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KVU Regionpakke Bergen  

Oppsummering fra politikersamling Hotel Terminus 5.nov 2009 
 

1. Bakgrunn, program og deltakere 
 

1.1 Bakgrunn for samlingen 
• Politikere i Bergensområdet ble invitert til heldags KVU-samling på Hotel Terminus, 

torsdag 5. november 2009. 
• Tema: ”KVU Regionpakke Bergen” - visjon, mål og behov for Bergensområdet 

 
Både lokalt og fra statlig hold er det et ønske om å se alle transporttiltakene i Bergens-
området i sammenheng. Målet er å få til et forpliktende lokalt/statlig samarbeid om 
Regionpakke Bergen fra 2014 - et langsiktig program for investeringer og virkemiddelbruk i 
transportsystemet. En slik regionpakke vil i stor grad også berøre arealutvikling og generell 
samfunnsutvikling i Bergensområdet. 

 
Utgangspunktet for seminaret er at Statens vegvesen i 2009/2010, på oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet, skal gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for hele 
transportsystemet i Bergensområdet.  KVU omfatter Bergen og elleve nabokommuner. 
Utredningen skal kvalitetssikres (KS1), og vil bli det faglige grunnlaget for regionpakken.  
Arbeidet skjer i nært samarbeid med Hordaland fylkeskommune og alle de involverte 
kommunene.   

 
For å skape en plattform for den videre regionpakke-prosessen er det viktig med god 
informasjon og politisk involvering i den innledende KVU-fasen. Denne første 
politikersamlingen handler om hvilke behov og mål som skal legges til grunn for KVU og 
regionpakken. Senere vil det bli invitert til samling del 2 om "konsepter", det vil si utvikling 
av alternative transportpakker som skal vurderes videre.  Det gjennomføres også egne 
samlinger for ulike interessent- og brukergrupper (næringsliv, organisasjoner, etater, mfl) 
 

1.2 Program 
Samlingen ble ledet av Statens vegvesen, med Tore Solberg og Astri Taklo som 
prosessledere og Jonas Håland/Olav Lofthus som sekretærer.  Program for dagen var: 
 

0830 Registrering, kaffe  
0900 Åpning, arbeidsramme og program 

Oppdraget for arbeidsdagen.  
 

0915 Hva er en konseptvalgutredning? – orientering, avklaring, og 
spørsmål om KVU Regionpakke Bergen - ved Magnus Natås 

 

1000 Hva er suksesskriteriene for at en konseptvalgutredning for 
Bergensområdet kan videreføres i regionpakke Bergen? 

 

1030 Visjon for samfunnet i Bergensregionen - fakta og videre 
bearbeidelse 
Presentasjoner til plenum og debatt 

 

1145 Lunsj   
1230 Transportbehov i Bergensregionen- bearbeide innspill fra 

interessent-verksted 8.sept. Arbeid i grupper og plenum 
 

1330 Hva er viktig å oppnå med en utvikling av transportsystemet i 
Bergensregionen?  - bearbeide innspill fra interessent-verksted  

 

1430 Avslutning, oppsummering, videre arbeid  
1500 Slutt for dagen  
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1.3 Deltakere 
Det ble sendt ut invitasjon til alle politikere i sentrale posisjoner i Bergensområdet. De som 
hadde anledning til å delta var: 
 

1. Hordaland fylkeskommune Torill Selsvold Nyborg Krf fylkesordfører / leder kontaktutvalg KVU 
2. Bergen kommune Lisbeth Iversen Krf byråd for byutvikling, næring og klima / kont.utv. KVU 
3. Hordaland fylkeskommune Torill Vebenstad Ap kontaktutvalg KVU 
4. Askøy kommune Siv Høgtun H varaordfører 
5. Fjell kommune Lars Lie H ordfører 
6. Fjell kommune Georg Indrevik Frp varaordfører 
7. Fjell kommune Eli Årdal Berland H komite for drift 
8. Lindås kommune Øystein Moldeklev Frp leder i plan og miljøutvalget 
9. Os kommune Terje Søviknes Frp ordfører    
10. Osterøy kommune Kari Foseid Aakre Ap ordfører    
11. Osterøy kommune Erling Raknes Ap heradsstyrerepr. 
12. Radøy kommune Jon Askeland H ordfører 
13. Samnanger kommune Marit Aksnes Aase Krf ordfører 
14. Samnanger kommune Vidar Rolland Bygd medlem i formannskapet 
15. Sund kommune Harald Nordstrand Sp fung. ordfører 
16. Vaksdal kommune Arne Normann Ap varaordfører 
17. Øygarden kommune Olav Martin Vik Tv.p ordfører 
18. Bergen kommune Ruth Grung Ap bystyret, leder komite for miljø og byutvikling 
19. Bergen kommune Trygve Birkeland Krf bystyret, nestleder komite for miljø og byutvikling 
20. Bergen kommune Dag Skansen H bystyret, komite for miljø og byutvikling 
21. Bergen kommune Geir Steinar Dale Ap bystyret, komite for miljø og byutvikling 
22. Bergen kommune Per E Stiegler Ap bystyret, komite for miljø og byutvikling 
23. Bergen kommune Per Sherling Ap bystyret, komite for miljø og byutvikling 
24. Bergen kommune Tor A. Woldseth Frp bystyret, komite for miljø og byutvikling 
25. Bergen kommune Lillian Blom Sv bystyret, komite for miljø og byutvikling 
26. Bergen kommune Haakon Aarø Sp bystyret, komite for miljø og byutvikling 
27. Bergen kommune Bjørn-Frode Schjelderup H bystyret, komite for miljø og byutvikling 
28. Bergen kommune Terje Ohnstad Ap bystyret, gruppeleder 
29. Bergen kommune Oddny Miljeteig Sv bystyret, gruppeleder 
30. Bergen kommune Hans Carl Tveit V bystyret, gruppeleder 
31. Bergen kommune Ove Sverre Bjørdal Sp bystyret, gruppeleder 
32. Bergen kommune Elisabeth Johnsen  politisk rådgiver for byråd Lisbeth Iversen 
33. Hordaland fylkeskommune Harald Hove V fylkestinget, gruppeleder 
34. Hordaland fylkeskommune Pål Kårbø                           Krf fylkestinget, gruppeleder 
35. Hordaland fylkeskommune Joril Christensen Ap fylkestinget, for gruppeleder Gisle Handeland 
36. Hordaland fylkeskommune Tom-Christer Nilsen            H fylkesvaraordfører, gruppeleder 
37. Hordaland fylkeskommune Nils Olav Nøss                     Ap fylkestinget  
38. Statens vegvesen  Olav Ellevset  vegsjef, leder adm. styringsgruppe KVU 
39. Vegdirektoratet Ulf Tormod Haraldsen  adm. styringsgruppe KVU 
40. Statens vegvesen Magnus Natås  leder prosjektgruppe KVU 
41. Hordaland fylkeskommune Thorbjørn Aarethun  prosjektgruppe KVU 
42. Statens vegvesen Olav Lofthus  prosjektgruppe KVU 
43. Statens vegvesen Jonas J. Håland  prosjektdeltaker 
44. Statens vegvesen Tore Solberg  prosessleder verksted 
45. Statens vegvesen Astri Taklo  prosessleder verksted 
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Figur 1.1: Forhåndsutsendt hefte 
med bakgrunnsmateriale 

