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Bybane som konsept
Bybanen er en del av Bergensprogrammet
for transport, byutvikling og miljø.
Bybane er valgt som ryggrad for kollektivbetjening av stamruter i de mest trafikkerte
transportkorridorene i Bergen.
Bybane som transportmiddel og byutviklingselement ligger til grunn for byplanleggingen
i Bergen.
Et velfungerende bybanesystem er avhengig
av god koordinering med øvrige kollektivtilbud og transportformer.
Bybane som begrep og som konsept er
allerede kjent i Bergen gjennom første
etappe til Nesttun som åpnet sommeren
2010, byggetrinn 2 til Lagunen som åpner
sommeren 2013, og strekningen videre til
Flesland med forventet oppstart av
anleggsarbeid høsten 2013.
En trasé til Åsane skiller seg på flere
punkter fra de strekninger som til nå er
regulert. Her er det både kjente og nye
utfordringer. Derfor er det nå behov for å
drøfte hva slags banekonsept vi skal planlegge for, hvilken rolle banen skal ha i
korridoren og hvordan den skal forholde
seg til omgivelsene i nordre deler av
Bergen.
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Bybane = forstadsbane + bytrikk
Et av Bybanes kjennetegn er dens tosidighet.
Den kombinerer forstadstogets høye
hastighet på strekninger utenfor bysetra
med bytrikkens egenskaper i tette
bymiljøer.
Banen har høy passasjerkapasitet, høy
konkurranseevne og universell tilgjengelighet.
Formålet og egenskapen med bybane er at
den både skal betjene byen på best mulig
måte og være et raskt og pålitelig kollektivtilbud.
Utfordringen er å finne balansen mellom
integrering og betjening på den ene siden,
og hastighet på den andre. Der det er
mulig, får banen egen trasé og kan oppnå
hastigheter over 70 km/t. I bysentrum
reduserer Bybanen hastigheten.
Mye av Bybanens attraksjon ligger i
synligheten i bybildet. Åpne, transparente
vognsett gjør passasjerene til en del av
byen og byen til en del av reisen. Dette
gjør at en bybane oppleves som et attraktivt
og trygt reisemiddel.
Bybanen bygges som en fast infrastruktur
i bybildet og gir dermed en forutsigbarhet i
forhold til kollektivbetjening.
Innføring av en bybane viser seg å ha stor
betydning for strukturering av byutviklingen.
Områdene rundt holdeplassene er
attraktive lokaliteter for boliger, handel
og arbeidsplasser. Bybanen trekker til seg
investeringer og er med på å utvikle Bergen,
og tilrettelegge for vekst i folketallet.
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Konsekvensutredningen

Fase 1

Planprogram

Konsekvensutredning
og trasealternativer

Høring og
offentlig debatt

Fase 2

Melding om Regulerings- Behandling 1. Offentlig ettersyn og
oppstart
planforslag gang byrådet revidert planforslag

