
Gode parkeringstilbud med fleksible overganger mellom 
transportmiddel og dempe trafikken inn mot sentrum. 
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nadene på offentlige plasser for alle trafikanter, mot at 
parkeringen er fri innenfor ”bomringen”. Dette ville fange 
opp all trafikk, også de som skal til fri arbeidsparkering.  
 
Der det er grunnlag for det i form at gode kollektivtilbud, 
bør det også rettes tiltak for å få ned parkeringstilbudet i 
bydelene og ved de regionale sentra. 
 
 
5.9 Trafikantbetaling 
Kombinasjonen av et attraktivt kollektivtilbud og 
avgifter på bilbruk er en nødvendig kombinasjon for å 
nå transportpolitiske mål om dempet trafikk og høyere 
kollektivandel. Avgiftssystemet må utformes slik at det 
gir en bedre utnyttelse av vegkapasiteten, demper 
investeringsbehovet og sikrer midler til både invest-
ering og drift av kollektivtransport. 
 
Analyser av trafikkveksten fordelt på vegnettet, viser en 
trafikkvekst i Bergen som er over de kapasiteter som kan 
tilbys i vegnettet. Virkemiddelanalysen i kapittel 4 viste 
også at for å dempe veksten i biltrafikken er et godt kol-
lektivtilbud nødvendig, men ikke tilstrekkelig. I tillegg til et 
godt kollektivtilbud, er det nødvendig å benytte restriktive 
virkemidler.  Økonomiske virkemidler og parkerings-
politikken er de to mest treffsikre virkemidlene for å dempe 
trafikken og få mer over på kollektivtrafikk. Dette betinger 
at kollektivtrafikken går uavhengig av trengselen i det 
øvrige transportnettet for å framstå som et godt alternativ.  
 
Ved riktig dimensjonerte avgifter på byområder og tids-
punkt, kan avgifter benyttes til å gi mer optimal utnytting av 
kapasiteten i transportsystemet, styre trafikken ut på det 
overordnete vegnettet, på ringvegsystemet, og dempe 
trafikkveksten slik at kostbare investeringer kan unngås 
eller forskyves i tid.  
 
I en helhetlig transportpolitikk for byområdet, vil derfor også 
restriktive virkemidler være nødvendig for å regulere trafik-
ken der trafikkpresset er for stort i forhold til vegkapasitet 
og belastning på omgivelsene.  Det kan tenkes flere 
utforminger av en trafikantbetaling som aktivt benyttes til å 
optimalisere trafikken. Det er viktig å fange opp de tyngste 
trafikkrelasjonene som størst grad skaper press på avvik-
ling og omgivelser.  
 
Med mindre det åpnes for bruke bompenger til drift av 
transportsystemet, og da særlig kollektivtransport, er 
veiprising er mer hensiktsmessing enn bompenger. Med 
veiprising åpnes muligheter for å benytte avgiftene mer 

aktivt til styring av trafikken, samtidig som man står friere til 
å benytte midlene til også å omfatte drift. Med veiprising 
gis det bedre mulighet for å tilby et godt alternativt trans-
porttilbud med kollektive transportmidler, samtidig som 
trafikkbelastningen på vegnettet kan dempes på de mest 
belastede tidspunktene.   
 
 
5.10 Oppsummering – samordnet 

virkemiddelbruk 
De mål som er satt for bytransport, vil kreve en av-
stemt bruk av alle virkemidler.  
 
En vellykket transportpolitikk må spille på alle virkemidler 
som er til rådighet, og på en slik måte at de gjensidig 
støtter opp under hverandre til å oppnå et effektivt og 
bærekraftig transportsystem. Dette er i tråd med resultater 
som virkemiddelanalysen ga. En konkret utforming av 
transportpolitikken for Bergensområdet vil dermed alle 
følgende elementer inngå: 
• Kollektivtransport  
Kollektivtilbudet bør differensieres i byregionen i forhold til 
sin nytte og bidrag til effektiv bytransport. Kollektivtrans-

Figur 5.11.  Avgrensing av område for kjøreavgifter. 
Bedre og mer effektiv utnyttelse av transportsystemet 
ved tidsdifferensierte bomsatser. Avgrensing av soner 
må gjøres i forhold til behovet for særlig å dempe 
rushtidstrafikken i høyste belastede områder. 
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porten må spesielt være et reelt alternativ for alle typer 

reiser mellom bydelssentra og Bergen sentrum. Dette skal 
sikres ved et kollektivtilbud som har god kapasitet og som 
går på egne traseer, atskilt fra biltrafikken på et sammen-
hengende stamrutenett. Dette tilbudet bør etter hvert 
utvides til å omfatte de regionale sentra særlig i vest og 
nord. Uvikling av bybanen til et fullverdig system for 
hovedstammene for kollektivtrafikken med et funksjonelt 
matesystem og regionale busser, blir en viktig oppgave.  
 
• Hovedvegsystemet  
Hovedvegene utformes for å gi akseptabel framkommel-
ighet og avlaste hovedtrafikk fra sidevegnettet.  Det er ikke 
mulig å bygge seg ut av trafikkproblemene og kø.  Begren-
set avviklingskapasitet er i visse tider over døgnet normalt i 
et byområde. Utformingen av vegnettet må ta hensyn til 
bymiljø, transportsektorens bidrag til å nå overordnede 
miljøpolitiske mål, og i forhold til ressursbruk og budsjett-
beskrankninger. Det må imidlertid etableres et tilpasset 
vegsystem som gir god tilgjengelighet og avlaster utsatte 
områder for uønsket trafikkbelastning gjennom en indre og 
ytre ring, samt innfartsårer.  
 
 

• Parkering 
Begrenset tilgang til parkering er et viktig virkemiddel for å 
redusere attraktiviteten til bilbruk. Det er derfor behov for 
føre en mer restriktiv parkeringspolitikk i sentrum, særlig 
rettet mot langtids arbeidsparkering som er knyttet opp mot 
rushtidstrafikken.  Dette er viktig for å redusere toppbelast-
ningen i trafikken inn mot sentrale byområder. 
 
Ved kollektivknutepunkt etableres det gode parkerings-
plasser for å sikre god overgang mellom bil og kollektiv-
transport. Betalingssystem for parkering og kollektivtrans-
port samordnes for å skape attraktive ordninger. Parker-
ingsavgifter etableres i bydelssentra og ved større arbeids-
plasskonsentrasjoner der kollektivtrafikken er et aktuelt 
alternativ.  
 
• Tidsdifferensierte bompenger 
Selv med et utbygd hovedvegnett, vil det til tider være 
større trafikk enn kapasiteten i vegnettet kan avvikle uten 
kø og større forsinkelser.  Dette gjelder i første rekke på 
vegsystemet i mer sentrale byområder, men også på 
enkelte steder ved knutepunkt i ytterområdene. Trafikant-
betaling benyttes for å dempe trafikkpresset på de mest 
belastede delene av vegnettet, og for å sikre god framkom-
melighet for nyttetrafikk. Inntektene benyttes til å sikre 
nødvendig investering og drift av transportsystemet. 
Dersom avgiftssystemet skal utformes for å sikre optimal 
utnyttelse av hovedvegnettet og en bedre fordeling av 
trafikken over døgnet, vil veiprising eller tidsdifferensierte 
bompenger være mest hensiktsmessig. En høyere avgift i 
rushtiden og lavere, kanskje gratis i lavest trafikkerte 
perioder, vil gi en høyere kollektivandel på de tider der det 
er viktig at kollektivtrafikken tar en større del av trafikken. 
Dette betinger at tidsdifferensierte satser kombineres med 
et attraktivt kollektivsystem med god kapasitet. 
 
• Arealbruk 
I tillegg til de transportpolitiske virkemidlene, vil utbyggings-
mønsteret og arealbruken ha stor betydning for utvikling av 
transportsystemet og muligheten for dempet transportbe-
hov og gi gode vilkår for kollektiv transportbetjening.  Areal-
bruken må bygge opp under knutepunkt for kollektivtrans-
porten og langs hovedstammene i kollektivtilbudet. Virk-
somheter med stort behov for publikumsbesøk og større 
arbeidsplasskonsentrasjoner, prioriteres til områder med 
god kollektivdekning. Virksomheter med stort behov for 
bilbasert transport, større godsvolumer men mindre behov 
for god publikumstilgjengelighet, søkes lokalisert i nær 
tilknytning til hovedvegsystemet. 

Figur 5.12. Helhetlig transportpolitikk innebærer 
koordinert og avstemt bruk av alle transportstrategiske 
elementer.  
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6. Transportstrategi for 
Bergensområdet 

En transportstrategi for Bergensområdet må ta i bruk en lang rekke tiltak og har behov for 
store ressurser til gjennomføring. Valg av virkemidler og tiltak fordelt over tid, og valg av 
ambisjonsnivå, finansieringsløsninger og grad av samordning innen byområdet, er viktige 
strategiske valg som må tas.   
 
 
6.1 Ansvarsfordeling innen transport 
Fordeling av virkemidler og ansvar på flere aktører, 
krever koordinering og samordning av transport-
politiske virkemidler innen byområdet 
 
De ulike virkemidlene innen samordnet areal- og transport-
politikk er fordelt på flere aktører. Ingen enkelt aktør har 
myndighet eller mulighet til å løse transportutfordringene 
alene. Utvikling av et attraktivt byområde krever et godt 
samarbeid aktørene imellom der alle elementer i areal- og 
transportpolitikken må ivaretas for å lykkes. Innenfor et 
integrert byområde, dvs innenfor en felles arbeids-, bolig- 
og serviceregion, angår det som skjer i Bergen hele 
regionen, og det som skjer av endringer og tiltak utenfor 
Bergen vil virke inn på den trafikale situasjonen i Bergen. 
 
For å oppnå politiske målsettinger om redusert vekst i 
biltrafikken, godt kollektivtilbud og bymiljø med gode 
miljøkvaliteter, må det som nevnt tidligere, utformes en 
omfattende og veltilpasset virkemiddelpakke. Dersom ett 
virkemiddel savnes i virkemiddelpakken, risikerer man å 
ikke oppnå ønskede resultater.  
 
 
6.2 Forpliktende samarbeid mot sentrale 

myndigheter 
Gjennomføring av nasjonal politikk og lokale strategier 
krever forpliktende samarbeid mellom statlige og 
lokale myndigheter om virkemiddelbruk og finansier-
ing av tiltak  
 

Tabell 6.1: Forenklet oversikt over myndighetsfordeling i 
Bergensregionen for viktige oppgaver i areal- og trans-
portpolitikken. 

Myndighet og oppgaver 
i Bergensregionen 

Stat Fylkes 
kom-
mune 

Kom-
muner 

Retningslinjer for 
arealbruk ● ●  

Arealplanlegging   ● 
Flyplass ●   
Jernbane ●   
Havn ●  ● 
Stamvegnett ●   
Øvrige riksveger ● ● ●* 
Fylkesveger  ● ●* 
Kommunale veger   ● 
Gang- og sykkelveger ● ● ● 
Drift kollektivtransport  ● ●* 
Parkering   ● 
Økonomiske virkemidler ● ● ● 
Informasjons- og 
holdningskapende 
aktiviteter 

 ● ● 

* Bergen kommune har innenfor sine grenser ansvar for dette 
(2004-2007) i forvaltningsforsøk. 
 
