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Bybanen: Hvor skal traséen gå til Åsane?

Vått: En rekke ganger har det vært stor flo og flom på bryggen. Slike forhold vil kunne lamme Bybanen.  ARkIvFOTO: SkJALG EkELAND

Havet skal stige mye 
de kommende 50–
100 år. Derfor ad-
varer klimaforsker 
Helge Drange mot å 
la Bybanen passere 
Bryggen.

Sentrum

Geir Kvile
geir.kvile@ba.no

Dersom skinnene ligger under 
vann, er det full stopp for Byba-
nen. Nå er det en stund siden, 
men de fleste husker vintrene 
med stormflo på Bryggen. 

– Det vil skje oftere og oftere, 
ettersom havet stiger sakte, men 
sikkert, sier klimaforsker ved 
Bjerknessenteret Helge Drange. 

– Det viktigste når man skal lage 
en slik infrastruktur er tidsho-
risonten. Jeg vil tro at skinnene 
skal ligger der ganske lenge, og 

ser man 40 år frem i tid, må man 
gjøre noe med Bryggen for å for-

hindre stormfloene uansett, utdy-
per Drange. 

30 til 90 centimeter
I en relativt fersk artikkel slår han 
fast at om 100 år vil havet ha ste-
get fra 90 til 30 centimeter på våre 
trakter. Om det er usikkert hvor 
mye det vil stige, så er én ting sik-
kert. Havet vil stige. 

En stadig varmere klode har 
skylden. Varm sjø tar mer plass 
enn kald sjø, og smeltende breer 
fører til mer vann i havet.

Klimaforskeren har fått med 
seg diskusjonen om hvor Byba-
nen skal gå ut av sentrum til Åsa-
ne. Byrådsleder Monica Mæland 
flagget i BA at hun er sterkt for å 
la den gå langs Bryggen. Andre 
ønsker at den skal gå i en tunnel. 

Drange drar selv frem alternati-
vet over Vågen, der Bybanen først 
går til Nordnes. 

For å forhindre stormfloen i 
den historiske delen av sentrum, 
kan det bli aktuelt å sette opp mu-
rer langs indre havn for å unngå 
flommene. Men det er også aktu-
elt å demme opp hele Vågen for å 
unngå herjingene fra et stigende 
hav. Det gjøres med en under-
sjøisk mur med porter på toppen, 
porter som kan slås igjen når det 
blir for ille. 

– Bergen som by har ganske 
dystre utsikter, og noe må på sikt 
gjøres uansett. En slik infrastruk-
tur er teknisk sett relativt enkel å 
lage, og kan fint kombineres med 
en Bybane i tunnel gjennom den, 

Stigende hav kan 
drukne ByBanen

BEkymREt: Helge Drange, 
klimaforsker. 

»» Bybanen kan gå ytterst på 
Bryggen – Sandbrogaten – og i 
tunnel til Slaktehustomten.

»» Den kan gå i tunnel fra Fin-
negårdsgaten ved Kjøttba-
saren til Slaktehustomten, 
holdeplass i fjell under 
Krohnengen. 

»» Fra Kaigaten, gjennom 
Starvhusgaten, tunnel fra 
Markeveien til Nordnes, der-
etter over Vågen til Dreggen.

»» Fra Kaigaten og i tunnel fra 
Peter Motzfelds gate/Christies 
gate/Markeveien til Slakte-
hustomten, med to underjor-
diske stopp. Ett ved Fløyen og 
ett ved Krohnengen. 

FaKta
Alternativene

Næringslivet har blitt på-
driver for Bybanen.
BerGen

anders Nyland
anders.nyland@ba.no

Bergen Næringsråd var i utgangs-
punktet skeptisk til planene om en 
bybane i Bergen. 

I en kommentar i Stavanger Af-
tenblad skriver administrerende 
direktør Marit Warncke i Bergen 
Næringsråd at store deler av næ-
ringslivet var skeptiske til å bruke 

så store midler på en baneløs-
ning. Man var redde for at den 
massive investeringen i linjeba-
sert transport ville gå på bekost-
ning av annen infrastruktur for 
kollektivtrafikk. Mange nærings-
livsaktører i Bergen mente der-
for at en bussløsning ville være 

bedre. Nå er næringsrådet og et 
stort flertall av medlemmene po-
sitive til banen, og ønsker videre 
utbygging. 

Warncke skriver i sin kommen-
tar at Bybanen har fått en stor og 
positiv betydning for utbygging 
av næringsliv og boligbygging.

