
2. Bybanen og dekningsgrad i Bergen sentrum



Sammendrag

• Norconsult har med styrke fremhevet at dagalternativet gir en vesentlig bedre dekning 

(avstand til stasjoner) enn tunnelalternativet.

• Likevel erkjennes at det for byens sentrale deler ikke er forskjell på de to alternativ.

• Norconsult tar sitt utgangspunkt i 400m gange (5 minutter å gå) hvilket gir en forskjell når 

en kommer utenom de sentrale deler av sentrum.

• Dette er pussig; hvorfor opereres det med 400m avstand når en utenfor bysentrum 

opererer med 600m avstand? Er det for å diskriminerer tunnelalternativet?

• Dersom en legger til grunn 600m grunn avstand for samtlige bybanestasjoner, får vi en 

dekningsgrad som gir kun marginale forskjeller mellom dag- og tunnelalternativet.

• Kollektivansvarlig i Oslo, Ruter: har følgende definisjoner på avstander til stasjonene:

• Ideelt (akseptabelt for alle) – inntil 400 meter, ca. 5 minutter å gå. 

• Tilfredsstillende (akseptabelt for de fleste) – inntil 800 meter, ca. 10 minutter å gå.

(Mao. vil 600m avstand også i sentrum bety 7,5 minutter «gange». )



Fig. 4-17 i 
tilleggsutredningen 
bekrefter at begge 
alternativ har 
samme deknings-
grad i byens sen-
trale deler.

Økes denne til 
800m,«akseptabelt 
for de fleste» jfr. 
Ruter, vil stort sett 
hele sentrum være 
dekket ved begge 
alternativ.



Fig. 2 til venstre viser dek-
ningsgraden med en avstand 
på 650m til stasjonene i de to 
alternativ.
De fargelagte dekningsfelt er 
tunnelalternativet og doku-
menterer at forskjellen i av-
stand mellom de to alternativ 
er marginale, det dreier seg 
om et mindre areal fra nøstet 
og opp til Klosteret.



Konklusjoner

• Norconsult skriver i sin oppsummering kap. 5 i sin rapport 30.09.21 at bybanen gjennom 

sentrum og Bryggen berører kulturminnene i mindre grad enn tunnelalternativet. Videre at 

tunnelalternativet gir dårligere dekning i sentrum (for passasjerene) og at dette alternativ 

innebærer rivning av et stort antall bygg En bybane gjennom sentrum vil videre være et 

synbart og identitetsskapende element i bybildet.

• Argumentasjonen er rett og slett usann. Tunnel alternativet vil bidra til å ta vare på

kulturminnene i sentrum; Torget, Kjøttbasaren, Det Hanseatiske museum, Bryggen med sin  

umistelige kulturstatus, Sandbrogaten og Bergenhus festning.

• Et «tog» (denne type har transportmiddel har en presis internasjonal betegnelse: «LRT» 

dvs. «Light Rail Train». Når dette «toget» skal trafikkere gjennom det sentrum Norconsult 

og med en 1 ½ minutts frekvens blir de negative konsekvenser for byen dramatiske.

• En bybane i tunnel vil dessuten gi en betydelig raskere løsning for beboerne i Åsane, som 

Norconsult ellers er så opptatt av. Åsanebeboerne har ikke behov for et «sightseeing tog»