 
Utviklingen innen by- og regionplanlegging går i retning av 
sterkere samarbeid mellom aktørene som forvalter virke-
midlene. Forpliktende samarbeid er ikke bare nødvendig 
for å nå målsettingene innen politikkområdet, men mye 
tyder på at det også i økende grad vil få økonomisk 
betydning for byområdene. Dette gjelder både statlige 
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infrastrukturinvesteringer i konkurranse med andre by-
områder, og for å få overført statlige midler til drift av 
kollektivtransporten (jfr. dagens ordning med belønnings-
midler - se faktaboksen over). De siste årene har det også 
vært fokus på å utrede alternative finansieringsordninger 
for kollektivtransport; f eks resultatavhengige tilskudd32.  
 
Både i Oslo- og Akershusregionen og i Kristiansands-
regionen er man i ferd med å utvikle nye samferdsels-
pakker som omfatter et geografisk område som strekker 
seg langt ut over sentralkommunene. Styrket samarbeid i 
regionen er viktig forklaringsfaktor for at man har fått økt 
gjennomslag for sine behov for infrastrukturinvesteringer33. 
Før man etablerte et slikt samarbeid, hadde man en opp-
fatning av at regionen samlet sett kom dårligere ut enn 
andre byregioner mht statlige tilskudd til infrastrukturtiltak.  
 
I Samferdselsdepartementets retningslinjer for transport-
etatenes arbeid med NTP 2010-2019, blir behovet for 
avtaler om areal- og transportpolitikken i byområdene 
omtalt på følgende måte:  ”I tillegg arbeides det med 
bypakker med store veg- og kollektivprosjekter, der 
Oslopakke 3 og nytt Bergensprogram er av særlig stor 
betydning. (…)  I NTP 2006-2015 oppfordres det til bruk av 
mer forpliktende avtaler i byene, jf. kap. 9.4.2. i meldingen. 
Slike avtaler bør knyttes til oppfølging og videreutvikling av 
                                                                 
32 Se f eks TØI rapport 484/2000: ”Alternativ finansiering av 
kollektivtransport i by. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av 
alternative finansieringspakker for Kristiansand.” 
33 Langeland, Jomar Lygre (2006): “Midtveis evaluering av ATP-
prosjektet i Kristiansandsregionen. “. Norconsult, mai 2006., og 
Langeland, Jomar Lygre (2007 in prep): “Organisering av 
transportsystemet i nordiske storbyregioner - betydning for 
samordnet planlegging”. Norconsult rapport in prep. 

lokale areal- og transportplaner i byene i form av utvidede 
pakker som inneholder infrastrukturtiltak og lokale virke-
midler. Etatene skal i samarbeid med aktuelle byer, og i 
samråd med departementet, vurdere muligheten for og 
utforming av slike avtaler.”34   
 
Bergensregionen fikk 25 millioner kroner i belønnings-
midler i 2006. Dette er samme nivå som i 2005. Ved for-
deling av belønningsmidler til Bergen kommune for 2006 
trekker Samferdselsdepartementet i sitt svarbrev til kom-
munen fram behov for å utvide virkemiddelpakken til også 
å gjelde restriktive tiltak for biltrafikken, og videreutvikle og 
styrke det regionale samarbeidet for å nå målsettinger om 
styrket kollektivtransport.35 
 
I fremtidige søknader om transportpolitiske tiltakspakker, 
må det forventes at staten vil stille strengere krav til 
pakkenes innhold og virkemiddelsammensetning, slik det 
bla kommer til uttrykk i transportetatenes forslag til NTP 
(2006-2015), gjengitt i St.m 24 (2003-3004) om Nasjonal 
transportplan (s. 20) ”Ved etablering av nye avtaler for 
byområdene bør partene utvide innholdet til også å omfatte 
arealbruk, driften av kollektivtransport og ulike former for 
restriksjoner på bilbruk.” 
 
 

                                                                 
34 Samferdselsdepartementet 31.01.06: ”Retningslinjer for 
transportetatenes og Avinor AS sitt arbeid med Nasjonal 
transportplan 2010 – 2019. 
35 Brev fra Samferdselsdepartementet datert 22. mars 2006. 

Belønningsordningen for kollektivtransport 
Den såkalte ”belønningsordningen” for bedre kollektivtrans-
port og mindre bilbruk i de større byområdene trådte i kraft 
fra budsjettåret 2004. Ordningen har bakgrunn i St meld nr 
26 (2001-2002) Bedre kollektivtransport og St prp nr 1 
(2002-2003). Belønningsordningen finansieres over 
Samferdselsdepartementets budsjett.  

 

Formålet med ordningen er ifølge retningslinjer datert 
05.11.2005 å ”stimulere til bedre framkommelighet, miljø 
og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i trans-
portbehovet og øke antall kollektivreiser på bekostning av 
reiser med personbil.” 

Bykommuner, fylkeskommuner og andre organ med tilsvar-
ende ansvar for den lokale kollektivtransporten i de ut-
valgte storbyområdene kan søke om midler. 

 

Den årlige bevilgningsrammen for tildeling, og hvilke by-
områder som kan søke, fastsettes ut fra Stortingets vedtak 
om statsbudsjettet. Samferdselsdepartementet står fritt til å 
fordele midlene til søkere som oppfyller retningslinjenes 
krav for tildeling. Midlene forutsettes å brukes til å styrke 
kollektivtilbudets konkurransekraft, dvs både gjennom 
infrastrukturtiltak, drift av kollektivtransport eller andre tiltak. 
Ordningen forutsetter at midlene skal komme i tillegg til, 
ikke som erstatning for, midler fra lokale myndigheter. 

 

I utgangspunktet er ordningen tenkt å være en 
resultatavhengig ordning som skal premiere dokumenterte 
resultater. Ved innføringen av ordningen vil man likevel 
tildele midler ut fra planlagte og politisk vedtatte tiltak som 
kan bidra til å nå målene. 
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6.3 Organisering av framtidig 
transportpolitikk i Bergensområdet 

Organisering av transportpolitikken i Bergensområdet 
kan gjøres med ulike grader av samordning og koordi-
nering mellom samferdselspakkene.  Valg av samord-
ningsnivå vil ha betydning for hvordan virkemidler og 
gjennomføring av tiltak kan fordeles inn i en samlet 
transportstrategi for hele byområdet.  
 
I kapitlene foran er det vist at Bergensområdet står foran 
store utfordringer i å handtere kommende trafikkvekst og 
utforme et helhetlig transportsystem i tråd med de trans-
portpolitiske mål som er satt. Denne utfordringen er nå i 
større grad en regional utfordring enn tidligere.  
 
De mange bompengeinitiativene i Bergensområdet er ikke 
samordnet eller til nå sett i sammenheng. Som tidligere 
vist, kan det fra Bergensområdet bli sendt flere nye søk-
nader om trafikantbetaling for finansiering av ulike pros-
jekter.  Det er derfor en utfordring for Bergensområdet 
knyttet både til en samordning av virkemidler, og i forhold 
til etablering av et finansieringsgrunnlag for investeringer 
og drift. 
 
For å handtere den regionale dimensjonen i transport-
politikken, med ulike aktører og innspill til ”pakker” og 
enkeltprosjekter, er det i hovedsak to hovedalternativer: 
 
1. ”Hver for seg” 
De ulike initiativene utvikles hver for seg uten vesentlig 
koordinering eller samordning.  
 
2. ”Bergensområdet samlet” 
Dette innebærer en samlet gjennomføring av tiltak og 
virkemidler innenfor en nærmere avgrenset region. 
 
Det finnes flere varianter og mellomformer av disse to 
modellene. Disse to representerer hovedvarianter som 
danner grunnlag for en vurdering av ulike samordnings-
behov i Bergensområdet. Modellene presenteres nærmere 
nedenfor. 
  
Modell 1: ”Hver for seg” 
I denne modellen utvikles de ulike initiativene hver for seg 
uten vesentlig hensyn til hvordan andre tiltak gjennomføres 
i tid. Gjennomføringen i tid avhenger i stor grad av 
prosessen med utforming av den enkelte 
bompengesøknad og sentral godkjenning av denne, samt 
nødvendige planvedtak og innarbeiding i NTP. Eventuell 
samordning her kan skje ved behandling av tiltakene i NTP 

i den grad de vil konkurrere om de samme ressursene, 
eller ved at man i utarbeiding og behandling av NTP av 
andre grunner vil fase de ulike initiativene i forhold til hver-
andre. Dette er i så fall en samordning som på tvers av de 
enkelte tiltakspakkene, f.eks. ved fylkeskommunens 
behandling av handlingsplanen til NTP. 
 
Fordelen med denne modellen er knyttet til at avgrensede 
enheter kan holde orden på hver sine oversiktlige tiltaks-
pakker. Det er muligens lettere å sikre lokalpolitisk forank-
ring, enn for mer regionalt samordnede samferdselspakker.   
 
Samordning av en samlet virkemiddelpakke for hele by-
regionen er ikke aktuelt innen denne modellen. Virke-
middelbruken avgrenses til hver pakke for seg. Koordiner-
ing av parkeringspolitikk, kollektivpolitikk, og samordnet 
finansiering av kollektivtrafikken mm, vil måtte skje utenom 
hver av de ulike samferdselspakkene.  
 
Finansiering av de enkelte initiativ etter modell 1 må finne 
sine løsninger i forhold til investeringsbehov, offentlige 
bevilgninger og bompenger. Bompengeinntekten og takst-
ene vil variere med investeringsbehov, trafikkgrunnlag og 
nedbetalingstid. 
 
Det er en rekke tiltak i Bergensområdet som ikke fanges 
opp av de ulike samferdselspakkene. Disse må finansieres 
på ordinær måte over samferdselsbudsjettene. I tillegg vil 
det ikke være rom for ekstraordinære finansieringsord-
ninger for kollektivtransporten. Et mulig unntak er om det 
gis mulighet for å benytte investeringsmidler til kollektiv-
støtte, slik det er blitt gjort under forsøksordningen for 
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Figur 6.1. Bompengeinitiativ fremmes hver for seg. 
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Bergen. Med mindre det etableres nye ordninger for 
finansiering av kollektivtransportens driftsutgifter, vil det 
være et betydelig underdekket behov for midler som etter 
normale ordninger må dekkes av lokale myndigheter. 
  
Modell 2: ”Bergensområdet under ett” 
Denne modellen innebærer en samlet organisering av tiltak 
og virkemidler innenfor en nærmere avgrenset region.  
Graden av samordning kan variere. Samordningen kan 
avgrenses til å koordinere tiltak som må sees i sammen-
heng av praktiske og funksjonelle årsaker. En full samord-
ning innebærer en samordning både av hele settet av tiltak 
og virkemidler i byregionen, samt en samlet finansierings-
løsning der alle tiltak fordeles innen ett og samme budsjett. 
 
En regional samordning av samferdselspakker vil kunne 
bidra til at samarbeidsevnen og -viljen i regionen styrkes 
også for andre tiltak enn de som krever investering og 
driftsmidler, noe som vil være positivt mht å utvikle 
regionen til en av landets mest attraktive regioner.  
Regionen vil kunne stå samlet for sine felles interesser 
overfor Stortinget og sentrale myndigheter. 
 
Det kan være krevende å få på plass lokalpolitisk forank-
ring i alle kommuner i Bergensområdet for en regionalt 
samordnet samferdselspakke. Utformingen må gjøres slik 
at det ikke oppfattes å skape intern skjevheter mellom ulike 
deler av Bergensområdet. Det kan også oppfattes som en 
fordel at det tas et større grep for regionen samlet og der-
med reduserer lokalpolitisk belastning.  
 