1.4 Bakgrunnsmateriale 
Sammen med program for dagen, fikk deltakerne på forhånd 
tilsendt et hefte med bakgrunnsmateriale om regionen: 
• Eksempel på visjoner og mål sakset fra ulike dokumenter 

(fylkesplan, kommuneplaner, næringsplaner mv.)  
• Noe fakta/statistikk/prognoser om befolkning, arealbruk og 

transport 
 
Eksemplene sakset fra ulike dokumenter viser at det i første rekke 
er i fylkesplan/ næringsplan for Hordaland at en finner 
visjoner/mål som gjelder Bergensregionen og regionalt samarbeid. 
De fleste enkeltkommunene sine visjoner og mål er naturlig mest 
fokusert på egen kommune og virksomhet.  

 
Forventet befolkningsvekst vil være en av nøkkelutfordringene 
for regionen. Prognoser fra SSB viser at vi i 2030 kan forvente 
over 100.000 nye innbyggere i de 12 kommunene:   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1.2: Prognoser for befolkningsvekst fram til 2030 (SSB)
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Figur 2.1: Basis og prinsipper for samlingen

2. Åpning 
 

2.1 Velkommen  -  hensikt med samlingen 
På vegne av Statens vegvesen ønsket Olav Egil Ellevset velkommen til 
en felles arbeidsdag for Bergensområdet. Han åpnet samlingen med å 
understreke viktigheten av samarbeid og langsiktighet, og la vekt på at 
KVU også må se Bergensområdet i et større perspektiv med transport 
inn og ut av regionen.   
 
Hensikten med samlingen er tredelt: 
 
• Informasjon til politikerne om KVU Regionpakke Bergen 
• Innspill fra politikerne om visjon, mål og behov som skal legges til grunn i KVU 
• Plattform og møtested for å etablere samarbeid om videre prosess for regionpakke 
 
 
En kort presentasjonsrunde viste at alle kommuner og sentrale beslutningstakere i 
Bergensområdet var representert i salen.  
 

2.2 Arbeidsform og -ramme for dagen 
Etter en innledende del med informasjon og spørsmål om KVU og 
regionpakke Bergen, ble seminaret lagt opp med en arbeidsform som 
nok er uvant for de fleste politikerne (jfr pkt 8.1 oppsummering).    
 

Tore Solberg la vekt på at 
arbeidsformen er valgt for 
å sikre aktiv og 
involverende deltakelse, og et resultat med 
konkrete innspill til KVU-arbeidet.  Å møtes 
”på gulvet”, på tvers av kommune- og 
partitilhørighet, skal sikre at alle blir hørt, 
respekt for ulike meninger, lytting til hva andre 
faktisk sier, forståelsen av skjebnefellesskap, og 
konkrete resultater for konseptvalgutredningen. 
Betydningen av å arbeide sammen om 
grunnleggende behov og langsiktige mål må 
heller ikke undervurderes i forhold til den 
videre politiske prosessen for felles 
regionpakke. Basis og prinsipper for samlingen 
er vist i figur 2.1. 
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2.3 Gruppeinndeling 
Etter den innledende delen med informasjon og spørsmål om KVU, ble følgende 
gruppeinndeling benyttet.     
 

 
 
 
 
 

Figur 2.2: Gruppeinndeling. 
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3. Hva er en konseptvalgutredning (KVU)?   
 

3.1 Orientering, avklaring og spørsmål om KVU Regionpakke Bergen 
Magnus Natås orienterte generelt om hva KVU og KS1 er, og spesielt om KVU 
Regionpakke Bergen. Orienteringen omfattet: 
 
• Hva er KVU, og hvorfor ”KVU 

Regionpakke Bergen? 
• Hvorfor er KVU viktig? 
• Hva skal KVU gi svar på? 
• KVU og regionpakke som én prosess 
• Tidsplan 
 
Innholdet i presentasjonen refereres ikke 
her. Det vises til egen utsendt kopi av 
foredraget til alle deltakere og inviterte 
(sendt ut per epost 09.11.2009). 
 
 
 
 
 
Spørsmålsrunde etter orienteringen: 
 
• Mange av deltakerne uttrykte spørsmål og 

bekymring i forhold til om pågående 
planprosesser i Bergensområdet vil 
stoppe opp eller forsinkes som følge av 
KVU/KS1? 

 
I sine svar la Natås og Ellevset vekt på at behandling av KVU, regjeringsnotat osv., er svært 
usikkert og forhold som Statens vegvesen ikke er herre over. Det er likevel klart at ”verden ikke 
stopper opp” og at pågående planprosesser etter Plan- og bygningsloven vil gå parallelt. For staten 
og Samf.departementet vil KVU med høringsuttalelser, og KS1 likevel bli viktig for å se og 
vurdere dem i sammenheng.  

 
• Det ble stilt spørsmål om hvorfor ikke KVU-arbeidet kan forseres? 
 

Natås svarte at dette ikke er mulig og at planlagt ferdigstilling sommeren 2010 allerede er en 
svært stram tidsplan. KVU for et helt byområde er et komplekst arbeid med strenge krav til 
konsistens mellom behov, mål, krav og konseptanalyse. Per i dag er det bare Nord-Jæren som har 
gjennomført en nær tilsvarende utredning. Erfaringene derfra er at forsøk på ”snarveger” og 
innkorting i stedet har gitt forsinkelser i prosessen.    