Nærings-
rådet fra 
tja til ja
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Rådal: En truende person i besittelse 
av kniv ble observert i Fanavegen i 
1330-tiden i går. Bevæpnet politi pågrep 
en mann i 40-årene på stedet, som ble 
satt i varetekt. Ingen kom til skade.

Landås: En syklist ble påkjørt av en 
bil i Kollstien like etter klokken 1500 i 
går ettermiddag. Syklisten ble kjørt til 
legevakten for kontroll, og politiet opp-
retter sak på forholdet. 

Kollektiv: Byrådet ser til Nice 

Uten LedningeR: Henger den i løse luften? Nei, den går på skinner. Men Bybanen i Nice går på batteri gjennom den historiske delen av byen, som her. En slik løsning vil 
byrådet utrede for traseen over Torget og Bryggen. FOTO: SOLFRID TORVUND 

For å gjøre minst 
mulig inngrep i den 
historiske delen av 
Bergen sentrum, 
vurderer byrådet 
å la Bybanen gå på 
batteri.

Sentrum

geir Kvile
geir.kvile@ba.no

Da slipper de å rigge opp skjem-
mende infrastruktur til strøm for 
Bybanen i de meste sensitive his-
toriske områdene. 

Byråd Filip Rygg (KrF) sier at de 
har bestilt en utredning av batte-
ridrift for bybanen gjennom sen-
trumskjernen. 

– Dersom det er teknisk mulig 
er dette noe vi absolutt skal vur-
dere i Bergen, sier Rygg til BA.

At det er teknisk mulig er utvil-

somt. I den franske byen Nice har 
de nettopp brukt denne løsnin-
gen. Byrådet ser for seg at Byba-
nen kan gå på batteridrift over 
Torget og Bryggen.

– De som ennå ikke har dratt 
på ferie kan vurdere å legge tu-
ren til Nice og ta en bybanetur. 
Der går banen på batteri gjennom 
sentrum uten en eneste strømka-
bel. I tillegg er byrommene rundt 
traseen rustet kraftig opp, så hele 
sentrum har blitt mye penere på 
grunn av banen, sier Rygg.

Ikke bestemt seg
Han poengterer at han, i motset-
ning til Monica Mæland, ikke har 
konkludert med hvor Bybanen 
bør gå ut av sentrum. 

Som BA har omtalt siste uken 
har byrådsleder Mælands utspill 
vakt noe harme også i hennes 
eget parti. Flertallet i bystyret vir-
ker per i dag å helle mot å ønske 
Bybanen ut av sentrum i en tun-
nel. Rygg påpeker at det er nesten 
et år til at de skal ta en avgjørelse, 
og at saken skal utredes grundig. 

– Men hvis dette lar seg gjøre, 

kan vi få et utslippsfritt, stillegå-
ende og moderne kollektivsystem 
gjennom sentrum, uten skjem-
mende inngrep i bybildet. 

Det var krevende, som han 
sier det, å få Bybanen sørover til 
Nesttun og videre. Mange hensyn 
måtte tas.  

– Men det var «peanuts» i for-
hold til det vi vil nå, å bygge den 

nordover. Det er det som er kjer-
nen i problemstillingen, og derfor 
må flere løsninger vurderes.  

Ekstraprisen for batteribanen i 
Nice er 16 millioner kroner. 

– Men den prisen må sees opp 
mot det å lage en tunnel. Det er 
også dyrt, og vi skal være ganske 
varsomme i bruken av statens og 
bilistenes bompenger, sier Rygg. 

LENGE TIL VEDTAK: Filip Rygg 
sier han ikke har bestemt seg 
ennå. 

»» Flere alternative sentrumstra-
seer er på høring: 

»» En tunnelløsning gjennom 
sentrum med mulig innslag 
fra Kaigaten eller Peter 
Motzfeldts gate og inn mot 
Fløyfjellet.

»» Mot Nordnes, deretter på 
tvers av Vågen med tunnel 
eller bro.

»» Over Bryggen, enten via 
Vågsallmenningen eller 
fra Rådhuskvartalet rundt 
Granittbygget og videre over 
Torget og Bryggen. 

»» Monica Mæland skapte reak-
sjoner, også i sitt eget parti, da 
hun gikk ut og anbefalte trasé 
over Bryggen.

»» Bybanen står, dersom alt går 
etter planen, ferdig på Fles-
land i 2016. Målet er å sette i 
gang byggingen til Åsane like 
etter.  