Ved en samlet pakke for Bergensområdet, åpnes det for å 

avstemme bompengetakstene i regionen, f.eks. i forhold til 
en enhetstakst eller en differensiering f.eks. mellom en ytre 
og en indre ring. I Oslopakke 3 legges det opp til at passer-
ing av en indre ring, Osloringen, er gjennomsnittsavgiften 
19 kr, mens innkrevingen i Bærum er satt til 13 kr, med en 
rabatt på 5 kr ved passering av begge ringene.  Slike 
løsninger krever samordning på tvers av byregionen. 
 
Modell 2 er en ambisiøs og krevende modell å etablere. 
Men dersom man lykkes, vil man også ha et godt grunnlag 
for å utforme en omfattende og veltilpasset virkemiddel-
pakke som er nødvendig for å videreutvikle Bergensom-
rådet som en funksjonell og attraktiv byregion. 
  
 
6.4 Transportstrategi over tid og områder 
Transportutvikling og miljøeffekter er avhengig av 
riktig sammensetning av transportpolitiske virkemidler 
og fordeling av disse over tid, og i ulike deler av 
byregionen. For å oppnå dette etableres først et 
attraktivt og kapasitetssterkt kollektivsystem og et 
tilpasset ytre ringvegsystem. Deretter etableres større 
vegtiltak i ytterområdene og til sist nødvendige 
vegtiltak innenfor den ytre ringen. 
 
En samordnet politikk for å nå de transportpolitiske mål 
som er satt, vil i tillegg til en samordnet bruk av virkemidler, 
også omfatte innfasing av tiltak over tid. I tillegg til at 
finansielle begrensninger gjør det nødvendig å fordele tiltak 
over tid, vil også rekkefølgen på tiltakene ha effekt på 
transportmiddelfordelingen og miljøbelastningene i 
byområdet. For å ivareta dette hensynet, legges til grunn 
følgende innfasing av ulike tiltak over tid: 
  
Først: Kollektivsatsing innen kollektivbyen og utvikling 
av Ytre ringveg, og restriksjoner på bilbasert mobilitet 
Som vist tidligere, er hovedutfordringene i Bergensområdet 
knyttet til effektiv og miljøvennlig trafikkavvikling i sentrale 
deler av byområdet, samt ved noen områder med særlig 
stor trafikk i ytterområdene.  Med den trafikkvekst som er 
forventet, vil trafikken særlig på innfartsårene øke. Denne 
veksten genereres i stor grad av befolkningsvekst og flere 
arbeidsplasser i ytre områder i Bergen og de nærmeste 
nabokommunene. Også innen sentrale byområder er det 
potensial for betydelig vekst og økt aktivitet som gjør at 
sentrale byområder vil trekke til seg mye trafikk i tillegg til 
at transportkorridorene inn mot sentrum vil betjene trafikk 
på tvers av byregionen. For at de sentrale byområder 
innenfor den ytre ringen skal kunne ta imot denne 
trafikken, er det viktig å få etablert et attraktivt og kapasi-
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Figur 6.2. Gjennomføring av alle tiltak innen et samlet 
og koordinert grep. 
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tetssterkt kollektivtilbud som gir god mobilitet og tilgjenge-
lighet i byområder med størst befolkningstetthet, og med 
størst konsentrasjon av arbeidsplasser og servicetilbud. 
 
Slik virkemiddelanalysen viser, og i tråd med resultater fra 
transportforskningen, vil et godt kollektivtilbud i seg selv 
ikke være tilstrekkelig. Det må i tillegg settes inn restrik-
sjoner mot den bilbaserte mobiliteten.  Kollektivsatsingen 
innenfor den ytre ringen, må derfor kombineres med de to 
virkemidlene som har effekt av betydning, dvs. redusert 
kapasitet for langtidsparkering og trafikantbetaling.   
 
Som tidligere understreket, dersom trafikantbetalingen 
ønskes rettet inn mot en mer optimal bruk av transportsys-

temet, og dempe trafikkpresset på de høyest belastede 
tidspunktene, og i de mest utsatte områdene, vil veiprising 
eller tidsdifferensiert bompengesatser være meste tjenlig. 
Dersom størrelsen på de offentlige samferdselsbudsjetter 
videreføres med dagens nivå, vil trafikantbetaling også 
være en forutsetning for utvikling av transportsystemet i 
Bergensområdet.  
 
De fire tiltakene: attraktivt og kapasitetssterkt kollektivtilbud 
innenfor ytre ring og på hovedruter mot regionsentra, 
rasjonelle Park&Ride-anlegg ved knutepunkt, parkerings-
restriksjoner i sentrum og trafikantbetaling, gjennomføres 
som første fase i en langsiktig utvikling mot et bærekraftig 
transportsystem i Bergensområdet. 

Tabell 6.2. Oppsummering av egenskaper ved de to hovedmodellene. 
 Modell 1: ”Hver for seg” Modell 2: ”Bergensområdet” 

Trafikkavvikling  Ingen garanti for heldige eller uheldige virkninger 
av overført trafikk og forskyvning av avviklings-
problemer. 

Tiltak med gjensidig påvirkning kan koordineres 
og fases inn i forhold til optimal trafikkavvikling. 

Trafikantbetaling  Ingen samordning av rabattordninger eller 
fordeling av inntekter ut over hver ”pakke” eller 
prosjekt. 

Ensartet betalingsregime over hele regionen. 
Kan om ønskelig etablere enhetstakster, eller 
felles indre og ytre takster i regionen. 
Trafikantene møter den samme takst og 
rabattstruktur uavhengig av hvor i byområdet 
man befinner seg.  

Avstemt 
virkemiddelbruk 

Lite rom for å koble investeringsprogrammet til et 
videre sett med virkemidler. Hvert delområde, 
men unntak av innen Bergen kommune, blir for 
lite. 

Regional koordinering av virkemidler mulig 
innenfor en funksjonell byregion. Dette gjelder 
parkering, kollektivtiltak, trafikantbetaling mm. 
Dette åpner for en konsistent transport- og 
arealpolitikk på tvers av regionen og gir like vilkår 
for alle trafikkanter innen den funksjonelle 
regionen. 

Finansiering og 
gjennom-
slagskraft 

Hvert initiativ må ”kjempe” for sin sak. 
Enkeltsøknader om bompenger vil kunne fremstå 
som konkurrenter. Mindre gjennomslagskraft 
dels fordi man vil være en av mange, og 
begrunnelsen vil være knyttet i lokale forhold. 
Dette gjelder i mindre grad et opplegg for Bergen 
kommune samlet enn for de andre initiativene.   

Et samlet initiativ fra et samlet Bergensområde 
vil ha større tyngde ved sentral behandling. 
Behandlingen av Oslopakke 3 kan skape 
presedens for tilsvarende i Bergensområdet. 

Lokal innflytelse 
på løsninger 

Avgrensede enheter kan holde orden på hver sin 
oversiktlige investeringspakke.  Muligens lettere 
å sikre lokalpolitisk forankring innen hvert 
delområde.  Stor lokal innflytelse på sammen-
setning og prioritering innen hver ”pakke”.  

Mindre lokal innflytelse ved at enkeltprosjekt i 
større grad står i fare for å bli samordnet ut i tid. 
Ved et samlet regionalt opplegg, vil regionen stå 
sterkere med sine prioriteringer og i mindre grad 
risikere at andre gjøre prioriteringene. 

Fleksibel bruk av 
inntekter 

Lite aktuelt med bruk av midler til driftstiltak 
innen hvert delområde. Områdene er ikke 
omfattende nok til å dekke kollektivtrafikkens 
dekningsområde.  

Lettere å få aksept for alternativ bruk av 
investeringsmidler innen et samlet opplegg for 
regionen. Lettere å få til fornuftig omdisponering 
av midler dersom ett tiltak møter uventede 
framdriftsproblemer. Mulig med avtale om bruk 
av inntekter på tvers for en optimal gjennom-
føring og rasjonell anleggsdrift. 

Fordelings-
effekter  

Ingen samordning mellom gjennomføring i ulike 
deler av byområdet, ut over det som sentrale 
planmydigheter ev. måtte gjøre ved behandling 
av flere bompengepakker på samme tid. 

Mulig å gjennomføre en balansert innsats på 
tvers av regionen. Fordeling av tiltak kan her 
inngå i en forhandlingsløsning regionalt med 
regional styring av utbyggingstakt over tid. 
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Tilstrekkelig finansiering av kollektivtilbudet vil være en 
forutsetning for en kollektivsatsing. Dette gjelder særlig 
kvaliteten og frekvensen på ruter i matesystemet inn mot 
de tyngre trafikkerte kollektivrutene mot sentrum. Veipris-
ing eller bruk av bompenger, som også kan brukes til drifts-
tilskudd til kollektivtrafikken, vil være en viktig forutsetning 
for at kollektivsatsingen skal få det omfang og den kvalitet 
som trengs.  
 
Parallelt med kollektivsatsingen innen kollektivbyen, er det 
behov for å utvikle ringvegsystemet. Ringvegsystemet er 
viktig både for gi et alternativ transporttilbud til trafikk 
gjennom sentrale byområder, for å løse viktige miljøprob-
lemer langs deler av dette vegnettet og gi et tilpasset 
transporttilbud der kollektivtransporten ikke kan dekke alle 
transportbehov.  
 
Deretter: Fullføring av hovedvegsystemet mot 
byområdets ytterområder og videre utbygging av 
kollektivtilbudet 
Den største prosentvise veksten i trafikken er ventet i 
byområdets ytterområder. Et funksjonelt transportsystem 
vil kreve både at deler av vegnettet mellom Bergen og 
nabokommunene gis en standard mer tilpasset trafikk-
volumet og et effektivt kollektivtilbud. Den største trafikk-
veksten er ventet i vest og nord. Transportetterspørselen 
mot nord og vest er også av en størrelse som gir grunnlag 
for et høyverdig kollektivtilbud på egen trase der det er 
størst trafikk.  
 
Og etter hvert: Fullføring av hovedvegsystemet inn 
mot og forbi Bergen sentrum 
Selv moderate anslag på trafikkveksten viser at trafikken 
på hovedvegnettet inn mot og forbi Bergen sentrum når 
nivåer som krever tiltakt på vegnettet for å redusere kø og 
miljøproblemer. Etter hvert må også vegnettet på innfarts-
årene innen kollektivbyen videreutvikles, samt ytterligere 
nødvendige tiltak i ytterområdene.  
 
Av større vegtiltak i kollektivbyen vil de fleste veginvester-
inger innenfor ytre ring flytte trafikk fra daglinjer og inn i 
fjell. Dette gjelder ny søndre innfartsåre fra Fjøsanger til 
Danmarksplass og ny nordre innfartsåre ved Sandviken 
der dagens hovedveg (E39) flyttes inn i tunnel og dagens 
veg blir del av et lokalvegsystem og delvis reservert for 
kollektivtrase.  Dette vil gi positive miljøeffekter i form av 
mindre støy og utslipp i tettbygde byområder.  
 
En indre ring rundt Bergen sentrum, er aktuelt i denne 
fasen, knyttet opp mot etablering av ny søndre innfartsåre 
og Arnatunnelen og med kobling til vestre innfartsåre. 

Etablering av en indre ring under bakken, vil avlaste og 
skjerme sentrale deler av byen for gjennomgangstrafikk og 
løse opp i forventede kapasitetsproblemer i vegsystemet 
rundt Nygårdstangen og Danmarksplass. Størst positiv 
effekt for trafikkavvikling og handtering av luftforurensning 
fås når innfartsårene knyttes opp mot Indre Ring. Indre 
Ring bør derfor være på plass senest når ny søndre 
innfartsåre i tunnel fra sør, og Arnatunnelen er ferdig.  
 