Vedtak
av trasé

2. gangs
behandling
bystyret

I tråd med plan og bygningsloven er det fastsatt et planprogram for bybane fra sentrum til Åsane og Vågsbotn.
Planprogrammet legger de formelle rammene for planarbeidets innhold og tilhørende prosesser. Planprogrammet
har vært på høring og ble vedtatt av byrådet sommeren 2012.
Som beskrevet i planprogrammet er planprosessen delt inn i to hovedfaser:
Fase 1: Utarbeidelse av en konsekvensutredning som grunnlag for valg av trasé.
Fase 2: Utarbeidelse av reguleringsplan og teknisk forprosjekt for valgt trasé fra fase 1.
Vi befinner oss nå i fase 1, der vi har utarbeidet en konsekvensutredning som grunnlag for valg av trasé. Det er dette
grunnlaget som nå legges på høring. Konsekvensutredningen er å betrakte som en korridorutredning og med et
detaljnivå på linje med en kommunedelplan.
Etter at trasé er vedtatt av bystyret, skal endelig detaljering og planutforming gjøres i en egen prosess gjennom
reguleringsplanarbeidet. Dette vil være det formelle plangrunnlaget for bygging av Bybanen til Åsane.
Arbeidet med reguleringsplanen vil involvere alle berørte parter.
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Utredningen er hjemlet i plan- og bygningsloven, og skal vise konsekvensene for miljø og samfunn av alle vurderte
alternativ. Det er lagt vekt på en bred vurdering av mulige alternativer for å sikre at gode løsninger ikke ble oversett.
Traséene som er vurdert og utredet kan man se på:
www.bergensprogrammet.no/bybanen under fanen utredninger og dokumenter. Her ligger også grunnlagsdokumenter som viser hvorfor noen traséer ikke er videreført samt utredninger som er gjennomført i arbeidet
med konsekvensutredningen.
Etter lansering og gjennomgang av et stort antall varianter står vi igjen med tre gjennomgående hovedalternativer
for Bybanen mellom Bergen sentrum og Vågsbotn i Åsane. Det er disse tre hovedalternativene som er presentert i
denne folderen.
I konsekvensutredningen er metodikken i Statens vegvesens håndbok 140 om konsekvensanalyser brukt. Håndboken
angir en metodikk der den samlede samfunnsøkonomiske analysen er summen av prissatte og ikke prissatte
konsekvenser. I tillegg vil tema som risiko og sårbarhet, lokal og regional utvikling og måloppnåelse gi grunnlag for
anbefaling. Figuren under viser de ulike elementene som skal vurderes i en konsekvensutredning.

Samfunnsøkonomisk analyse
Ikke prissatte konsekvenser

Prissatte konsekvenser

- Naturmiljø

- Investeringskostnader
- Driftskostnader
- Trafikksikkerhet og miljøeffekter
- Trafikantnytte
- Offentlig ressursbruk

- Kulturminner
- Naturresurser
- Nærmiljø og friluftsliv
- Landskap og bymiljø

Samlet vurdering

Risiko og sårbarhet
Lokal og regional utvikling
Prosjektspesifikk måloppnåelse

Anbefaling
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3 alternativer
I denne folderen er alternativene kort presentert, for mer informasjon gå til nettsiden:
www.bergensprogrammet.no/bybanen

1
C

Nyborg

Vågsbotn
Flaktveitv.

Tidetomten
Hesthaugvegen

2

Nyborg

Vågsbotn

Åsane sentrum

C-tomt
b
Åsane terminal
a
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Nyborg

Vågsbotn
Flaktveitv.

Tide tomten
Hesthaugvegen

Åsane terminal

a C-tomt
b
Åsane terminal

Åstveitskogen

Åstveitskogen
Tertneskrysset

Åstveit

Åstveit

Eidsvåg Vest

B

Forlenget
Fløyfjellstunnel

NHH

NHH

NHH
b
Nyhavnsveien

Eidsvåg

Eidsvåg Øst

a
Sandviken sykehus

Sandviken Brygge

Åsaneveien sør
b
Norsk Lærerakademi

Sandvikstorget

Sandvikstorget

Amalie Skrams vei
a
Sandviken kirke

Krohnengen

A

Torget
a b
Kaigaten

Nonneseter

“Dagalternativet”
I dette alternativet vektlegges
sentrale holdeplasser og byutvikling.
Best mulig betjening av byen og
nye utviklingsområder. Bybanen
skal ha god tilgjengelighet og
synlighet i bybildet.
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Sandbrogaten

Sandbrogaten
Vetrlidsallmenningen
a b
Christies gate
Kaigaten Nonneseter

“Tunnelalternativet”
I dette alternativet vektlegges
raskest mulig bane med minst
mulig konflikt med annen trafikk
og kulturminner. Lange tunneler
og flere holdeplasser under
bakken.