 
 
 

Figur 3.1:  
Presentasjon er sendt ut til alle deltakere og inviterte 
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4. Suksesskriterier for KVU 
 

4.1 Hva må til for at KVU kan videreføres i regionpakke Bergen?  
Det første politikerne ble bedt om å svare på var hva de mener er viktige suksesskriterier 
for KVU slik at den kan videreføres til en regionpakke.  Forsamlingen ble delt i grupper, jfr 
pkt 2.3. Metoden var: 
 
• Enkeltvis notere stikkord på lapper  
• Felles sortering og priortering i gruppa 
• Kort presentere i plenum 
 
Resultatene ble slik, med gruppenes prioriterte stikkord 
i kursiv (ikke alle hadde prioritert). Til slutt er det i 
referatet gjort et forsøk på å oppsummere de tydeligste 
prioriteringene som går igjen i flere grupper. 
 
Gruppe A  
• Helhetlig 
• Felles faglig plattform 
• God forståelse av behov 
• Fokus på premisser og strategier 
• Størst fokus og løsning der det er størst behov 
• Langsiktig perspektiv 
• Fremtidsrettet 
• Miljøhensyn 
• Gode kollektivløsninger 

• God forankring 
• Gje og ta Gode prosessar mellom kommunane 
• Lokal forankring 
• Felles forståring 
• Dialog 
• Åpen prosess 
• Lett lesbar KVU rapport 
• Forståelig 
• Enighet 

Gruppe B  
• En demokratisk prosess 
• Løser transportproblem 
• God felles styring av prosess (HFK + kommuner + 

regionråd+ Statens vegvesen + Vegdirektoratet) 
• Felles arena for diskusjon + avklaring 
• Regional arealbruksstrategi 
• Kommunens rolle som planmyndighet? Avklaring av 

prosjektet som en klar for bompengebehandling. 
• Regionalpolitisk enighet om hovedtrekkene 
• At alle kommuner som er berørt går i takt 
• Forståelse for hverandres utfordringer  
• God kommunikasjon om planer  
• Respekt for valg/beslutninger 
• Konstruktivt departement 

• God konflikthåndtering 
• Informasjon til folket! 
• God informasjon fra faglig hold 
• Finansiering 
• Hvordan Bergen kan bli et bærekraftig 

landsdelssentrum 
• Prioritere ressurser fra Svv. (Sikre framdrift) 
• Felles bompengepakke 
• Miljø/klima 
• Hovedvekt på kollektivtransport 
• Energieffektiv region 
• Reisetid 
• Kapasitet 

Gruppe C  
• Utvikle strategi for regionen 
• Hva vil vi? 
• At innbyggerne mener det er viktig 
• Felles mål 
• Samarbeid 
• Samspill 

• God kommunikasjon 
• Prioritering 
• Helhetstenkning 
• Enighet 
• Enighet (tilnærmet) 
• Ting vi kan enes om  

Gruppe D  
• Respekt for kvarandre   
• Se regionen som helhet 
• Felles forståelse av hovedutfordringene 
• Felles forståelse felles forankring 
• Alle kommunene forstår at de er en del av en storbyregion 

• Stå sammen også i finansieringsspørsmålet 
• Bergen er sentral 
• Se utover kommegrenser ”gi – ta” 
• Kutte alle bompenger, samles om en pakke 
• Verdiskapning i regionen 

Statens vegvesen Region vest 
 

11



 
KVU Regionpakke Bergen  

Oppsummering fra politikersamling Hotel Terminus 5.nov 2009 
 
 

• Lokal forankring av prosjekta 
• Tenke nytt  
• Klima og miljø i fokus 
• Klare å prioritere 
• Lokale vedtak før valget 

• Transportsamanbrot 
• Kommunikasjon jernbane-storhavn 
• Kollektiv 
• Gratis ferjer 
• Saklig tilnærming - faktabasert kunnskap 

Gruppe E  
• Samordna KVU vs enkelt-KVU i andre fylke 
• ”Alle må få” 
• By og land hand i hand 
• God samordning  
• Samarbeid 
• Samhandling 
• Regionen ”vår” 
• Alle må med 
• Same båt, same vermelding 

• Miljø og klima fokus 
• Sterk miljøprofil 
• Finansering – Kapasietet – Areal/miljø 
• Ikke forsinkelser på enkelt prosjekt 
• Vedtak undervegs 
• Gode demokratiske prosessar 
• Stamveg vs fylkesveg  
• Forankring 
• Finansiering – minst mulig bompenger 

Gruppe F  
• At KVU ikke forsinker prosj. det er stor enighet om 
• Tenke langt nok frem 
• Bergen må tenke primært regionen ikke bare bysenter 
• Bybanen må ferdiggjøres til Flesland, Straume, Åsane 

og Os 
• Lokalt initiativ må bli ivaretatt 
• Ikke blande inn flere enn det gjelder 
• Trafikkmønsteret i de indre deler av bykjernen må få 

en løsning der det er flyt i trafikken 
• Felles forståelse for arbeidet 
• Alle 12 kommuner må bli enige om de overornede 

deler av KVU arbeidet 
• Samstemmighet  
• Kompromissvilje  

• Jobba i LAG 
• Unngå fiendebilder 
• Raushet iht prinsipper 
• Unngå å finna opp hjulet på nytt 
• Hvorfor gjøre ting vanskeligere enn det er? 
• Få forståelse hjå innb./næringsliv på framdrift 
• Framdrift 
• Insentivitet/tenka nytt 
• Få en total oversikt 
• Få en  sammenhengende struktur for vei, bane og fly 
• Også vilje til å tenke morgendagens løsninger 
• Ikke for detaljert 
• Disiplin 

Gruppe G  
• Enighet/samstemthet til regionens framtid!! 
• Evne til å se Bergensområdet under ett. 
• Realisme 
• Frigjøre seg fra enkelt prosjekter 
• Miljø 
• Felles plattform 
• Kost/nytte 
• Politisk samarbeid 
• Trafikkavvikling 