Nedenfor gis en nærmere gjennomgang av eksempel på 
innfasing av investeringstiltak i delområder innen byreg-
ionen i tråd med strategiene over. 
  
Område i sør 
I sør er bybane mellom Bergen sentrum og Nesttun (1) 
med i inneværende NTP-periode. Effektivisering av kollek-
tivsystemet sør i Bergen er avhengig av forlengelse til 
Rådal. Bybane til Rådal (2) er derfor prioritert i kommende 
NTP-periode. En mulig første fase er egen trase for buss 
som etter hvert kan benyttes til bybane. Samtidig gjøres 
tiltak for å bedre matesystemet og tilbringerrutene til 
bybanen inklusive P&R-plasser. Utvidelse videre mot 
Flesland (6) ligger lenger ute i tid og må sees i forhold til 
andre utvidelser av bybanesystemet i Bergen.  
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1. Bybane Bergen sentrum - Nesttun, P&R 
2. Bybane Nesttun - Rådal, Park & Ride 
3. Rådalskrysset 
4. E39 Svegatjørn - Rådal 
5. Ringveg øst Rådal - Midttun 
6. Bybane til Flesland 
7. Mindetunnelen  
8. Birkelandskrysset - Bergen lufthavn 

Figur 6.3. Tiltak i sør 
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Hovedveg utenom dagens kryss ved Rådal (3) er viktig for 
å løse opp en av de store flaskehalsene i vegsystemet i 
sør. Fanavegen mellom Rådal og Nesttun er en del av et 
ytre ringvegsystem med betydelige miljø- og køproblemer. 
Ny trase her (5) er nødvendig, men alternativvurderinger 
og planavklaringer vil være tidkrevende og ligge lenger ut i 
tid.  
 
For E39 mellom Os og Bergen (4) foreligger det planer for 
oppstart i 2009. Denne knyttes opp mot nytt kryss i Rådal. 
 
Område i øst 
To store prosjekter er under planlegging i øst, Ulriken-
tunnelen dobbeltspor for jernbane (1) og Arnatunnelen for 
veg (4). Disse vil gi bedre kollektivtilbud og innkorting av 
vegen mellom sentrale deler av Bergen og Arna og videre 
østover. Arnatunnelen bør sees i sammenheng med 
avlasting av dagens vegsystem på Nygårdstangen og 
Danmarksplass i form av en Indre ring.  
 
Ringveg øst mellom Nesttun og Arna har dårlig standard 
og må oppgraderes (2). Dette blir ekstra nødvendig ved 
eventuell flytting av jernbaneterminal til Arna. Ringveg Øst 
mellom Arna og Vågsbotn (5) er en stamvegstrekning. På 
litt lenger sikt vil det også her bli behov for tiltak i takt med 
trafikkvekst og krav til standard på stamvegnettet. 
 
Vossebanen er et viktig transporttilbud for distriktene øst 
for Bergen og knytter regionsenteret Voss til Bergen. Det 
er behov for oppgradering av banestrekningen bl.a. på 
strekningen Trengereid – Takvam (3). 
 
Område i vest 
Ringveg vest, første del, mellom Sandeidet og Dolviken (1) 
påbegynnes i inneværende NTP-periode 2006-2009, men 
sluttføres i starten av neste periode. For å møte den 
økende trafikken som ventes fra Sotra og Askøy, må 
nordre del av Ringveg vest (4) være på plass før nytt 
Sotrasamband (6) 36.  Interne tiltak på Sotra (2) som ligger i 
”Sotrapakken”, har få bindinger mot andre prosjekter, og 
kan komme så snart finansieringen er i orden. I forbindelse 
med første del av Ringveg vest, oppgraderes vegen helt 
opp til flyplassveien. Av tiltak i vest kan derfor tredje og 
søndre del av Ringveg veg (9) derfor komme til sist.  
 

                                                                 
36 Det er under utredning flere alternative løsninger for nytt 
Sotrasamband. Her er kun ett alternativ vist. Koblingen til Ringveg 
vest i nord er knyttet til det viste alternativet. Det foreligger flere, 
bl.a. lenger sør. I dette tilfelle kan det være aktuelt å knytte 
Ringveg vest søndre del til et sørlig alternativ for Sotrasam-
bandet. 
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1. Ulrikentunnelen, dobbelstpor med P&R 
2. Ringveg, øst Midttun - Arna 
3. Oppgradering av Vossebanen 
4. Arnatunnel veg 
5. Ringveg øst, Arna - Vågsbotn  

Figur 6.4. Tiltak i øst 

Figur 6.5.  Tiltak i vest. 
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1. Ringveg vest, del 1 
2. Tiltak internt på Sotra og Øygarden 
3. Bussprioritering ved Sotrabrua og Park & Ride  
4. Ringveg vest del 2, mot nord 
5. Bybane mot vest 
6. Nytt Sotrasamband 
7. Oppgradert vegnettet internt på Askøy 
8. Utvidet bru og veg Askøy-Storavatnet 
9. Ringveg vest del 3, i sør 
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Bybanen vestover til Storavatnet (5), og mulig forlengelse 
til Straume, burde etableres så snart som mulig for å 
betjene den store trafikken i vest. Innenfor begrensede 
midler fram til 2029, er det like vel viktigere at bybanen 
forlenges til Rådal og føres gjennom Bergen sentrum og 
nordover. Kollektivtrafikken i vest vil derfor i lang tid 
betjenes med buss. Framkommelighetstiltak, i form av 
egne traseer på de områder der bussen har størst fram-
kommelighetsproblemer ved Sotrabrua (3), bør derfor 
komme tidlig i NTP-perioden 2010-13, sammen med 
diverse kollektivtiltak og utvidet tilbud. Fullføring av 
Ringveg vest åpner også mulighet for å reservere 
Løvstakktunnelen som kollektivtrase. P&R-plasser 
etableres ved viktige knutepunkt. 
 
Vegnettet på Askøy er dårlig og ikke tilpasset den trafikk-
mengde som går på vegnettet. Utbedring av vegnettet på 
Askøy (7) er derfor i samferdselsutredningen for Askøy37  
prioritert før utvidelse av broen og veg til Storavatnet (8). 
 
Område i nord 
Eikåstunnelen på E39 i Åsane (1) innebærer en innkorting 
og utbedring av en trafikkfarlig strekning. Tiltaket har lenge 
vært prioritert og bør komme tidlig i neste NTP-periode.  
Tiltakene internt i Nordhordland (2), som en del av en 
Nordhordlandspakke, er opprinnelig lansert som en første 
fase der tunnelen mellom Klauvaneset og Nyborg (5) er 
andre fase. Tunnelen innebærer en betydelig innkorting av 
reisetiden mellom Bergen og Nordhordland og fjerner 
trafikk fra dagens veg med randbebyggelse og dårlige 
miljøforhold. Før tunnelen kommer, bør det foreligge et 
godt og effektivt kollektivtilbud i nord i form av bybane (4) 
med gode parkerings- og omstigningsforhold. Bybane nord 
for Bergen sentrum er krevende i forhold til topografi og 
bebyggelse. Ytre Sandviken mangler også et lokalvegnett, 
og lokaltrafikken er henvist til å benytte Nordre innfartsåre. 
Bybaneutbygging nordover kan kombineres med at Nordre 
innfartsåre legges i ny vegtunnel (3) og dagens veg 
reserveres for kollektivtrafikk og lokalveg. Løsningene her 
er ikke avklart og vil kreve et omfattende utrednings- og 
planarbeid. 
 
Sentrum 
Sentrum vil berøres av kollektivsatsingen og baneutbyg-
ging i nord og vest i tillegg til baneutbyggingen som er 
vedtatt mot sør. Dette vil øke tilgjengeligheten til sentrum 
for store deler av byområdets befolkning. 
 

                                                                 
37 ”Samferdselsutredning for Askøy”.  Askøy kommune, juni 2006 

Skansentunnelen (1) er et av elementene i det vedtatte 
Bergensprogrammet, men skjøvet ut i tid i påvente av 
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1. Eikåstunnelen 
2. Nordhordland internt, med P&R 
3. Nordre innfart Sandviken - Eidsvåg 
4. Bybane mot nord, P&R i Åsane 
5. E39 Nyborg - Klauvaneset 

Figur 6.6  Tiltak i nord. 
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1. Skansentunnelen 
2. Indre ring 
3. Ny veg Nøstet – Møhlenpris 
4. Nordnestunnelen 

Figur 6.7. Større tiltak i Bergens sentrum 
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avklarte finansieringsbehov for bybane til Nesttun og første 
etappe på Ringveg vest. Kollektivprioritering i sentrum og 
avgrensing av gategrunn til annen vegtrafikk, har ført til at 
gjennomgangstrafikken og trafikken over Bryggen er redu-
sert.  Behovet for Skansentunnelen er dermed ikke så stort 
nå som først antatt. 
 
Trafikkmønsteret rundt sentrum vil påvirkes også av end-
ringer i vegsystemet med Arnatunnelen og Mindetunnelen. 
Disse tunnelene vil for det meste føre trafikk i tunnel, men 
begge munner ut i dagen i det området i byregionen med 
mest trafikk og hvor de lokalklimatiske forhold disponerer 
for lite luftsirkulasjon og dårlig luftkvalitet. Vegsystemet ved 
Nygårdstangen og Danmarksplass er også det viktigste 
trafikale knutepunkt i byområdet. For store deler av de 
overordnede trafikkstrømmer i byområdet er det viktig at 
dette trafikksystemet fungerer. En Indre ring (2) som fanger 
opp og fordeler den trafikken som i dag konsentreres til 
Nygårdstangen, er derfor viktig for et framtidig funksjonelt 
trafikksystem for store deler av byområdet. Dette er et 
omfattende tiltak med behov for betydelig utredninger og 
planavklaringer knyttet til bl.a. trafikkavvikling, sikkerhet, 
grunnforhold og kostnader. 
 
I tillegg til tiltak i det overordnete transportsystemet rundt 
sentrum, er det behov for lokale tiltak innen sentrums-
området. Ny veg mellom Nøstet og Møhlenpris (3) og 
Nordnestunnelen (4) er viktige manglende lenker i vegsys-
temet rundt sentrum som vil avlaste det innerste sentrum 
for trafikk. Disse prosjektene kan være aktuelle før Indre 
ring dersom planavklaring og finansiering av Indre ring drar 
ut i tid. 
 
  
6.5 Ambisjonsnivå og ressursbehov 
Vedtatte tiltak med avklart finansiering  
I Bergensområdet i dag, er det bare tiltak i Bergensprog-
rammet hvor større investeringsprosjekter har avklart 
finansiering. Dette er i hovedsak bybane til Nesttun, første 
etappe av Ringveg vest samt en rekke gang- og 
sykkelprosjekter, trafikksikrings- og miljøtiltak.  Skansen-
tunnelen er også vedtatt som del av Bergensprogrammet, 
men gjennomføringen er utsatt i påvente av endelig finans-
ieringsbehov for de to største prosjektene; bybanen og 
Ringveg vest. 
 
Ut over dette er E39 Os-Bergen kommet langt i vedtaks-
prosessen, med konkret forslag til bompengesystem og 
finansiering, men endelig vedtak er ikke gjort. Dobbelspor 

jernbane mellom Arna og Bergen er også kommet langt i 
planprosessen, men endelig vedtak om oppstart er ikke 
gjort. 
 