Torget b
a
Kaigaten
Nonneseter

Dette alternativet baserer seg på
en forlengelse av Fløyfjellstunnelen
til Eidsvåg, som åpner for å bruke
to felt av dagens motorvei i Ytre
Sandviken til bybanetrasé, lokalveg
og sykkeltrasé. I sentrum og Åsane
er dette alternativet likt alternativ 1.

I konsekvensutredningen er traséene
delt opp i tre delområder:
Delområde A: Sentrum
Området går mellom Nonneseter og Sandviken ved
Skuteviken.
Delområde B: Sandviken
Omfatter Sandviken og Eidsvåg. Forlengelse av
Fløyfjellstunnelen inngår som del av ett av
alternativene.
Delområde C: Åsane
Området går fra nord for Eidsvåg via Åsane
sentrale deler til Vågsbotn.
Hovedalternativene er nummerert innenfor hvert
delområde. Alternativene er derfor gitt et nummer
og en betegnelse for delområdet i illustrasjonen
til venstre, for eksempel A for Sentrum. For noen
av alternativene finnes det varianter innenfor
hovedalternativene. Som eksempel betyr alternativ
1 Aa hovedalternativ 1 i område A, som er sentrum,
og variant a innen dette hovedalternativet.
Hovedalternativene går sammenhengende fra sør
i sentrum til Vågsbotn i nord. De har felles punkt
i overgangen mellom delområdene, markert med
stiplet linje i kartet. Dette åpner for kombinasjoner
på tvers av alternativene mellom delområdene. Det
vil for eksempel si at ett alternativ i sentrum kan
kombineres med et annet i Sandviken. Åsane skiller
seg ut fra de andre delstrekningene ved at
alternativene her er lengre, og at det vil være
mulige kombinasjoner mellom hovedalternativene
også innenfor delområdet. Det må også vurderes
hvor endepunktet på traséen er, selv om alle
traséene nå er vurdert helt til Vågsbotn.
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Sandviken Brygge
Alternativ 1

Sandvikstorget
Sentrum
A
Sandbrogaten
Torget
a

Kaigaten

b

Nonneseter

I dette alternativet vektlegges synlighet29.i januar 2013
bybildet, sentrale holdeplasser og byutvikling.
0
200 400 600
Best mulig betjening av byen og planlagte og
nye utviklingsområder, med god tilgjengelighet.

Havnivåstigning og flom
Som en følge av økt havnivå og fare for flom er det foreløpig
anbefalt at banetraseen legges på 2 meter over havet. I
området ved Torget ligger deler av vegen i dag på et nivå
helt ned mot 1,5 m. Det kan løses ved at vegen løftes og
banen legges litt høyere enn vegen. Tverrsnittet under
viser at justert tverrfall på begge sider av banetraseen er
mulig uten at dette gir problemer for universell utforming,
fremkommelighet for fotgjengere eller brukbarhet av
fortaus- og torgarealer.
På grunn av økt havnivå og fare for flom er det også sett
på løsninger ved å legge banetraséen 2 m over havet forbi
Bryggen. Traseen må da legges ca 20 cm høyere enn dagens
fortau,
og med tilsvarende tverrfall på begge sider av bane800
1000 m
traséen. Det vil gi god fremkommelighet for fotgjengere,
og ikke bety noe for universell tilgjengelighet, og brukbarhet
av kai-, fortaus- og oppholdsarealer foran Bryggen. Når
banen legges på dette nivået er risiko for driftsforstyrrelser
vurdert som akseptable.

Bybanen Bergen Sentrum - Åsane | KU alternativer

Kulturminner/kulturmiljø
Bane i dagen (alternativ 1Aa og 1Ab) går gjennom, og
berører, en rekke kulturmiljøer og har viktige kulturminner. kulturlag under bakken. Flere av disse, som
Bryggen, Torget og Torgallmenningen, har høy verdi.
Kulturlagene under bakken i Sandbrogaten er fredet
og må tas hensyn til.
Imidlertid har bane i dagen også noen positive
effekter for kulturmiljø, med hensyn til opprydding
av trafikkbildet og romfølelse.