• Økonomi 
• Unngå for stor detaljering 
• Miljø 
• Kostnadseffektivitet  
• Semje 
• Tenke helhetlig 
• Bredest mulig politisk enighet før sentrale 

beslutninger fattes  
• Unngå tekniske/finansielle tema som 

hovedelementer i utredningen 
Oppsummering - de viktigste suksesskriteriene for KVU for å videreføres i regionpakke 
  
• Lokal enighet, og felles forståelse om • KVU må ikke forsinke pågående 

arbeidet og utfordringer i regionen planprosesser 
• Viktig å "gå i takt" - sikre enighet om • Lokale vedtak/enighet/disiplin 

hovedtrekkene  underveis før sentrale vedtak fattes 
 • Demokratisk, åpen prosess- vilje til 

kompromiss. 
• Helhetlig tenking - ikke for detaljert 

tilnærming - enkelhet, realisme 
• Langsiktig tenking - miljø og klima i 

fokus 
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5. Visjon for Bergensområdet 
 
Resten av tiden før lunsj ble brukt til å arbeide med visjon for Bergensområdet. Dette vil 
være en basis for å utarbeide samfunnsmål i KVU.  Et sentralt mål med denne økten var 
også påminnelse om langsiktig tenking, og en ”oppvarming” til mer konkret arbeid med 
behov og mål etter lunsj. Arbeidsøkten ble gjennomført slik: 
 
• Lytte til musikk og se for seg framtidsbilder i 2040  
• Lage egen visjon for hele Bergensområdet ved å tegne individuelle bilder av samfunnet. 
• Lage et samlet bilde for gruppa 
• Kort presentasjon i plenum 
• Oppsummere fellestrekk med visjoner fra gjennomført interessent-verksted i september 
 

 

5.1 Utvikle egne visjoner for Bergensområdet 
Deltakerne tegnet først sine egne framtidsbilder av Bergensregionen 30 år fram i tid.  Her 
er vist noen av de mange gode enkeltbidragene. 
 

 
 

 

Figur 5.1:  
Eksempler fra de 
individuelle visjonstegningene 
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5.2 Felles visjonsbilde 2040 
På tvers av kommunetilhørighet og partibok, ble deltakerne utfordret til å lage en felles 
visjonstegning for gruppa. Disse ble presentert i plenum, der noen stikkord er tatt med:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B: 
To perspektiv – verden og Bergen 
Samordner lokale og globale utfordringer 
Menneskevennlig i sentrum, bærekraftig 
Bærekraftige transportårer – ”kraften som 
bærer videre” 
Vestlandets hovedstad 
”Klimahovedstad” 
Fortetting 
Energieffektiv 

G: 
Bergensregionen er stjernen på himmelen 
…når landet/verden på en spenstig måte 
…sender impulser ut 
Mennesket i sentrum – grønn by 
Byen er kjernen i regionen, men omlandet viktig 
Havn i vest 
Toget er viktig 

E: 
Fellestegning - symbiose 
Ventetid: Adventslys – noe som skal komme 
Varme tanker bygger oss opp mot Columbiegget 
i 2040 
Varme stråler (Statens vegvesen…) 
Fullkommen verden 2040: Mennesket tar inn 
over seg hvor godt ci har det 
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F: 
Solen skinner fra skyfri himmel…i alle retninger 
Røttene vokser inn mot sentrum – symbol på hvor 
avhengige vi er av hverandre 
Sterke innslag av kollektive løsninger 
God ringveg rundt kjernen 

D: 
Alle tegninger samlet: 
Det er grønt i sentrum og bydelene 
Solid ringvegsystem 
”B” i midten = bompenger 
Ny giv for sjøtransporten – båter til øyene rundt

A: 
Det glade mennesket er utgangspunkt for all tanke 
Lyntog til Oslo, 3 timer – via 
Samnanger/Norheimsund 
Bybane til alle tettstedene rundt 
Båt til fra Bergen: Askøy, Nordhordland, Sotra 

Park&rid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statens vegve

 
 
 

Fortetting, utnytte arealene vi har langs 
kollektivtraseene 
Ferjefri kyststamveg 
Sykling og gangtrafikk prioriteres foran veg og 
biltrafikk 

e 

C: 
…Ingen hørte båten i musikken.. 
Kollektivtrafikk i fokus 
Sammen er vi sterke – se på felles ressurser 
Ikke ”utnytting”, men ”benytting” 
Felles linje mot makten i Oslo 
Bybanen i alle himmelretninger 
Kjerne uten biltrafikk 
Park&ride og ringvegsystem utenom sentrum 
Næringsliv også ute i omlandet 
Nyttetrafikken, de som trenger å være på vegen 
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5.3 Fellestrekk med visjonene fra interessent-verksted 
Etter de gruppevise presentasjonene ble det i plenum sett på fellestrekk og forskjeller fra  
visjonsbildene som kom fram på interessent-verksted i september.  
 
En oppsummert liste fra september så slik ut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mange av disse elementene er også med i politikernes visjoner. Om en skal trekke fram 
noen tema som kom i tillegg eller ble forsterket kan det være: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Høyproduktivt, rikt samfunn - høye krav til produktivitet og lønnsomhet 
• Kraftig befolkningsvekst som må håndteres 
• Fornyelse, ny og mer miljøvennlig fysisk struktur 
• Planlegge med naturelementene, ikke mot 
• Planlegge for et klima i endring 
• Ny teknologi - mye mer intelligente transportsystemer 
• Det handler om å ta i bruk teknologi som allerede finnes 
• Vi må ha en plan B dersom ikke teknologien redder oss... 
• God kommunikasjon til/fra omlandet/omverden 
• Sterkere regionalisering i regionen utenom Bergen 
• Mer desentralisering av bosatte/arbeidsplasser (ikke full enighet om dette) 
• Endring av bysentrum - skjerme mot individuell biltrafikk 
• Tilrettelegging for miljøvennlige kjøretøy 
• Kollektiv transport med bane, adskilte systemer for kollektiv,bil, sykkel, gå 
• Mer fokus på tilpasset transportsystem utfra folks bosted-arbeidssted  
• Redusere transportbehov gjennom aktiv planlegging 
• Premiering av de som bidrar til mindre transport 
• God tilrettelegging for friluftsliv og aktiviteter 
• Vi får "mindre sau og mer skog" 

 
• Bergensområdet sin posisjon i forhold til omverden                                               

(vestlandets hovedstad, "klimahovedstad", stjerne på himmelen, osv...) 
 