Dersom vi tar utgangspunkt kun i vedtatte planer og finans-
iering av disse, innebærer det en sluttføring av dagens 
Bergensprogram hvor investeringene er fullført rundt 2010, 
men med bompenger fram til 2015 for nedbetaling av lån.  
Deretter er det bare ordinære samferdselsmidler over 
statsbudsjettet som angir de økonomiske rammene. Dette 
svarer på ingen måte på Bergensområdets transportpoli-
tiske utfordringer. 
 
Samlet ressursbehov 
En foreløpig og svært grov gjennomgang av de tiltak som 
trenges for å nå de transportpolitiske mål som er satt for 
Bergensområdet, viser et samlet finansieringsbehov på 
rundt 37 mrd kr.  
 
Tabell 6.3.  Samlet, men foreløpig og grovt overslag på 
ressursbehov for gjennomføring av transporttiltak i 
Bergensområdet 

Type tiltak Ressursbehov 
• Bybane 
• Andre kollektivtiltak , inklusive 

driftsmidler 
• Gang, sykkel, trafikksikring, 

miljøtiltak 
• Jernbane 
• Ytre Ringvegsystem *) 
• Innfartsårer utenfor Ytre Ring *) 
• Hovedveger innenfor Ytre Ring *) 
• Tiltak i "pakker" innenfor 

nabokommunene 

9 mrd kr 
 

3 mrd kr 
 

2 mrd kr 
1 mrd kr 
5 mrd kr 
6 mrd kr 
8 mrd kr 

 
3 mrd kr 

Samlet 37 mrd kr 
*) Vel 9 mrd av vegtiltakene gjelder stamveger. Da er både 
Ringveg øst mot Vågsbotn og Arnatunnelen regnet som stamveg 
E16. De øvrige gjelder tiltak langs E39. 
 
 
Tre ambisjonsnivå  
Det kan knyttes ulike ambisjonsnivå til gjennomføring av de 
tiltak som er påkrevet. Et høyt ambisjonsnivå vil være 
gjennomføring innen de kommende NTP-perioder i 20-
årsperioden 2010-2029. 
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I tillegg er et mer moderat ambisjonsnivå vurdert med en 
finansieringsramme på ca 28 mrd kroner over samme 20-
årsperiode. Dette innebærer at en del tiltak må skyves ut til 
etter 2029. Et lavt ambisjonsnivå på 22 mrd kr i samme 
periode, innebærer en ytterligere forskyving av tiltak til etter 
2029.  Innen hver at disse ambisjonsnivåene, er det gjort 
en fordeling av tiltak i tråd med transportstrategiene vist 
tidligere. Oversikt over tiltakene fordelt over tid og hvilke 
som kan flyttes ut til etter 2029, er vist i tabell 6.5 - 6.12.  
 
Tabell 6.4. Ulike ambisjonsnivå i gjennomføring av tiltak 

Ambisjonsnivå 2010-2029 Ressursbehov 

Høyt  
Moderat 
Lavt  

37 mrd 
28 mrd 
22 mrd 

 
 
6.6 Fordeling over tid 
To ulike måter å samordne tempoplan og 
gjennomføring ved ulike rammer for finansiering 
Fordeling av tiltak over tid, i form av et investeringsprog-
ram, vil utformes ulikt om alle tiltak skal samordnes eller 
ikke. Nedenfor er det satt opp en fordeling basert på de tre 
ambisjonsnivåene.  Ved fordelingen av tiltak over tid, er det 
også tatt hensyn til en noenlunde jamn investeringstakt pr 
år for å redusere lånebehovet.  

Finansieres innenfor sine interne rammer 
Dersom hvert av de ulike tiltakene gjennomføres helt uten 
koordinering og samordning seg i mellom, vil det i hoved-
sak være framdrift knyttet til plan- og vedtaksprosess fram 
til vedtatt finansiering som styrer framdriften.  Det er gjort 
en grov og foreløpig vurdering av når dette kan være 
aktuelt for de ulike tiltakene.  
 
Tiltak som naturlig vil være en del av en forlengelse av 
Bergensprogrammet, vil kreve den største ressursrammen 
med om lag 25 av de samlede 37 mrd kronene. Med en 
ambisjon om å fullføre tiltakene innen 2029, lar det seg 
gjøre å fase de ulike tiltakene i tid i tråd med transport-
strategien som vist tidligere. 
 
Utfordringene er knyttet til innfasing av tiltak dersom 
ambisjonsnivået settes lavere enn fullføring til 2029. 
Dersom framdriften for de ytre prosjektene bare bestem-
mes av prosjektenes egne planprosesser, kan disse 
gjennomføres godt innenfor 2029. De ytre prosjektene 
utenfor Bergensprogrammet utgjør 12 av i alt 37 mrd kr. 
Disse prosjektene kan derfor gjennomføres uavhengig av 
det samlede ambisjonsnivå for hele Bergensområdet.  
I en situasjon uten samordning i tid mellom ulike tiltaks-
pakker, er det derfor som eksempel tatt utgangspunkt i at 
de ytre tiltakene gjennomføres uavhengig av den samlede 
ressursrammen knyttet til ulike ambisjonsnivå, som vist i 

Tabell 6.5.  Mulig gjennomføringstakt av tiltak i ytterområdene, utenfor Bergensprogrammet, dersom framdrift ikke 
koordineres mellom tiltak. 

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

-2
9

VEGTILTAK
E39 Svegatjørn - Rådal. Stamvegdelen 1)
Eikåstunnelen 2)
Nordhordland internt 3)
E39 Nyborg - Klauvaneset 
Sotrapakken internt på Sotra 3)
Sotrasambandet
Askøypakken- internt på Askøy 3)
Askøypakken- til Storavatnet
E16 Arnatunnelen
KOLLEKTIVTILTAK
Kollektivtiltak Sotra-Bergen
JERNBANE
Jernbanetunnel Indre Arna - Fløen
Jernbane Trengereid-Takvam
MRD KR 2010-2029 Sum
Ytre områder samlet 11 1,0 0,9 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 0,8 0,3 0,2
Jernbane 1,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
1) 200 mill i 2009   Andre kolltivtiltak 
2) 30 mill i 2009   Jernbane
3) Innholder også framkommelighets-   Innfartsårer utenfor Ytre ring
     tiltak for kollektivtrafikken   Veger innenfor Ytre Ring

TILTAK UTENFOR 
BERGENSPROGRAMMET
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tabell 6.4.  Det betyr at justeringen av ressursbruken i så 
fall skjer innenfor en ny utforming av et forlenget Bergens-
program, der Bergen alene sammen med statlige bidrag, 
styrer ambisjonsnivået. 
 
I praksis vil ikke tiltak innenfor og utenfor Bergensprogram-
met bli gjennomført uten en viss form for koordinering. Bl.a. 
har både Bergen kommune og Statens vegvesen signali-
sert at nordre del av Ringveg vest må være etablert før et 
nytt Sotrasamband. De fleste av de største tiltakene ligger 
også helt eller delvis innenfor Bergen kommune. Bergen 

kommune vil være planmyndighet for disse og dermed ha 
innvirkning på plan- og vedtaksprosessen som da kan sees 
i sammenheng med f.eks. tiltak innenfor Bergensprogram-
met. I tillegg er det sannsynlig at tiltakene blir sett i sam-
menheng ved fylkeskommunal behandling av handlings-
programmet til NTP. 
 
Som en illustrasjon er det vist hva en justering av ambi-
sjonsnivå knyttet til Bergensprogrammet alene kan bety for 
innfasing av prosjekter, og med ressursrammer vist i 
tabellen nedenfor. 

Tabell 6.6.  Mulig forlengelse av Bergensprogrammet med ramme på 25 mrd kr i perioden 2010-2029. 

BERGENSPROGRAMMET 
HØYT AMBISJONSNIVÅ 20

10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

-3
0

VEGTILTAK 
Rv580 Birkelandskiftet - Bergen lufthavn
Ringveg vest byggetrinn 3
Ringveg vest byggetrinn 1: restkostnad 1)
Rådalskrysset. Flypassvegdelen
Ringveg vest byggetrinn 2
Ringveg øst (Arna - Ringveg vest)
Ringveg øst (E16 Arna - Vågsbotten)
Indre ring
Ny veg Nøstet - Møhlenpris
Nordre innfartsåre - Sandviken-Eidsvåg
Nordnestunnelen
Skansentunnelen
Mindetunnelen
KOLLEKTIVTILTAK
Bybane byggetrinn 1: Restkostnad 1)
Bybane Nesttun - Rådal
Driftsmidler til kollektivtrafikken 
Framkommelighetstiltak utenom bybanen+P&R
Bybane mot nord 2)
Bybane byggetrinn 3 til Flesland 3)
Bybane til Fyllingsdalen og Loddefjord
GS, TS, MILJØTILTAK
Mindre investeringstiltak
Sentrumstiltak i Bergen
MRD KR 2010-2029 Sum
Bergensprogrammområdet 25 1,2 1,0 2,3 2,1 2,2 1,7 1,2 1,2 1,7 1,4 8,8
1) Investering 2010, resten er tilbakebetaling av lån  Bybanen
2) koblet opp mot nordre innartsåre  Andre koll.tiltak 
3) Bybane til Flesland sees i forhold til valg av  Gang, sykkel, trafikksikring, miljøtiltak
    løsning Nesttun/Fyllingsdalen  Ringvegene

 Veger innenfor Ytre Ring

Tabell 6.7. Mulig fordeling av ressurser mellom Bergensprogrammet og tiltak i ytre områder ved ulike ambisjonsnivå for 
samlet ressursbruk i Bergensområdet i perioden 2010-2029. 
 Hver for seg Høyt Middels Lavt 
Bergensprogrammet 25 68 % 16 57 % 10 45 % 
Ytre områder og jernbane 12 32 % 12 43 % 12 55 % 
Sum  37 100 % 28 100 % 22 100 % 
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Høyt ambisjonsnivå:  
I dette alternativet er alle tiltak i et nytt Bergensprogram 
gjennomført innen 2029 med en samlet ramme på 25 mrd 
kroner. Tiltakene er også faset i tid i forhold til hverandre 
stort sett i tråd med strategien vist tidligere. Dette gjelder 
bl.a. sammenhengen mellom kollektivtiltak i ”kollektivbyen”, 
ringvegsystemet og tiltak i ytterområdene. Også sammen-
hengen mellom Indre ring og Mindetunnelen er ivaretatt 
som vist tidligere.  Derimot kommer Arnatunnelen, som er 
et tiltak utenfor Bergensprogrammet, vesentlig tidligere enn 
Indre ring dersom disse ikke sees i sammenheng.  Dette er 
ikke i tråd med kommuneplanen for Bergen der disse to 
tiltakene ønskes sett i forhold til hverandre. Dersom 
strategiene skulle vært fulgt, måtte Arnatunnelen i så fall 
måtte forskyves ut i tid i påvente av Indre ring.  Dette ville i 
så fall være en samordning som ikke ligger inne i de 
eksempler som er vist her.  På den andre side, er Arna-
tunnelen i sin helhet innfor Bergen kommune, og kan 

trekkes inn som del av Bergensprogrammet forlengelse og 
undergis en samlet prioritering der. Dette er ikke forutsatt i 
denne illustrasjonen, men blir tatt opp når det forutsettes 
samordning av tiltak senere i framstillingen. 
 
Moderat ambisjonsnivå 
Et mer moderat ambisjonsnivå med et samlet finansier-
ingsbehov på 28 mrd kr i perioden 2010-2029, og av disse 
16 mrd til Bergensprogrammet, fører til at flere tiltak må 
utsettes til etter 2029.  I forhold til de strategier og innfasing 
av tiltak som er vist tidligere, kan mye av bybaneutbygg-
ingen fortsette, mens bybane mot vest kan starte men ikke 
fullføres før 2029. 
 