Illustrasjon: Snitt Torget, Norconsult
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Illustrasjon: Bybane over Bryggen, Norconsult

Trafikk
For å få en god betjening av sentrum med bane og buss, gi god tilgjengelighet for fotgjengere og syklister og
samtidig gi tilkomst til og gjennom sentrum med bil, er det arbeidet fram en tiltakspakke for de trafikale løsningene.
Trafikktiltakene sikrer god fremkommelighet og regularitet for Bybanen i alternativ 1Aa ved at biltrafikken
reduseres gjennom sentrum. I tiltakspakken er det beskrevet en løsning som stenger Kong Oscars gate, Nygaten,
Allehelgens gate, Christies gate og Småstrandgaten for gjennomkjøring. Når Christies gate stenges vil
gjennomgående biltrafikk legges om Nøstet, Jon Smørs gate og Strandgaten, og Strandgaten må åpnes for
gjennomgåenede trafikk.
Det legges til rette for å sikre gode forhold for fotgjengertrafikk i sentrum. Minimumsbredder er 3 meter for
fortau og det utformes god plass til fotgjengeroverganger. Sykkeltrasé gjennom sentrum inngår som en del av
løsningen. Tiltakspakken er i seg selv nødvendig for å få en gjennomgående sykkeltrasé med god standard.
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Åstveit
Alternativ 1

Sandviken
B Eidsvåg Vest

NHH
b

a

Nyhavnsveien

Sandviken Brygge
Sandvikstorget
Traseen vil i stor grad følge Sjøgaten, som i dag oppleves som en
I Sandviken og i Sjøgaten gir alternativ 1.
barriere mellom sjøbodmiljøet og de tilhørende grendene på andre
en god betjening med tilgjengelighet og
Sandbrogaten
siden av veien.
synlighet i bybildet. Samtidig vektlegges
sentrale holdeplasser og byutvikling, med
to godt plasserte holdeplasser
i dagen. Her Bybanen vil føre til redusert biltrafikk og en mulighet for å skape et
Torget
mer oversiktlig og forutsigbart trafikkbilde. Gategulvet oppgraderes
er det en variant b der man kan få
a tilbet
og formes slik at barrierevirkningen kan reduseres. Ved Måseskjæret
stopp i dagen i Nyhavnsveien.
vil konsekvensene for kulturminner og kulturmiljøet bli forsterket i
Kaigaten
et sårbart kulturmiljø. Lyststedet Måseskjæret, et kulturminne med
Nonneseter
nasjonal verdi, foreslås flyttet, .
29. januar 2013
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Illustrasjon: Masteroppgave fra Bergen Arkitektskole (BAS ) 2012, Idar Grøneng og Jacob Schroll, som viser innspill til mulig
fremtidig utvikling på Kristiansholm med bybanetrasé i Sjøgaten.

Trafikk
De trafikale tiltakene i alternativ 1. i sentrum vil også bidra til å avlaste Sjøgaten for biltrafikk, slik at det er mulig
å ha bybanetrasé der samtidig som den sikres god fremkommelighet. Biltrafikken ledes da til overordnet veinett
via Flyfjellstunnelen eller Sandviksveien. Det legges opp til tilkomst til eiendommene og mulig gjennomkjøring i
sørgående retning i bybanetraseen.
De trafikale tiltakene gir noe økt trafikk på øvre nivå, i Nye Sandviksvei og Sandviksveien. Sandviksveien nordover
fra Sjøgaten til Gjensidige må ha to kjørefelt. På sjøsiden av reperbanen brukes gaten til Bybanen og gangarealer.
Det etableres ny biltilkomst til Sandviken Brygge og Sandviksstranden via en ny vegtunnel fra Sandviken sykehus.
Hovedruten for sykkel opprettholdes langs Sjøgaten.

11

Alternativ 1

Åsane
C

Nyborg

Vågsbotn
Flaktveitv.