• Sterkt og harmonisk samarbeid mellom by og omland                                            

(byen er kjernen men omlandet viktig, røttene vokser inn mot sentrum og symboliserer hvor 
avhengige vi er av hverandre, felles linje mot makten i Oslo, osv)  

 
• Et "grønt" og "bærekraftig" byområde                                                                    

(mennesket i sentrum, bykjerne uten biltrafikk, ringvegsystem) 
 
• Kollektive transportformer styrkes                                                                         

(båttransport, kollektivtransport, mer sykkel, mv) 
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5.4 Kort plenumsdiskusjon  
Etter gruppenes presentasjoner av visjoner for 2040, ble denne delen avsluttet med en kort 
plenumsseksjon der en åpnet for innlegg.  Synspunktene ble fortløpende notert på plakater: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunsj    
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 - Jeg sier til mannen min 
at "jeg fryser og trenger 
noe som varmer" ...sier 
ikke at "jeg trenger pels"
 

6. Hvilke transportbehov er spesifikke for regionen?   
 
Tema etter lunsj var behov og mål.  Behov for regionen er i 
denne sammenhengen ikke det samme som prosjekt 
(=svar på behov). I KVU er det svært sentralt å se på de 
grunnleggende behovene som skaper/krever transport før 
en ser på alternative løsninger. Dette kan være rene 
transportbehov, men også andre relaterte behov som 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astri Taklo sin illustrasjon av hva 
et behov er i KVU-sammenheng. 

innbyggerne og samfunnet har (vern, frisk luft, 
verdiskaping osv.).   
 
Målet med oppgavene etter lunsj var å videreforedle innspill som kom i interessent-verksted 
8.september. Spørsmål og opplegg etter lunsj var slik: 
 
• Hva er de spesifikke behovene for Bergensområdet? 
• Hva er viktig å oppnå med en utvikling av transportsystemet i Bergensområdet?  
• Avslutning og videre arbeid 
 

6.1 Hva er de spesifikke transportbehovene i Bergensområdet?   
Et viktig poeng i KVU er å få fram og dokumentere de spesifikke behovene som gjelder 
for Bergensområdet. Politikerne skulle her ta utgangspunkt i oppsummering som ble laget 
fra interessent-verksted i september (presentert på A0-plakat i hver gruppe). Oppgaven var: 
 
• Lese gjennom den prioriterte oppsummeringslista fra interessent-verkstedet 
• Supplere lista med andre behov  
• Prioritere i gruppa (hvert gruppemedlem fordeler ti "prikker" på det hun/han mener er 

viktigst) 
• Kort presentasjon i plenum 
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6.2 Spesifikke behov  -  gruppevise resultater og presentasjon 
Her er referert gruppene1 sin presentasjon etter at deltakerne i fellesskap har føyd til nye 
punkt på lista og prioritert hvilke spesifikke behov de mener er viktigst (antall "prikker" i 
parentes).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.1:  
Utgangspunktet for oppgaven var 
en plakat med oppsummering av 
det deltakerne på interessent-
verkstedet i september mente var 
de viktigste spesifikke behovene 
for Bergensområdet. Denne 
oppsummeringen ble da gjort 
direkte i verkstedet og er ikke 
bearbeidet (tall i parentes 
indikerer antall "stemmer" disse 
punktene da fikk)    

Gruppe B - plenumspresentasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nye punkt på lista: 
• Teknologi og økonomi for å håndtere vanskelig topografi 
• Beredskap og kriseløsninger i samband med farlig 

industri/transport 
• Samordna areal- og transportplanlegging 
• Hovedstadsfunksjon krever intermodale transportløsninger 
• Høy energieffektivitet pga. lokalklimatiske forhold 
Prioritering i gruppa: 
- Har lagt mest vekt på salgsargument 
• Høy energieffektivitet pga lokalklimatiske forhold ("gryta" i Bg) 
• Enorm befolkningsvekst som må håndteres 
• Vanskelig topografi... 
• Samordna areal- og transportplanlegging 
• Spesielt behov beredskap/kriser - farlig tansport/industri 

                                                 
1 I gruppe E måtte noen deltakere gå etter lunsj, og gjenværende medlemmer ble da fordelt på andre grupper.  
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Gruppe F - plenumspresentasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nye punkt på lista: 
• Behov for ferjefritt samband Bergen-Stavanger 
• Konsentrere oss om ett vegsamband med høg standard Bg.-Oslo 
• Grundig ROS-analyse omkring trafikkmønster i Bergensregionen 
• Større del av godstransport på jernbane 
Prioritering i gruppa: 
• Behov for ferjefritt samband Bergen-Stavanger (25) 
• Særlig vanskelig topografi... (7) 
• Ett samband Bergen-Oslo... (7) 
• Spesielt stor vekst i regionen... (6) 

Gruppe A - plenumspresentasjon 
 Nye punkt på lista: 

• Kommunikasjon til/fra regionen, N/S, Ø/V 
• Kortere reisetid øst-vest 
• Bedre infrastruktur for gående og syklende 
+ noen mindre tekstjusteringer på en del av de andre punktene 
Prioritering i gruppa: 
• Kortere reisetid øst-vest (11) 
• Bedre infrastruktur for gående og syklende (11) 
• Bedre persontransport i rushtiden (8) 
• Spesielt stor vekst i regionen (7) 
• Eksportnæringer med stort transportbehov (6) 
• Særlig vanskelig topografi... (5) 
• Turisme - viktigste innfallsport til vestlandet og Norge (4) 

Gruppe C - plenumspresentasjon 
 Nye punkt på lista: 

• Beredskap...redundans 
• Partikkelforurensning 
• Klima 
Prioritering i gruppa: 
• Næringslivet trenger arbeidskraft fra hele regionen (16) 
• Eksportnæringer med stort tr.behov, verdiskaping for Norge (9) 
• Spesielt stor vekst i regionen sammenlignet med andre regioner (9) 
• Turisme - viktigste innfallsport til vestlandet (5) 
• Særlig vanskelig topografi (3) 

Gruppe D - plenumspresentasjon 
 Nye punkt på lista: 

• Løse alle transportbehov; næring, kollektiv, fritid/turisme 
• Alternativ vekstregion, demme opp mot Oslo-sentr. =dynamikk 
• Regional integrasjon Bergen - omland 
• Klimautfordring - "klimaregionen" 
+ noen mindre tekstjusteringer på en del av de andre punktene 
Prioritering i gruppa: 
• Spesielt stor vekst i regionen ... (13) 
• Regional integrasjon Bergen - omland (10) 
• Bergensregionen har kapital og potensiale til satsing/vekst, trenger 

infrastruktur (9)  
• Alternativ vekstregion, demme opp mot Oslo-sentr.=dynamikk (7) 
• Næringslivet trenger arbeidskraft fra hele regionen + attraktiv for 

internasjonal kompetanse (6) 
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Gruppe G - plenumspresentasjon 
 

 
 
 
 
 
 

Nye punkt på lista: 
• Historisk sett dårlig areal- og transportplanl + Næringslivet 

trenger arbeidskarft fra hele regionen > Balanse: bosetting-
arbeidsplasser> arealplanlegging.  