Koblingen mellom bybane mot nord og eventuell omleg-
ging av Nordre innfartsåre i Sandviken, gjør at begge disse 
tiltakene er kan komme i perioden 2014-2019. 
 

Tabell 6.8.  Mulig forlengelse av Bergensprogrammet med ramme på 10 mrd kr i perioden 2010-2029. 

BERGENSPROGRAMMET 
MIDDELS AMBISJONSNIVÅ 20

10

20
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12

20
13
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15
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20
17

20
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20
19

20
20

-2
9

20
30

+

VEGTILTAK I BERGENSPROGRAMMET
Rv580 Birkelandskiftet - Bergen lufthavn
Ringveg vest byggetrinn 3
Ringveg vest byggetrinn 1: restkostnad 1)
Rådalskrysset. Flypassvegdelen
Ringveg vest byggetrinn 2
Ringveg øst (Arna - Ringveg vest)
Ringveg øst (E16 Arna - Vågsbotten)
Indre ring
Ny veg Nøstet - Møhlenpris
Nordre innfartsåre - Sandviken-Eidsvåg
Nordnestunnelen
Skansentunnelen
Mindetunnelen
KOLLEKTIVTILTAK
Bybane byggetrinn 1: Restkostnad 1)
Bybane Nesttun - Rådal
Driftsmidler til kollektivtrafikken 
Framkommelighetstiltak utenom bybanen+P&R
Bybane mot nord 2)
Bybane byggetrinn 3 til Flesland 3)
Bybane til Fyllingsdalen og Loddefjord
GS, TS, MILJØTILTAK
Mindre investeringstiltak
Sentrumstiltak i Bergen
MRD KR 2010-2029 Sum
Bergensprogrammområdet 16 0,9 1,0 1,0 0,9 2,0 2,4 1,9 0,6 0,6 0,6 4,1 8,8
1) Investering 2010, resten er tilbakebetaling av lån  Bybanen
2) koblet opp mot nordre innartsåre  Andre koll.tiltak 
3) Bybane til Flesland sees i forhold til valg av  Gang, sykkel, trafikksikring, miljøtiltak
    løsning Nesttun/Fyllingsdalen  Ringvegene

 Veger innenfor Ytre Ring
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Indre ring er kan etableres innen 2029 også med dette 
ambisjonsnivået, men går på bekostning av siste del av 
Ringveg vest, Ringveg øst til Vågsbotn, vegtiltak i Bergen 
sentrum og Mindetunnelen som skyves ut til etter 2029.  
 
Lavt ambisjonsnivå  
Med et lavt ambisjonsnivå tilsvarende 22 mrd kr, og 10 mrd 
av disse til Bergensprogrammet, blir det bare rom for for-
lengelse av bybanen til Rådal av større kollektivtiltak, samt 
framkommelighetstiltak og driftstilskudd på matesystemet 
og bussrutene utenom bybanen. Noen av vegtiltakene i 
Ytre ring kan gjennomføres, men siste del av Ringveg vest 
og hele investeringen for Ringveg Øst må forskyves til etter 
2029. 
 
Ingen av vegtiltakene innenfor Ytre ring får plass til full-
føring innen 2029. Nordre innfartsåre i Sandviken kan 
starte opp innen 2029, kombinert med bybanens forleng-
else nordover, som innen disse økonomiske rammene kan 

starte opp nærmere 2029. Med denne rammen blir det ikke 
råd å gjennomføre en transportpolitikk i tråd med tidligere 
viste strategier og utbyggingsrekkefølge. 
 
 
Bergensområdet samordnes under ett 
Med samordning menes her at tiltakene fases inn i tid i 
forhold til de strategier som er vist foran. 
 
Høyt ambisjonsnivå  
Med høyt ambisjonsnivå vil ressursrammene innen plan-
perioden 2010-2029 være tilstrekkelige til at de ulike tiltak 
kan fases inn i tråd med transportstrategien omtalt 
tidligere.  Dette kan gjøres i hovedsak uten at prosjekter 
forskyves i tid i forhold til en tidligst mulig oppstart basert 
tid til nødvendig planavklaring og vedtaksprosess. Unn-
taket er Arnatunnelen som i en full samordning er knyttet til  
gjennomføring av Indre ring og skjøvet lenger ut enn om 
den skulle fremmes uavhengig av andre tiltak. 

Tabell 6.9.  Mulig forlengelse av Bergensprogrammet med ramme på 10 mrd kr i perioden 2010-2029. 

BERGENSPROGRAMMET 
LAVT  AMBISJONSNIVÅ 20

10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

-2
9

20
30

+

VEGTILTAK I BERGENSPROGRAMMET
Rv580 Birkelandskiftet - Bergen lufthavn
Ringveg vest byggetrinn 3
Ringveg vest byggetrinn 1: restkostnad 1)
Rådalskrysset. Flypassvegdelen
Ringveg vest byggetrinn 2
Ringveg øst (Arna - Ringveg vest)
Ringveg øst (E16 Arna - Vågsbotten)
Indre ring
Ny veg Nøstet - Møhlenpris
Nordre innfartsåre - Sandviken-Eidsvåg
Nordnestunnelen
Skansentunnelen
Mindetunnelen
KOLLEKTIVTILTAK
Bybane byggetrinn 1: Restkostnad 1)
Bybane Nesttun - Rådal
Driftsmidler til kollektivtrafikken 
Framkommelighetstiltak utenom bybanen+P&R
Bybane mot nord 2)
Bybane byggetrinn 3 til Flesland 3)
Bybane til Fyllingsdalen og Loddefjord
GS, TS, MILJØTILTAK
Mindre investeringstiltak
Sentrumstiltak i Bergen
MRD KR 2010-2029 Sum
Bergensprogrammområdet 10 0,9 0,6 0,6 0,5 0,7 1,1 0,6 0,6 0,6 0,6 2,8 15
1) Investering 2010, resten er tilbakebetaling av lån  Bybanen
2) koblet opp mot nordre innartsåre  Andre koll.tiltak 
3) Bybane til Flesland sees i forhold til valg av  Gang, sykkel, trafikksikring, miljøtiltak
     løsning Nesttun/Fyllingsdalen  Ringvegene

 Veger innenfor Ytre Ring
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Tabell 6.10.  Mulig fordeling av tiltak over tid med høyt ambisjonsnivå og samordning for et samlet Bergensområde. 

HØYT AMBISJONSNIVÅ 20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

-2
9

VEGTILTAK I BERGENSPROGRAMMET
Rv580 Birkelandskiftet - Bergen lufthavn
Ringveg vest byggetrinn 3
Ringveg vest byggetrinn 1: restkostnad 2)
Rådalskrysset. Flypassvegdelen
Ringveg vest byggetrinn 2
Ringveg øst (Arna - Ringveg vest)
Ringveg øst (E16 Arna - Vågsbotn)
Indre ring
Ny veg Nøstet - Møhlenpris
Nordre innfartsåre - Sandviken-Eidsvåg
Nordnestunnelen
Skansentunnelen
Mindetunnelen
KOLLEKTIVTILTAK I BERGENSPROGRAMMET
Bybane byggetrinn 1: Restkostnad 2)
Bybane Nesttun - Rådal
Driftsmidler til kollektivtrafikken 
Framkommelighetstiltak utenom bybanen+P&R
Bybane mot nord 4)
Bybane byggetrinn 3 til Flesland 5)
Bybane til Fyllingsdalen og Loddefjord
GS, TS, MILJØTILTAK
Mindre investeringstiltak
Sentrumstiltak i Bergen
YTRE OMRÅDE
Svegatjørn - Rådal. Stamvegdelen 1)
Eikåstunnelen 3)
Nordhordland
Nyborg - Klauvaneset 
Sotrapakken
Sotrasambandet
Askøypakken- Askøy
Askøypakken- til Storavatnet
Arnatunnelen
KOLLEKTIVTILTAK
Kollektivtiltak Sotra-Bergen
JERNBANE
Jernbanetunnel Indre Arna - Fløen
Jernbane Trengereid-Takvam
MRD KR 2010-2029 Sum
Bergensprogrammområdet 25 1,2 1,0 2,3 2,1 2,2 1,7 1,2 1,2 1,7 1,4 8,8
Ytre områder 11 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 1,2 1,2 0,8 0,3 1,9
Jernbane 1 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
TOTALT 37 2,4 2,2 3,4 3,0 3,0 2,4 2,4 2,4 2,5 1,7 11,2
TOTALT ex JERNBANE 35 2,2 1,9 3,2 3,0 3,0 2,4 2,4 2,4 2,5 1,7 10,7
1) 200 mill i 2009 Bybanen
2) Investering 2010, resten er tilbakebetaling av lån Andre koll.tiltak 
3) 30 milli 2009 Jernbane
4) koblet opp mot nordre innartsåre Gang, sykkel, trafikksikring, miljøtiltak
5) Bybane til Flesland sees i forhold til valg av Innfartsårer utenfor ytre ring
    løsning Nesttun/Fyllingsdalen Ringvegene

Veger innenfor Ytre Ring
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Tabell 6.11.  Mulig fordeling av tiltak over tid med middels ambisjonsnivå og samordning for et samlet Bergensområde. 
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VEGTILTAK I BERGENSPROGRAMMET
Rv580 Birkelandskiftet - Bergen lufthavn
Ringveg vest byggetrinn 3
Ringveg vest byggetrinn 1: restkostnad 2)
Rådalskrysset. Flypassvegdelen
Ringveg vest byggetrinn 2
Ringveg øst (Arna - Ringveg vest)
Ringveg øst (E16 Arna - Vågsbotn)
Indre ring
Ny veg Nøstet - Møhlenpris
Nordre innfartsåre - Sandviken-Eidsvåg
Nordnestunnelen
Skansentunnelen
Mindetunnelen
KOLLEKTIVTILTAK I BERGENSPROGRAMMET
Bybane byggetrinn 1: Restkostnad 2)
Bybane Nesttun - Rådal
Driftsmidler til kollektivtrafikken
Framkommelighetstiltak utenom bybanen+P&R
Bybane mot nord 4)
Bybane byggetrinn 3 til Flesland 5)
Bybane til Fyllingsdalen og Loddefjord
GS, TS, MILJØTILTAK
Mindre investeringstiltak 
Sentrumstiltak i Bergen 
YTRE OMRÅDE
Svegatjørn - Rådal. Stamvegdelen 1)
Eikåstunnelen 3)
Nordhordland
Nyborg - Klauvaneset 
Sotrapakken
Sotrasambandet
Askøypakken- Askøy
Askøypakken- til Storavatnet
Arnatunnelen
KOLLEKTIVTILTAK
Kollektivtiltak Sotra-Bergen
JERNBANE
Jernbanetunnel Indre Arna - Fløen
Jernbane Trengereid-Takvam
MRD KR 2010-2029 Sum
Bergensprogrammområdet 20 0,9 1,0 1,0 0,9 2,0 2,4 1,9 1,4 1,4 1,4 5,3 5,1
Ytre områder 7 1,0 0,9 0,8 0,8 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 1,5 3,7
Jernbane 1 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
TOTALT 28 2,2 2,2 2,1 1,7 2,2 2,5 2,3 1,8 1,9 1,8 7,3 8,8
TOTALT ex JERNBANE 27 1,9 1,9 1,8 1,7 2,2 2,5 2,3 1,8 1,9 1,8 6,8 8,8
1) 200 mill i 2009 Bybanen
2) Investering 2010, resten er tilbakebetaling av lån Andre koll.tiltak 
3) 30 milli 2009 Jernbane
4) koblet opp mot nordre innartsåre Gang, sykkel, trafikksikring, miljøtiltak
5) Bybane til Flesland sees i forhold til valg av Innfartsårer utenfor ytre ring
    løsning Nesttun/Fyllingsdalen Ringvegene

Veger innenfor Ytre Ring
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Tabell 6.12.  Mulig fordeling av tiltak over tid med lavt ambisjonsnivå og samordning for et samlet Bergensområdet. 