FAKtA
Bybanen til Åsane 

Lar dette seg gjøre, 
kan vi få et utslipps-
fritt, stillegående 
og moderne kollek-
tivsystem gjennom 
sentrum.
	 	 FILIP	RYGG

bybanen kan 
gå på batteri
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Nei til tunnel: Byrådsleder Monica Mæland med klar tale om Åsane-traseen

Her vil Monica Mæ-
land ha Bybanen.  
– Jeg ser ingen for-
deler med å legge 
den i noen tunnel 
ut av Bergen, sier 
byrådslederen.

Bryggen
Geir Kvile 
Linda Hilland
geir.kvile@ba.no

– Tvert om, legger hun til.
– Tunnelåpninger midt i sen-trum er ikke en god idé. I tillegg vil vi få utfordringer med mørke, underjordiske bybanestopp. Der 

vil det være behov for overvå-
king og vakthold for at folk ikke skal føle seg utrygge. Da mener jeg holdeplasser på gateplan er enklere, penere, mer praktisk og mye billigere. 

Går mot eget parti
BA har tidligere skrevet at bysty-regruppen til Mælands eget parti 
heller mot en tunnelløsning. 

Det er høyst uvanlig at byråds- 
lederen i Bergen er så tydelig i en så tung sak så tidlig. Hvordan Bybanen skal gå fra sentrum til Åsane blir vedtatt først neste år. 

– Men jeg har ment dette hele tiden. Jeg mener at vi tok et valg 
da vi valgte konsept. Vi valgte ikke en T-bane, vi valgte Byba-
nen.

– Hele poenget er at den skal 
samle opp mest mulig folk, være tilgjengelig, synlig i bybildet og 

lett å hoppe av og på. Vi valgte heller ikke en undergrunns-
bane, slik har vi i realiteten al-
lerede valgt bort underjordiske systemer, sier hun.

– Hva med reisetiden til og fra Åsane. Vil det ikke gå fortere om 
man legger banen i tunnel?

 – Tid var en innvending mot 
Bybanen før den ble satt i drift. 
Når den nå går til Nesttun, er det ingen som snakker om tiden den tar, svarer hun. 

Mæland føyer til at det som er viktig «er at Bybanen er driftssik-
ker, behagelig og presis». 

– Som sagt har vi ikke valgt en 
T-bane, gjentar hun.

Ferie, liksom
Hun er «ferierende», men frem-
deles i Bergen. Rundt henne springer en strålende blid dat-ter (6). Mens Mæland peker en-

Vil ha ByBanen PÅ Bryggen 

VIL ERSTATTE BILER OG BUSSER MED BANE: – Vi er heldige som har et vakkert historisk                                        sentrum i Bergen, og jeg vil mye heller ha en stille og utslippsfri bybane i gatene enn bråkete og forurensende busser, sier byrådsleder Mo-

nica Mæland. 

FOTO: ARNE RISTESUND

Ap heller mot bybane i 
tunnel gjennom sentrum 
til Åsane. SV derimot vil 
ha en synlig bybane oppe i 
dagen.
– Vi har ikke konkludert endelig, selv om mange heller mot en tun-
nelløsning i en eller annen form, sier gruppeleder i Ap, Harald Schjelderup.

Han sier at det er argumenter for begge løsninger. 
– Noen vil mene tunnel gir mu-

lighet for raskere hastigheter, mens andre vil vektlegge fordele-
ne med å gå på bakkeplan, slik at Bybanen blir en del av bybildet. Her må en rekke faktorer veies opp mot hverandre; fra hastig-heter som Bybanen kan gå i, til kostnader og utbyggingstempo, sier han. 

SV er i utgangspunktet innstilt på en synlig bybane i bybildet. 
– Dette er både vesentlig bil-ligere, og sannsynligvis mer skånsomt mot kulturminnene i sentrum. Over Bryggen betyr det konkret at SV sier ja til bybane og nei til biltrafikk ved vårt viktigste kulturminne, sier bystyrerepre-sentant Tina Åsgård (SV). 

– Venstre har ikke konkludert 
med, sier nestleder i komité for 
miljø og byutvikling, Julie Anders- 
land (V).

Men samtidig påpeker hun at Venstre generelt er mot en bane som går i tunnel. 
– Vi synes det er positivt at By-

banen synes. 
Rødt er ikke interessert i ha by-

bane oppe i dagen, mens Sp sy-
nes det er for tidlig å konkludere før planene er blitt nærmere kon-
kretisert. Miljøpartiet De Grønne heller mot tunnel under Vågen, mens Endre Tvinnereim i Bylufts-
listen sier at det ideelle hadde vært en bybane over Bryggen. 