Tidetomten
Hesthaugvegen

a

C-tomt
b

Åsane terminal
Åstveitskogen

Åstveit

Eidsvåg
Hovedintensjonen
medVest
alternativ 1 i Åsane er å gi god betjening av nye
utbyggingsområder og nye lokale senterområder. En vestlig trasé med
stopp i Åstveit, Åstveitskogen og ved Hesthaugvegen tar ca 3 minutter
lengre tid, men gir noen flere utviklingsmuligheter. Alternativet skal også
gi god tilgjengelighet for eksisterende boligområder og enkle overganger
til matebusser. Innen denne traséen er det mulige kombinasjoner av
alternativer. Dersom det blir behov for to stopp på Nyborg, er “Tidetomten”
og Flaktveitvegen aktuelle holdeplasser.
NHH
12

b

Nyhavnsveien

a

Alternativet har to varianter med ulik
plassering av kollektivterminal og
forskjellige løsninger for motorveikrysset mellom Hesthaugvegen og
E39.
I alternativ 1Cb beholdes dagens
veisystem. Kollektivfelt langs Hesthaugvegen, Åsamyrane og eventuelt
Liamyrane, og endring til kryssløsninger
som gjør det mulig å prioritere busser,
vil gi tilfredsstillende fremkommelighet
for kollektivtrafikken. Kollektivterminalen der den er i dag beholdes, men
utvides og får ny organisering.
I alternativ 1Ca er det en ny veiføring
for Hesthaugvegen med et nytt motorveikryss ca 60 meter sør for dagens
bro ved Hesthaugen. Nytt kryss skal
erstatte dagens kryss ved Hesthaugen
og kan utformes som dagens motorveikryss på Fjøsanger, noe som vil øke
kapasiteten.
Sammen med kollektivfelt som i
atlernativ 1Cb, vil busser få bedre
fremkommelighet. Alternativet forutsetter at ny kollektivterminal legges
til “C-tomten”.
Hensikten med en trasé via Åstveit er
å fange opp potensielt byutviklingsområde dersom golfbanen på Åstveit
omdisponeres til byutviklingsområde.
Landskapsverdiene berøres negativt
ved Åstveit, Åstveitskogen, Åsane
sentrum og Vågsbotn. I tillegg berøres
kulturminneverdier ved Åstveit.

b

a

C - tomt

C - tomt

Skissene fra Norconsult viser mulig byutviklingspotensial ved alternativ 1Ca (til venstre) der dagens kollektivterminal flyttes til
C-tomten og det etableres nytt motorveikryss sør for dagens kryss ved Hesthaugveien. Til høyre vises mulig byutivklingspotensial for alternativ 1Cb der dagens kollektivterminal utvides og får ny organisering. Det er i begge alternativ lagt opp til et stopp
på C-tomten med lokk eller broløsning for gående og syklende som forbindelse mellom Åsane sentrum og ny byutvikling på
C-tomten.
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Norsk Lærerakademi

Alternativ 2

Sentrum
A

Krohnengen
Vetrlidsallmenningen

Christies gate
Kaigaten

a

b

Nonneseter

Stopp under bakken

Stopp på bakkeplan
29. januar 2013
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a

Antatt tidligere strandlinje
Bane i tunnel
Bane i dagen
Holdeplass under bakken
Tilkomst til holdeplass
under bakken
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b