LAVT  AMBISJONSNIVÅ 20
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VEGTILTAK I BERGENSPROGRAMMET
Rv580 Birkelandskiftet - Bergen lufthavn
Ringveg vest byggetrinn 3
Ringveg vest byggetrinn 1: restkostnad 2)
Rådalskrysset. Flypassvegdelen
Ringveg vest byggetrinn 2
Ringveg øst (Arna - Ringveg vest)
Ringveg øst (E16 Arna - Vågsbotn)
Indre ring
Ny veg Nøstet - Møhlenpris
Nordre innfartsåre - Sandviken-Eidsvåg
Nordnestunnelen
Skansentunnelen
Mindetunnelen
KOLLEKTIVTILTAK I BERGENSPROGRAMMET
Bybane byggetrinn 1: Restkostnad 2)
Bybane Nesttun - Rådal
Driftsmidler til kollektivtrafikken 
Framkommelighetstiltak utenom bybanen+P&R
Bybane mot nord 4)
Bybane byggetrinn 3 til Flesland 5)
Bybane til Fyllingsdalen og Loddefjord
GS, TS, MILJØTILTAK
Mindre investeringstiltak
Sentrumstiltak i Bergen 
YTRE OMRÅDE
Svegatjørn - Rådal. Stamvegdelen 1)
Eikåstunnelen 3)
Nordhordland internt
Nyborg - Klauvaneset 
Sotrapakken
Sotrasambandet
Askøypakken- Askøy
Askøypakken- til Storavatnet
Arnatunnelen
KOLLEKTIVTILTAK
Kollektivtiltak Sotra-Bergen
JERNBANE
Jernbanetunnel Indre Arna - Fløen
Jernbane Trengereid-Takvam
MRD KR 2010-2029 Sum
Bergensprogrammområdet 16 0,9 0,6 0,6 0,5 1,3 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4 4,4 9,0
Ytre områder 5 1,0 0,8 0,7 0,7 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 6,0
Jernbane 1 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
TOTALT 22 2,1 1,7 1,6 1,3 1,4 1,8 1,6 1,7 1,8 1,7 5,0 15,0
TOTALT ex JERNBANE 20 1,9 1,5 1,4 1,3 1,4 1,8 1,6 1,7 1,8 1,7 4,5 15,0
1) 200 mill i 2009 Bybanen
2) Investering 2010, resten er tilbakebetaling av lån Andre koll.tiltak 
3) 30 milli 2009 Jernbane
4) koblet opp mot nordre innartsåre Gang, sykkel, trafikksikring, miljøtiltak
5) Bybane til Flesland sees i forhold til valg av Innfartsårer utenfor ytre ring
    løsning Nesttun/Fyllingsdalen Ringvegene

Veger innenfor Ytre Ring
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Høyt ambisjonsnivå med tilstrekkelig ressursramme, gir 
dermed små behov for en samordning som gir forskyving 
av tiltak i tid.  
 
Moderat ambisjonsnivå 
Behovet for prioritering av prosjekter på bekostning av 
andre, øker når ressursrammene reduseres.  Når de 
samlede rammene settes til 28 mrd må en del tiltak for-
skyves ut i tid. Valg av tiltak som forskyves, er knyttet til 
transportstrategien som er viste tidligere.  
 
En samordning som først etablerer et effektivt kollektiv-
system i de indre deler av byregionen og en ytre ring, gjør 
at noen av vegprosjektene må skyves ut i tid. Dette gjelder 
bl.a. Sotrasambandet og ny tilførselsveg til Nordhordland. 
Tiltak på Sotra og internt i Nordhordland kan imidlertid like 
vel gjennomføres innen 2029 innfor et samordnet opplegg 
for hele byregionen også med et moderat ambisjonsnivå. 
 
Lavt ambisjonsnivå 
På samme måte som for et moderat ambisjonsnivå, gjør et 
lavt ambisjonsnivå innenfor et samordnet opplegg det 
nødvendig å skyve tiltak ytterligere ut i tid. Dette gjelder 
flere vegprosjekter innen Bergensprogrammet og tiltak i 
ytterområdene. I tråd med transportstrategiene kommer i 
dette opplegget etablering av kollektivtilbudet i ”kollektiv-
byen” før og dels på bekostning av vegtiltak i yterom-
rådene.  Det blir heller ikke økonomi til gjennomføring av 
vegtiltak innenfor Ytre ring med unntak av E39 i Sandviken 
som kan starte før 2029 pga samordning med bybane mot 
nord. 
 
Også innen dette ambisjonsnivået er det funnet rom for 
gjennomføring av tiltak internt på Sotra, på Askøy og i 
Nordhordland. Dette er for øvrig tiltak som ikke har direkte 
tilknytning til det overordnete transportsystemet i 
byområdet, men har preg av mer lokale tiltak. 
  
 
6.7 Ambisjonsnivå, statlige rammer og 

trafikantbetaling 
Statelige rammer 
Dersom det ved videreføring av Bergensprogrammet 
legges til grunn nivået på de statlige rammene i vedtatt 
finansiering av dagens Bergensprogram, og viderefører 
dette for hele perioden 2010 - 2029, vil det gi en samlet 
ramme over 20 år på 4,3 mrd kroner. Ved videre utvikling 
av stamvegstrekninger fram til 2029, er det rimelig å 
forvente en betydelig andel statlige midler til disse 
prosjektene ut over bompenger. Dette gjelder ny stamveg 

E39 Os-Bergen, og tunnel på stamvegen E39 mot 
Nordhordlandsbrua, samt tiltak på E16 i Arna. I en 
forlengelse av dagens statlige rammer er det lagt inn rundt 
2 - 2,5 mrd kroner over 20 år for stamvegprosjekter. Ellers 
er det ikke lagt inn statlige bevilgninger til de øvrige 
prosjektene.  
 
Det kan imidlertid være grunnlag for å øke de statlige 
rammene, særlig dersom omfanget av bompenger øker. 
Det er derfor gjort en vurdering av en tilnærmet dobling av 
de statlige bevilgningene. Denne økningen går i så fall til 
videreføring av Bergensprogrammet og til de ytre prosjekt-
ene unntatt prosjekter på E39 som allerede har en betyde-
lig statlig andel i sine finansieringsopplegg.  
 
Vi har dermed to nivå på statlige bevilgninger som grunn-
lag for finansiering, som vist i tabellen nedenfor. 
 
Tabell 6.13. To ulike nivå på samlet statlig ramme til 
delfinansiering av utvikling av transportsystemet i 
Bergensområdet 
Statlige rammer Samlet ramme 2010-2029 
Dagens nivå 6,5 mrd kr 
Økte rammer 13,6 mrd kr 

  
 
Trafikantbetaling  
En videreutvikling av transportsystemet for å møte den 
forventede trafikkveksten og behovet for å dempe miljø-
virkningene, vil kreve midler langt ut over det som til nå har 
vært tilgjengelig over ordinære offentlige budsjetter, og selv 
med en vesentlig økning av statlige rammer. Trafikant-
betaling vil derfor framover være et avgjørende element for 
gjennomføring av transportpolitikken i Bergensområdet.  
 
Med gitte statlige rammer, vil nødvendig inntekter fra 
trafikantbetaling variere med hvilket ambisjonsnivå som 
legges til grunn. Tabellen nedenfor viser størrelsen på 
trafikantbetaling under ulike forutsetninger knyttet til 
ambisjonsnivå. 
 
 
Tabell 6.14.  Nødvendig inntekt fra trafikantbetaling ved 
ulike ambisjonsnivå og ulike statlige rammer (eks 
jernbaneinvesteringer)  

 Ambisjonsnivå 2010 - 2029 
Statlige rammer Høyt Moderat Lavt 

Dagens nivå 29 mrd kr 21 mrd kr 14 mrd kr 
Økte rammer 21 mrd kr 13 mrd kr 6 mrd kr 
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Tabell 6.15. Andel trafikantbetaling av samlet finansierings-
behovet ved ulike statlige rammer og ulike ambisjonsnivå 
(eks jernbaneinvesteringer). 

 Ambisjonsnivå 2010 - 2029 
Statlige rammer Høyt Moderat Lavt 

Dagens nivå 81 % 76 % 68 % 
Økte rammer 61 % 50 % 32 % 

 
 
 
Bompengebelastning 38  
Dersom transportpolitikken i Bergensområdet gjennom-
føres uten en samlet samordning om finansiering, vil 
bomtakstene varierer mellom de ulike initiativene. For de 
ytre tiltakene vil inntekt pr passering ligge mellom 15 og 35 
kr for toveis innkreving over 15 år.  Det er da ikke forutsatt 
statlige bevilgninger annet enn for tiltak på stamvegen E39, 
dvs Os-Bergen og ny tunnel med tilførselsvei til 
Norhordlandsbrua. De øvrige tiltak i ytterområdene er med 
dagens rammer ikke satt opp med statlige bidrag. 
 
Tabell 6.16.  Bompengeinntekter pr passerende bil for tiltak 
i ytterområdene utenfor Bergensprogamområdet. Statlig 
bidrag er her bare forutsatt for stamvegprosjekter. 

 Bom-penge- 
periode, år 

Inntekt pr 
bil, begge 
retninger 

Svegatjørn - Rådal - 
stamvegdelen 15 30 

Nyborg - Klauvaneset + 
Nordhordland 15+5 *) 15 

Sotrasambandet + 
Sotrapakken 15+6 *) 28 

Askøypakken 15 16 
Arnatunnelen 15 35 

*) Pakken er delt i to hvor tiltak på hhv Sotra og i Nordhordland er 
skilt fra innkreving for hovedsambandet mot Bergen 
 
Dersom de statlige rammene øker til om lag det dobbelte, 
vil dette komme både Bergensprogrammet og de ytre 
prosjekter til gode. De er da antatt at opp mot 50 prosent 
statlig andel på de ytre hovedprosjektene. Dette vil i så fall 
redusere bomtakstene på tiltakene i ytterområdene 
betydelig, eller man kan korte ned innkrevingstiden. Dette 
gjelder Sotrasambandet, Askøy, Nordhordland og Arna-
tunnelen.  

                                                                 
38 Ved beregning av nødvendig inntekt fra trafikantbetaling til 
inntekt pr passering i bomsnittene, er det tatt utgangspunkt i 
trafikknivå og forventet trafikkvekst, innkrevingskostnader og 
renteutgifter i planperioden. Det er lagt til grunn at lån skal være 
nedbetalt innen utgangen av planperioden, dvs i løpet av 2029. 

 
For tiltak innen Bergensprogrammets forlengelse, vil det 
ved ulike forutsetninger om ambisjonsnivå og statlige 
rammer, være nødvendig med gjennomsnittlig inntekt pr 
kjøretøy mellom 3 og 14 kr med innkreving i begge 
retninger. Dagens statlige rammer gir naturlig nok høyest 
betaling for trafikantene. Legger man dette til grunn, 
sammen med et høyt ambisjonsnivå på finansierings-
behovet, gir dette om lag tre ganger høyere takst enn i 
dagens bomring i Bergen. Et moderat ambisjonsnivå med 
dagens statlige rammer gir om lag en dobling av bom-
pengesatsen i Bergen, mens et lavt ambisjonsnivå gir 
omtrent dagens gjennomsnittsbetaling.  Dette viser at 
ambisjoner om videre utbygging av transportsystemet i 
Bergensområdet, for å nå de mål som er satt, i tillegg til 
videreføring av trafikantbetaling, også vil kreve økt statlig 
engasjement. 
  