• Ta i bruk hele regionen, også østover 
• Ringvegsystem, transport mellom oljerelaterte virksomh. 
Prioritering i gruppa: 
• Balanse: bosetting-arbeidsplasser> arealplanlegging. (5)    

(Historisk sett dårlig areal- og transportplanl + Næringslivet 
trenger arbeidskarft fra hele regionen) 

• Spesielt stor vekst i regionen...(5) 
• Eksportnæringer med stort transportbehov (5) 
• Turisme - viktigste innfallsport til vestlandet (5) 
• Havnespørsmålet en viktig del av transportdiskusjonen (5) 
• Stor cruisehavn - behov for busstransport (5) 

Oppsummering - spesifikke behov for transportutvikling i Bergensområdet 
En syntese av prioriteringer fra interessent-verksted og politikernes bearbeiding.    

 
De viktigste spesifikke behovene:  
• Betjene spesielt stor vekst i regionen sammenlignet med andre regioner, også svært 

sterk vekst i flere av omlandskommunene.  
• Utløse et ikke-utnyttet potensial for regional integrasjon og "balanse" Bergen-

omland. Næringslivet trenger arbeidskraft fra hele Bergensområdet, og regionen 
trenger å bli mer attraktiv også for internasjonal kompetanse. 

• Kostbare løsninger (tunneler, fjordkryssinger mv.) på grunn av vanskelig topografi.  
• Sikre konkurranseforhold for eksportnæringer med stort transportbehov. 

Transportutvikling i Bergensområdet er viktig for dagens verdiskaping i Norge, og 
for å lette omstillingsbehovet for petroleumsindustri og annen næring. 

• Bedre samordna areal- og transportplanlegging i Bergensområdet - mye å reparere 
• Bedre avvikling for persontransport i rushtid, inkl. infrastruktur for GS-trafikk. 
• Bedre kommunikasjoner og redusert reisetid til/fra regionen, spesielt for aksen 

Bergen-Stavanger og for ett sterkt samband østover 
• Turisme - videreutvikle Bergensområdet som viktigste innfallsport til 

vestlandet/Norge   
 
Andre spesifikke behov: 
• Sårbarhet - nødvendig beredskap på grunn av farlig transport/industri og utsatte 

enkeltledd i transportsystemet  
• Lokalklimatiske forhold/luftforurensning i "Bergensgryta" 
• Klimautfordring - må redusere utslipp av klimagasser 
• Bergen er en svært viktig studentby med rundt 30.000 studenter store deler av året 
• Mer godstransport overført til jernbane - avklaring for godshavn 
• Stor cruisehavn – behov for logistikk, service og forflytning 
• Transport mellom oljerelaterte virksomheter - ringvegsystem 
• Viktigste region med kontakt til Nordsjøbassenget-sjøtransport kan få økt betydning  
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7. Hva er viktig å oppnå
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 med utvikling av 
transportsystemet?   

 
Dette sentrale spørsmålet er en omskriving av hvilke mål som bør settes for utvikling av 
transportsystemet.  Bidraget vil her være et grunnlag for å formulere ”samfu
”effektmål” i KVU.   Politikerne arbeidet her med å foredle oppsummering i referatet fra 
interessent-verksted i september (presentert på A0-plakat i hver gruppe). Oppgaven var: 
 
• Lese gjennom oppsummeringen fra referatet 
• Tilføye/stryke og omgruppere på plakaten - prioritere de viktigste punktene  
• Kort presentasjon og debatt i plenum 

nnsmål” og 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.1:  
Utgangspunktet for 
oppgaven var en plakat 
med oppsummering 
hentet fra referatet for 
interessentverkstedet i 
september. 
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7.1 Viktig å oppnå  -  gruppevise resultater og presentasjon  
Resultatene fra de seks gruppene er vist under.  Endringer fra den opprinnelige plakaten er 
vist med blå skrift. De punktene som gruppene ønsket å understreke som de aller viktigste 
er flyttet oppover på listen og markert med en blå ring.  
 
Gruppe A Gruppe G 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Bærekraftig transportsystem 
-reduksjon i utslipp av klimagasser 
-redusert lokal forurensing 
-alternativ energibruk/ny teknologi 
-endret reisemiddelfordeling gjennom 
restriktiv parkeringspolitikk 
-økt kollektivbruk og gang- og sykkeltraf. 
-mer transport på bane 
-energieffektivitet, mindre energiforbruk 

 
Effektivt og helhetlig 
transportsystem 
-framkommelighet 
-framkommelighet for nyttetransporten 
-redusert reisetid 
-bedre konkurranseevne, transportsystem 
som konkurransefortrinn 
-legge forholdene tilrette for nyskaping og 
vekst 
- bedre transport inn/ut av regionen 

 
Arealbruk/virkemidler som 
reduserer transportbehov 
-redusere transportbehov (km kjørt) 
-konsentrert byutvikling/tettsteder 
-barrierer som reduserer unødv. transport 
-aksept for fortetting 

 
• Forutsigbarhet 

-forutsigbart (kostnad, kvalitet, tidsbruk) 
-personer/gods 

 
• Balanse og likeverdighet 

-likeverdighet for ulike brukere 
-næring/person/gods 
-regional "flyt" 

 
• Sikkerhet og redusert sårbarhet 

-færre ulykker 
-mindre sårbart transportsystem 

 
• ”Det gode liv” 