Formålet med alternativ 2 er en rask trasé som
unngår konflikt med annen trafikk og kulturminner i sentrum, og som samtidig betjener det
sentrale sentrumsområdet med holdeplasser
under bakken.
Alternativ 2 har to varianter i sentrum. Alternativ
2Aa går i tunnel under sentrum med tunnelinnslag
i Kaigaten og en sentrale holdeplasser under bakken
i Christiesgate og ved Vetrlidsallmenningen. På
grunn av grunnforhold må tunnelen dreie rundt og
bak Domkirken før den går nordover.
Alternativ 2Ab går i tunnel lenger sørøst og har
tunnelinnslag i Peter Motzfeldts gate. Fra sør går
banetraséen i dagens trasé i Kaigaten fram til
Sparebanken Vest. Dette bygget må rives slik at
banetraséen kan svinge inn i Peter Motzfeldts gate
og inn i tunnel før Marken. Tunnelen går videre til
holdeplass i fjell bak Vetrlidsallmenningen og under
Krohnengen, videre til Sandviken.
Alternativ 2 innebærer at det må etableres holdeplasser
under bakken. Det må derfor legges stor vekt på
brannsikkerhet, evakuering og rømningsveier. Det
er høyere kostnader for etablering og drift av slike
holdeplasser. De har også en lavere tilgjengelighet
da passasjerene fraktes ned til holdeplassen enten
via rulletrapper og heis.
Holdeplassen under Christies gate (se illustrasjon
til høyre) vil ligge ca 20 meter under bakkenivå.
Det må etableres ganger, trapper og heiser opp til
gatenivå.

Kulturminner/kulturmiljø
Alternativ 2Aa skaper en barriereeffekt i Kaigaten i forhold til
kulturmiljø, og innebærer fjerning av kulturlag i traséen nær Lille
Lungegårdsvann. Inngrepene strekker seg også fra Christies gate
helt inn i øverste del av Vågsallmenningen.
Alternativ 2Ab innebærer et tunellinnslag som vil dominere
kulturmiljøet i området Kaigaten-Marken. Tunellinnslaget medfører
fjerning av kulturlag som i utgangspunktet ikke har høy verdi i
Peter Motzfelds gate, men er vurdert høyere for Nygaten.
For begge alternativer er det forutsatt at tunellinnslag og tunell
ikke medfører endring i grunnvannstand, verken lokalt og eller for
områdene rundt.
Trafikk
Dersom det velges et alternativ for Bybanen som innebærer en
tunnelløsning gjennom sentrum, vil transportfunksjonen over
Torget og Bryggen kunne være som i dag. Trafikale tiltak i sentrum
kan fremdeles gjennomføres, og vil trolig være nødvendig for et
sammenhengende sykkelsystem. Det vil være behov for mindre
trafikale tiltak og tilpasninger i områdene ved tunnelinnslagene og
for øvrig der hvor banetraséen går i dagen.
Foto: Metro København, KHR Arkitekter

Lokalisering av holdeplasser og rutestruktur for buss vil måtte
tilpasses bybanetraséen og bybanestoppene.

Telegrafen
Starvhusgaten

Exhibition

Nivå Mezz

Nivå Bane

Illustrasjon stopp under bakken Christies gate, Norconsult

3D Oppriss fra Sør
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Alternativ 2

Sandviken og Åsane
Nyborg

Vågsbotn

Åsane sentrum

C

Åsane terminal

Tertneskrysset

Hovedintensjonen med alternativ 2 i Sandviken er å etablere en
rask bane gjennom Sandviken med minst mulig konflikt med annen
trafikk, og samtidig betjening av sentrale målpunkt.
Traséen i Sandviken går nesten i sin helhet i tunnel helt fram til
Eidsvåg. Unntaket er dagstrekning ved NHH, der Bybanen kommer
ut av tunnel og krysser Åsaneveien inn mot holdeplass i dagen
ved NHH. Holdeplassen ved Norsk Lærerakademi (NLA) vil ligge
under bakken med adkomstramper mot Sandvikstorget og mot
krysset Kirkegaten/Ekrebakken. Traseen berører i liten grad
annen trafikk, og som i alternativ 1 kan det etableres sykkeltunnel
samtidig med bybanetunnel mellom NHH og Eidsvåg.
I Åsane har traséen to hovedintensjoner. Den skal gi rask
fremføring til kollektivterminalen i Åsane og dermed prioritere
semtrumsrettet trafikk fra sentrale deler av Åsane. Samtidig skal
alternativ 2 bygge opp under en bymessig utvikling og intensivering
av aktiviteter i dagens senterområde, ved at Bybanen trekkes inn
i sentrum og får stopp på fremdtidig torg.