Tabell 6.17.  Gjennomsnittlig inntekt pr passering begge 
veger i Bergensprogrammet ved ulike ambisjonsnivå og 
ulike statlige rammer, ingen samordning med andre tiltak. 

 Ambisjonsnivå 2010 - 2029 
Statlige rammer Høyt Moderat Lavt 
Dagens nivå 14 kr 9 kr 5 kr 
Økte rammer 14 kr 7 kr 3 kr 

 
Med finansiell samordning 
Som tidligere påpekt, kan en samordning mellom tiltak i et 
samlet Bergensområde skje på ulike måter.  Dersom 
samordningen omfatter felles finansieringsgrunnlag og 
takstregime, kan dette gjøres med like satser i alle bom-
snitt. Det betyr at de ytre tiltakene bør forlenge sin inn-
krevingsperiode til 20 år til liks med Bergensprogrammet. 
Dette fører til en lavere stats for alle prosjekter i ytter-
områdene. Effektene for bompengesatsen i 
Bergensområdet blir derimot ikke vesenlig endret.  
 
Tabell 6.18.  Gjennomsnittlig inntekt pr passering begge 
veger i Bergensområdet, ved ulike ambisjonsnivå og ulike 
statlige rammer, felles satser i hele Bergensområdet med 
20 års innkrevingsperiode. 

 Ambisjonsnivå 2010 - 2029 
Statlige rammer Høyt Moderat Lavt 
Dagens nivå 13 kr 10 kr 7 kr 
Økte rammer 9 kr 7 kr 4 kr 

 
Beregningen er basert på de samme innkrevingssnittene 
som i modellen uten samordning.  I tillegg er det tatt med 
innkrevingssnitt mellom Arna og Nesttun, og mellom Arna 
og Vågsbotn. 
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7. Konklusjoner 
For å nå de mål som er satt for transportpolitikken, og i forhold til behov for utvikling av 
transportsystemet i Bergensområdet, anbefales det en tredelt strategi med differensiert 
og helhetlig virkemiddelbruk. Dette innbærer: 
• Samordning og samarbeid om virkemiddelbruken i hele byområdet.  
• Hovedelementene i transportsystemet bør være etablert innen 2030. 
• Dette krever økte innsats med økte statlige rammer og utvidet lokal delfinansiering. 
 

 
Sterk vekst gir store utfordringer for transport-
politikken 
Bergensområdet har stor vekst i befolkning og arbeids-
plasser. Økt mobilitet, fortsatt forventet vekst i økonomien 
med økende bilhold og generelt økende aktivitetsnivå i 
samfunnet, gir store utfordringer i å handtere trafikk-
veksten. Utbygging av vegnettet mot Bergens nabokom-
muner med nedbetalte broer og sterk vekst i Bergens 
ytterområder og i de nærmeste nabokommunene, gjør at 
transportutfordringene i større grad enn tidligere har en 
regional dimensjon. Byområdet Bergen strekker seg i dag 
ut over Bergen kommunes grenser. Dette gir et behov for å 
se trafikkutvikling og virkninger for tilgjengelighet og miljø-
utfordringer i et regionalt perspektiv. 
 
Nødvendig med samordnet og helhetlig virkemiddel-
bruk 
Dersom lokale og nasjonale transport- og miljøpolitiske mål 
skal nås, viser virkemiddelanalysen for Bergensområdet at 
det er behov for å se hele spekteret av virkemidler i 
sammenheng. En transportstrategi for Bergensområdet må 
baseres på bruk av både transportpolitiske tiltak og en 
arealpolitikk som bygger opp under behovet for å dempe 
framtidig trafikkvekst, og som er tilpasset kollektive trans-
portløsninger.   
 
Differensiert virkemiddelbruk 
Transport- og miljøutfordringene varierer innen Bergens-
området. Dosering og bruk av virkemidler må differensieres 
slik at ulike tiltak og virkemidler settes inn og kombineres 
på en måte som gir størst effekt. En transportpolitisk 
strategi for Bergensområdet må derfor legge vekt på 
kollektivtrafikk der den har sin viktigste funksjon, dvs. på 
hovedårene inn mot sentrale byområder og på viktige 

regionale samband. Dette børe gjøres så langt som mulig 
samtidig med fullføring av et ytre ringvegsystem som letter 
de trafikale utfordringene i ytre del av byområdet, og som 
gir et alternativ til trafikksystemet via Bergen sentrum.  
Flere av omegnskommunene rundt Bergen har i dag dårlig 
fremkommelighet på vegnettet, samtidig med en sterk lokal 
trafikkvekst. Dette krever både utbygging av infrastruktur, 
og kollektive løsninger for persontransporten. For å sikre 
økt kollektivandel og optimal bruk av et samlet transport-
system, bør kollektivtilbudet til disse områdene oppgrad-
eres før større investeringer på vegnettet gjennomføres.  
 
Nødvendig å dempe trafikkveksten 
Selv moderate anslag på trafikkutviklingen i Bergensom-
rådet, viser at det kan ventes til dels betydelig brist i 
avviklingskapasiteter i deler av vegnettet. Dette gjelder 
særlig i hovedtransportkorridorene inn mot og forbi 
sentrum, og noen områder med høy trafikk i ytterområd-
ene. Dersom trafikkveksten skal dempes, er det særlig 
viktig at et effektivt kollektivtilbud etableres samtidig med 
tiltak som gjør det mer aktuelt å skifte over fra privatbil til 
kollektivtrafikk. Dette gjelder trafikantbetaling som bidrar til 
å dempe trafikken i de mest belastede tider på døgnet og 
de mest utsatte byområder slik at vi får en optimal utnytt-
else av transportsystemet. Tidsdifferensiert bompenge-
satser bør derfor innføres i Bergen. Dette vil bidra til å sikre 
befolkningens mobilitet og tilgjengelighet, samt sikre en 
effektiv trafikkavvikling for næringstransportene. Utvikling 
av et kollektivtilbud som møter behovet for et effektivt og 
miljøvennlig transporttilbud, betinger også tilstrekkelige 
rammer til drift. Det bør derfor åpnes for at trafikantbetal-
ingen kan bidra til å finansiere driften av kollektivtrafikken.   
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Det er videre nødvendig å oppgradere parkeringspolitikken 
med rasjonelle overgangsmuligheter i knutepunktene. Det 
bør gjøres i sammenheng med innstramming av langtids-
parkeringsplasser sentralt og ved de største arbeidsplass-
konsentrasjonene i områder der kollektivtransporten gir et 
godt tilbud.  
 
Tredelt strategi for utvikling av transportsystemet i 
Bergensområdet 
Transportutvikling og miljøeffekter er avhengig av riktig 
sammensetning av transportpolitiske virkemidler og fordeli-
ng av disse over tid, og i ulike deler av byregionen. For å 
oppnå dette kan følgende strategiske grep gjøres med 
innfasing av tiltak over tid: 
 
• Først: Kollektivsatsing innen kollektivbyen og utvikling av 
Ytre ringveg, og restriksjoner på bilbasert mobilitet. 

Trafikkbelastningene og miljøutfordringene i de mest 
folkerike delene av byområdet må dempes, og det må 
sikres tilgjengelighet til og i sentrale byområder. 
Dette kan gjøres ved å: 
- Etablere et godt kollektivsystem som alternativ til bilen 

innen ”kollektivbyen” 
- Innføre trafikantbetaling som kan bidra til å dempe 

trafikken 
- og til å finansiere drift og investering 
- P&R - innfartsparkering ved knutepunkt for rasjonelle 

overganger 
- Utvikling av ytre ringvegsystem 
 
• Deretter: Fullføring av hovedvegsystemet i byområdets 
ytterområder og videre utbygging av kollektivtilbudet 

Økt trafikk som følge av byutviklingen og økt regionale 
integrasjon fører til at tilfredsstillende framkommelighet og 
tilgjengelighet må sikres mellom Bergens sentrale deler og 
Bergens nabokommuner. 
Dette kan gjøres ved å: 
- Videreutvikle kollektivsystemet 
- Etablere et tilpasset vegsystem 
 
• Og etter hvert: Fullføring av hovedvegsystemet inn mot 
og forbi Bergen sentrum. 

Økt aktivitet og trafikkvekst vil skape stor 
transportetterspørsel i sentrale byområder med behov for 
bedre tilgjengelighet og demping av miljøbelastningene. 
Dette kan gjøres ved å: 
- Videreutvikle kollektivsystemet 
- Etablere et tilpasset vegsystem som skjermer lokal-

vegnettet for gjennomgangstrafikk og gir bedre kontroll 
med utslipp 

Nødvendig med høyere ambisjonsnivå basert på 
trafikantbetaling og økte statlige rammer  
For å møte framtidige utfordringer knyttet opp mot de mål 
som er satt for transportutvikling og handtering av miljø-
utfordringer, er det behov for betydelige ressurser. 
Ambisjonsnivået er avhengig av hvor raskt dette skal 
gjennomføres. Uten økte statlige rammer og videre trafikk-
antbetaling i Bergensområdet, vil en ikke være i stand til å 
møte utfordringene. På bakgrunn av de utfordringer 
Bergensområdet står framfor, bør det legges til grunn et 
høyt ambisjonsnivå for gjennomføring av tiltak, der det 
forventes økte statlige rammer og at storbyområdet må 
bidra med økte inntekter via trafikantbetaling. 
 
Samordnet finansieringsopplegg 
Bergensområdet er ett felles arbeids-, service- og bolig-
marked hvor mange av transporttiltakene betjener de 
samme trafikantgruppene. Transportpolitikken skal bidra til 
at den samlede byregionen blir et attraktivt område for 
næringsutvikling og nyskaping med gode levekår for 
byområdets befolkning. En felles finansieringsordning som 
gir ens takster i byområdet uavhengig av hvilke bomsnitt 
man passerer, vil dempe uheldig fordelingsvirkninger ved 
sterkt varierende satser innen byregionen. Et høyt ambi-
sjonsnivå i transportpolitikken blir også lettere å finansiere 
ved at trafikantbetalingen samordnes i tid og i forhold til 
satser. En samordning av finansieringen vil også gjør det 
lettere å samordne tiltak i forhold til hverandre og sikre 
gjennomføring av en transportstrategi som gir et effektivt 
og bærekraftig transportsystem. 
 
Forpliktende avtaler mellom lokale og sentrale 
myndigheter 
Dersom vi skal nå både nasjonale og lokale mål innen 
transport- og arealpolitikken, krever dette et samarbeid 
mellom lokale, regionale og nasjonale myndigheter. En 
videreutvikling av transportsystemet i Bergensområdet vil 
være best tjent med forutsigbare rammer mht finansiering. 
Det bør derfor etableres enighet om virkemiddelbruk og 
finansiering med statlige myndigheter. 
 
Nødvendig med videre samarbeid i Bergensområdet 
Bergensområdet står foran betydelige utfordringer i å 
utvikle et transportsystem og transportvilkår som sikrer at 
regionen fortsatt skal være attraktiv for befolkning og 
virksomheter. Størrelsen og kompleksiteten i de oppgaver 
som skal løses, på tvers av administrative grenser og 
forvaltningsnivå, vil kreve et godt samarbeid for å nå felles 
mål.
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