-nærhet til basistjenester og arbeid 
-system vi er stolte av (Bilbao, Berlin mfl) 
-kvalitet i omgivelser/severdighet 

 
Effektivt transportsystem 
-framkommelighet 
-framkommelighet for nyttetransporten 
-redusert reisetid 
-energieffektivitet, mindre energiforbruk 
-bedre konkurranseevne, transportsystem 
som konkurransefortrinn 
-legge forholdene tilrette for nyskaping og 
vekst 
 
Bærekraftig transportsystem 
-reduksjon i utslipp av klimagasser 
-redusert lokal forurensing 
-alternativ energibruk/ny teknologi 
-endret reisemiddelfordeling  
-økt kollektivbruk og gang- og sykkeltraf. 
-mer transport på bane 

 
Arealbruk/virkemidler som 
reduserer transportbehov 
-redusere transportbehov (km kjørt) 
-konsentrert byutvikling 
-barrierer som reduserer unødv. transport 

 
• Forutsigbarhet 

-forutsigbart 

• • 

• 

• 

• 

• 

(kostnad, kvalitet, tidsbruk) 
-personer/gods 

 
• Balanse og likeverdighet 

-likeverdighet for ulike brukere 
-næring/person/gods 
-regional "flyt" 

 
• Sikkerhet og redusert sårbarhet 

-færre ulykker 
-mindre sårbart transportsystem 

 
• ”Det gode liv” 

-nærhet til basistjenester  
-system vi er stolte av (Bilbao, Berlin mfl) 
-kvalitet i omgivelser/severdighet 
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Gruppe F Gruppe D 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Forutsigbarhet 
-forutsigbart (kostnad, kvalitet, tidsbruk) 
-personer/gods 
 
Hvem betaler? 
 
 

• Bærekraftig transportsystem 
-reduksjon i utslipp av klimagasser 
-redusert lokal forurensing 
-alternativ energibruk/ny teknologi 
-endret reisemiddelfordeling  
-økt kollektivbruk og gang- og sykkeltraf. 
-mer transport på bane 
 
 

• Effektivt transportsystem 
-framkommelighet 
-framkommelighet for nyttetransporten 
-redusert reisetid 
-energieffektivitet, mindre energiforbruk 
-bedre konkurranseevne, transportsystem 
som konkurransefortrinn 
-legge forholdene tilrette for nyskaping og 
vekst 
-Bergen sitt behov for kontakt mot Oslo 
 

 
• Arealbruk/virkemidler som 

reduserer transportbehov 
-redusere transportbehov (km kjørt) 
-konsentrert byutvikling 
-barrierer som reduserer unødv. transport 

 
 

• Balanse og likeverdighet 
-likeverdighet for ulike brukere 
-næring/person/gods 
-regional "flyt" 
-Bergens rolle som nav 

 
 

• Sikkerhet og redusert sårbarhet 
-færre ulykker 
-mindre sårbart transportsystem 

 
 

• ”Det gode liv” 
-nærhet til basistjenester  
-system vi er stolte av (Bilbao, Berlin mfl) 
-kvalitet i omgivelser/severdighet 

• 

• 

• Bærekraftig transportsystem 
-reduksjon i utslipp av klimagasser 
-redusert lokal forurensing 
-alternativ energibruk/ny teknologi 
-endret reisemiddelfordeling 
-mer transport på bane 
-flere over på kollektivtransport, 
kollektivsystem for 110.000 nye innb., 
kollektivtransport som en kan stole på. 
- økt sykkelbruk 

 
Effektivt transportsystem 
-framkommelighet, inkl nyttetransporten 
-redusert reisetid 
-energieffektivitet, mindre energiforbruk 
-bedre konkurranseevne, transportsystem 
som konkurransefortrinn 
-legge tilrette for nyskaping og vekst 
-samsvar mellom kollektiv, bane, buss, GS 
-”riktig transportmiddel til riktig formål” 
(barn/unge=GS, korte arbeidsreiser=GS. 
arbeidsplasser i sentrum =kollektiv+GS) 
-bedre utnyttelse av eksisterende 
infrastruktur, inkl. samtransport av gods 
-fullføring av overordnet vegnett til 
regionsentra, ”gulstripe” på vegnettet. 
-enkelt transportsystem 
-valgfrihet -mellom kollektivløsninger 

 
”Det gode liv” 
-nærhet til basistjenester  
-system vi er stolte av (Bilbao, Berlin mfl) 
-kvalitet i omgivelser/severdighet 
-helsefremmende oppvekst- og bomiljø 
-0-visjon ulykker 
 

• Arealbruk/virkemidler som 
reduserer transportbehov 
-redusere transportbehov (km kjørt) 
-konsentrert byutvikling 
-barrierer som reduserer unødv. transport 
 

• Forutsigbarhet 
-forutsigbart (kostnad, kvalitet, tidsbruk) 
-personer/gods 

 
• Balanse og likeverdighet 

-likeverdighet for ulike brukere 
-næring/person/gods-regional "flyt" 

 
• Beredskap – ulykkes- og 

krisehåndtering 
-færre ulykker,  
-mindre sårbart trans

• 

• 

stem portsy
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Gruppe C Gruppe B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Bærekraftig transportsystem 

-reduksjon i utslipp av klimagasser 
-redusert lokal forurensing 
-alternativ energibruk/ny teknologi 
-

 
Bærekraftig transportsystem 
-reduksjon i utslipp av klimagasser 
-redusert lokal forurensing 
-alternativ energibruk/ny teknologi 
-(endret reisemiddelfordeling ?)  
-økt kollektivbruk og gang- og sykkeltraf. 
-mer transport på bane 
-bybane til bydeler/omlandskommuner 

 
Effektivt transportsystem 
-framkommelighet for kollektivtrafikken 
-framkommelighet for nyttetransporten 
-redusert reisetid 
-bedre konkurranseevne, transportsystem 
som konkurransefortrinn 
-legge forholdene tilrette for nyskaping og 
vekst 
-økt kapasitet/frekvens for kollektivtrafikk 
-god tilgjengelighet 
-intermodale hovedstadsfunksjoner 

 
Sikkerhet og redusert sårbarhet 
-færre ulykker 
-mindre sårbart transportsystem 
 
 

• Arealbruk/virkemidler som 
reduserer transportbehov 
-redusere transportbehov (km kjørt) 
-konsentrert by- og senterutvikling 
-