Eidsvåg Øst

NHH

B
Norsk Lærerakademi

Krohnengen
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Vetrlidsallmenningen
a

b

Fra Eidsvåg går traséen øst for motorveien og krysser under
denne mot vest og følger vestsiden av E 39 i tunnel til dagstrekning
ved Griggastemma og holdeplass ved Tertneskrysset. Derfra går
traséen under Tertnesveien i tunnel til den kommer ut i dagen til
en ny og vesentlig utvidet kollektivterminal på samme sted som
dagens terminal. Videre går banen og har holdeplass i regulert
gateløp gjennom Åsane sentrum. Nord for senterområdet går
traséen i tunnel under fremtidig Nyborgkryss og E39, til
holdeplass i dagen ved Nyborg. Derfra går banen langs østsiden
av Åsamyrane og i tunnel under Langarinden og E16 frem til
endeholdeplassen i Vågsbotn.

C - tomt

Skissen viser en mulig byutvikling i Åsane med et stopp som ligger ved dagens terminal og en bane som går
gjennom Åsane sentrale deler og stopper ved det planlagte torget. “C-tomten” er vist bebygd og knyttet sammen
med Åsane sentrale deler ved hjelp av lokk eller en gang- og sykkelbro over E39.
Trafikk
Alternativ 2 er basert på at dagens vegsystem beholdes, men med nye kollektivfelt langs Hesthaugvegen,
Åsamyrane og eventuelt Liamyrane. Dette vil gi økt fremkommelighet for busser som beholder hovedtraséer fra
vest og øst til terminalen. Traséen berører annen trafikk over torget og i sentrumsområdet og nord på Nyborg der
den krysser Flaktveitvegen i plan, og det forutsettes signalregulering. Traséen er uavhengig av E39 og fremtidig
Nyborgtunnel.
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Åstveit
Alternativ 3

Sandviken
Eidsvåg
B

Hovedformålet med alternativ 3 er bybane i
daglinje i Åsaneveien med samtidig bygging
av sykkelveg og lokalveg. I dette alternativet
vektlegges god dekning, sykkel og miljøforhold
langs Åsaneveien. Alternativ 3 kan kobles til
alle alternativer i sentrum og i Åsane.
Alternativ 3 baserer seg på en forlengelse av Fløyfjellstunnelen til Eidsvåg noe som åpner for å bruke
dagens motorveifelt i Ytre Sandviken til bybanetrasé,
lokalveg og sykkeltrasé. Bruk av dagens sørgående
motorvei til bybanetrasé kan knyttes til to varianter
i søndre del av Sandviken. Den ene varianten er en
tunnelløsning fra Sentrum til Amalie Skrams vei
(alt 3Ba) med stopp i dagen ved Sandviken kirke og i
Amalie Skrams vei. Den andre muligheten er å legge
bybanetraséen i Sjøgaten (alt 3Bb) som i alternativ
1Ba og b, med stopp ved Sandvikstorget og Åsaneveien sør ved Glass Knag.

Forlenget
Fløyfjellstunnel

NHH

Sandviken sykehus
Åsaneveien sør
b

Sandvikstorget

Amalie Skrams vei
a

Kulturminner/kulturmiljø
Størst negativ konsekvens vil holdeplassen ved
Sandviken kirke i alternativ 3Ba få for kulturmiljøet
ved kirken.

Sandviken kirke

Både alternativ 3Ba og 3Bb vil ha et tunellinnslag for
biltrafikk i nærområdet til Reperbanen og
Måseskjæret, noe som vil påvirke kulturmiljøet i
dette området.

Sandbro gaten
Torget
a

b

Kaigaten
FLESLAND

I Eidsvåg vil det verdifulle kulturmiljøet på Øvre
Eide bli berørt av nytt veikryss, noe som er med på å
skape en barriere effekt.