• 

endret reisemiddelfordeling  
-økt kollektivbruk og gang- og sykkeltraf. 
-mer transport på bane 

 
• Effektivt transportsystem 

-framkommelighet 
-

• 
framkommelighet for nyttetransporten 

-redusert reisetid 
-bedre konkurranseevne, transportsystem 
som konkurransefortrinn 
-legge forholdene tilrette for nyskaping og 
vekst 
-sammenhengende transportsystem 

 
• Arealbruk/virkemidler som 

reduserer transportbehov 
-redusere transportbehov (km kjørt) 
-sentrumsutvikling 
-barrierer som reduserer unødv. transport 

 
• Forutsigbarhet 

-forutsigbart (kostnad, kvalitet, tidsbruk) 
-personer/gods 

 
• Balanse og likeverdighet 

-universell utforming 
-næring/person/gods 
-

• 

barrierer som reduserer unødv. transport 
-trafikkavvisningstiltak 

 
• Forutsigbarhet 

-forutsigbart (kostnad, kvalitet, tidsbruk) 
-personer/gods 

 
• Balanse og likeverdighet 

-universell utforming 
-

regional "flyt" 
 

• Sikkerhet og redusert sårbarhet 
-færre ulykker 
-mindre sårbart transportsystem 
-alternative korridorer 

 
• ”Det gode liv” 

-nærhet til basistjenester  
-system vi er stolte av (Bilbao, Berlin mfl) 
-kvalitet i omgivelser/estetikk 

 

næring/person/gods 
-regional "flyt" 

 
 

• ”Det gode liv” 
-nærhet til basistjenester  
-system vi er stolte av (Bilbao, Berlin mfl) 
-kvalitet i omgivelser/severdighet 
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7.2 Oppsummering  -   hva er viktig å oppnå med transportutviklingen  
Bidrag og signaler fra interessentverksted og politikersamling er sentrale for utforming av 
samfunnsmål og effektmål i KVU. Det er disse som skal peke ut en retning for de konseptene 
og utviklingsstrategiene som vurderes.   Generelt ser det ut til at oppsummeringen fra 
interessentverkstedet hadde fanget opp bredden og spekteret i hva som ønskes oppnådd. 
Politikerne har likevel klarere fått fram prioriteringer. Det kom også flere nye innspill og 
gode forslag til formuleringer. 
 
Hovedprioriteringer:  
• Hovedoverskriftene ”Effektivt transportsystem”  og ”Bærekraftig transportsystem” er de 

som prioriteres høyest av de fleste gruppene. Her er det også kommet mange forslag til 
nye delpunkter og omformulering av de opprinnelige. 

• Andre hovedoverskrifter som noen har prioritert er ”Arealbruk og virkemidler som 
reduserer transportbehov”, ”Sikkerhet og sårbarhet”, ”Det gode liv” og 
”Forutsigbarhet”. 

 
Ny oppsummeringsplakat – hva er viktig å oppnå: 
Etter politikernes bearbeiding er det i referatet laget et forslag til ny oppsummeringsplakat:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bærekraftig transportsystem 
-reduksjon i utslipp av klimagasser 
-redusert lokal forurensing 
-høykvalitets kollektivtilbud som gir økt andel kollektivreiser  
-økt andel gang- og sykkeltrafikk 
-mer transport på bane 
-økt energieffektivitet - mindre energiforbruk, ny alternativ energi/teknologi 

 
• Effektivt transportsystem 

-mer forutsigbarhet og bedre framkommelighet for kollektivtrafikk og nyttetransport 
-god tilgjengelighet 
-bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet i transportsystemet 
-økt kapasitet/frekvens for kollektivtrafikken 
-bedre konkurranseevne, legge tilrette for omstilling, nyskaping og vekst i næringslivet 

 
Redusert transportbehov 
-konsentrert by- og senterutvikling som gir redusert transportbehov (km kjørt/reist) 
-trafikkavvisningstiltak som reduserer unødvendig trafikk 

 
• Økt sikkerhet og redusert sårbarhet 

-færre ulykker 
-bedre muligheter for ulykkes- og krisehåndtering  
-alternative transportkorridorer 
 

• ”Det gode liv” 
-god tilgjengelighet, og nærhet til basistjenester  
-universell utforming 
-system vi er stolte av 
-kvalitet i omgivelser, estetikk 
-helsefremmende transportsystem (bomiljø, og mer gang- og sykkeltrafikk) 
-økt trygghet for innbyggerne 
 

• 
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8. Avslutning og vegen videre 

 
 
 
 
 
 
 
, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 Evaluering i plenum, og senere presseoppslag om samlingen 
På de etterfølgende sidene er vist kommentarene som kom i plenum, og de etterfølgende 
presseoppslag (BA møtte uanmeldt og var tilstede deler av dagen etter at deltakerne hadde 
godkjent det).  

 
Som avslutning på samlingen ble det holdt en evaluering av dagen. Det er liten tvil om at 
seminaret var lagt opp med en arbeidsform som ikke er vanlig ved slike anledninger der 
politikere i sentrale posisjoner møtes. Begrunnelse for opplegget er beskrevet i pkt 2.1 og 
2.2.  Utfra evaluering i plenum og etterfølgende serie av aviskommentarer og -innlegg i BA, 
kan en oppsummere følgende:  
 
• De fleste var (positivt) overrasket over arbeidsform og utbyttet med dagen.  Flere la 

vekt på at det å møtes på denne måten bidrar til økt forståelse og bedre samarbeids-
klima mellom kommunene. Se kommentarene som kom fram i evalueringen (pkt 8.1)  

.   
• Mange av politikerne er uroet over om KVU og regionpakke Bergen vil gi forsinkelser 

i pågående planprosesser og ”opplagte” prosjekter det er stor enighet om lokalt. 
 
• Noen var skeptiske eller negative til arbeidsopplegg og utbytte, enkelte forlot 

samlingen tidlig (se utklipp fra BA)  
 
Dette er erfaringer og reaksjoner som Statens vegvesen må ta med seg ved planlegging av 
senere møtepunkt med politikerne.  Det ble avklart at det er ønsket et møte om hvilke  
konsepter som legges til grunn i KVU.  Dette vil trolig holdes i februar 2010.   
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