Nonneseter
ÅSANE

29. januar 2013
0

Illustrasjon: Snitt Åsaneveien, Norconsult
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Skissen viser mulig byutvikling i Eidsvåg i alternativ 3 med etablering av nytt kryss inn til en forlenget Fløyfjellstunnel.
Trafikk
Alternativ 3 har som forutsetning at gjennomgangstrafikken i E39 Åsaneveien fjernes gjennom en forlengelse av
Fløyfjellstunnelen til Eidsvåg. Det etableres nytt toplanskryss i Eidsvåg med alle svingebevegelser, og nytt kryss
i Sandviken med ramper til og fra forlenget Fløyfjellstunnel. Åsaneveien mellom Munkebotn, via NHH, til Eidsvåg
omreguleres til tofelts lokalveg. Frigjort vegareal benyttes til Bybanen og sykkeltrase. Det etableres sykkeltunnel
parallelt med banetunnelen til Eidsvåg.
I alternativ 3Ba går traséen i Amalie Skrams vei. Dette fører til noe inngrep og omregulering av adkomst til et par
eiendommer. Det blir ikke plass til dagens parkering langs veien. Ellers berører ikke alternativ 3Ba trafikken i
Sjøgaten. I alternativ 3Bb derimot, er det samme forhold og virkninger for trafikken i Sjøgaten som i alternativ 1B.
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C

Kjøretid fra Bystasjonen til:

Åsane

NHH

Åsane
term.

Vågsbotn

Antall
stopp

Alt. 1 a
Alt. 1 b

13:53
15:43

24:53
26:18

29:20
30:45

15
16

Alt. 2 a
Alt. 2 b

10:13
09:02

Alt. 3 a

13:26
13:58

17:37
16:25
23:55
24:27

24:03
22:51
28:22
28:54

13
12
16
16

Alt. 3 b
Kjøretid

Kjøretiden i tabellen over er basert på start ved Bystasjonen
for å få et likt startpunkt for alle alternativer. Antall stopp og
lengde på de ulike traséene er avgørende for kjøretiden.

B

Reisetid

Sandviken
Forlenget
Fløyfjellstunnel

A
Sentrum

20

Samlet reisetid for en kollektivreise er avhengig av mange
faktorer, bl.a. gangtid til og fra holdeplass. For alterntiv 2 vil
holdeplassene under bakken i sentrum og Sandviken ligge
mindre sentralt. For dette alternativet blir derfor beregnet
reell reisetid mellom holdeplassene lengre enn for
alternativene med holdeplasser på bakken.

7,0
6,0

Mrd. kr.

5,0

C
C

C

C
C

C

C

C - Åsane

B

B - Sandviken

A

A

A - Sentrum

Alt. 3.

1 Aa
1 Ba
2C

4,0
3,0
2,0

B
B

B

A

A

B

B

1,0
A

A

0,0
Alt. 1.

Alt. 1.
med stopp
i Nyhavn

Alt. 2.

Alt. 2.
med stopp
i Christies gate

Det er gjennomført en kostnadsberegning av de tre hovedalternativene. Beregningene er
gjennomført etter Statens vegvesen sin Anslag-metodikk, og baserer seg på erfaringstall fra
utbyggingen av Bybanen og de nyeste veganleggene i Bergensregionen. Usikkerheten for
beregningene er +/- 25 %. Figuren over viser forventet kostnad ved de tre hovedalternativene.
Tallene inneholder alle kostnader direkte knyttet til prosjektet frem til Vågsbotn.
Det er relativt liten forskjell i samlet forventet kostnad for alternativene (fra 5,9 mrd. kr. til 6,7 mrd. kr.).
Ved å kombinere alternativene, evt. ikke bygge helt til Vågsbotn, kan samlet kostnad reduseres.
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Illustrasjon Niels Torp Arkitekter, fra planbeskrivelse til reguleringsplan for Åsane sentrum
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