Splid om 
trasévalg

HEllER Mot tuNNEl: Gruppe-leder i Ap, Harald Schjelderup.

»» Det er en rekke alternative 
sentrumstraseer som nå er 
på høring: 

»» En tunnelløsning gjennom 
sentrum med mulig innslag 
fra Kaigaten eller Peter 
Motzfeldts gate og inn mot 
Fløyfjellet.

»» Mot Nordnes, deretter på 
tvers av Vågen med tunnel 
eller bro.

»» Over Bryggen, da enten over 
Vågsallmenningen eller 
fra Rådhuskvartalet rundt 
Granittbygget og videre over 
Torget og Bryggen. 

FAKTA
Bybanen til Åsane

gasjert rundt seg på Bryggen, underholder datteren seg og omgivelsene med å slå en tidvis uoppmerksom rådgiver hardt i rumpen. 
 Byrådslederen gjennom de sis-te ni år minner om at hun har ar-beidet med Bybanen siden Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om Bergensprogrammet i 1999. 
– Tenk så mye positivt det vil føre med seg å få erstattet brå-kete, forurensede biler og busser med en flott og stillegående By-bane, sier hun. 
– Bryggen vil bli en helt annen 

attraksjon. I dag er det ingen 
«innfødte» som bruker Bryggen, 
men det er det ingen grunn til at 
vi ikke skal få gjort dette om til et attraktivt historisk sentrum også for andre enn turistene. 

Mæland viser i tillegg til at de aller fleste byene i Europa som 

har bybane har den «oppe i da-gen», midt i sentrum. 
– Kombinert med opprustning av byrommene og kunstnerisk utsmykning har banene mange steder løftet hele sentrumskjer-

nen og blitt en flott og urban del av bybildet. De som har sett bybanen i Nice tror jeg vil være enig med meg i det, sier byråds- lederen. 

– Biler og busser skal vekk
Mæland er nøye med å poengtere at biler og busser må, i motsetning til Bybanen, fraktes ut av sentrum i en ny tunnel. 

Skansentunnelen, som er en del av Bergensprogrammet, skal sørge for at biler og busser gjem-mes vekk, og får komme seg hur-tigst mulig inn og ut av bykjernen. 
Mæland sier at hun ikke kan se hvorfor man skal legge Bybanen 

under et sentrum der alle ønsker å få opp aktivitets- og attraktivi-tetsnivået. 
– Så, slik blir det med denne saken?
– Jeg ønsker en debatt velkom-men. Bybanen er et av de viktigste 

byutviklingsprosjektene i Bergen, 
og vil forme hvordan sentrum ser 
ut for årtier fremover. 

– Derfor ønsker jeg en debatt 
om hvordan Bybanen skal utvi-
kles og hvor den skal gå. Det er viktige avgjørelser og alle skal få 
mulighet til å uttale seg. Det er det jeg har gjort nå. 

Splid i byrådet
Om Frp var mot Bybanen i sin hel-het, så er ikke det noe partiet vil ta en omkamp på nå. En Bybane til Åsane vil også de ha. 

Men konfrontert med Mælands uttalelser må fraksjonsleder Eiler 

Macody Lund konstaterer at de skiller lag. 
– Vi vil ikke ødelegge hele byen, slik vi ser at Bybanen har gjort oppover i Fana. Derfor øn-sker vi å ha den i tunnel i det før-ste strekket, sier Lund til BA. 
Han forteller at dette er disku-tert i partiet, og at de er enige om at den bør gå i tunnel fra Rådhus-kvartalet til Skuteviken. 
– Slik at vi sparer det historiske Bergen og Bryggen, forklarer han.
– Så her er dere totalt uenige med byrådslederen?
 – Det er nok dessverre riktig.
Byråd for byutvikling, klima og miljø, Filip Rygg (KrF) sier han ikke har konkludert med hvilken trasé han synes er mest hensikts-messig.
– Men som Mæland sier, vi har ikke valgt em T-bane. Da hadde vi valgt andre tekniske løsninger.
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BA 6. juLI

Bergen som by har ganske dystre 
utsikter, og noe må på sikt gjøres 

uansett.
Helge Drange, klimaforsker.

BA: 11. juli

foreslår Drange og oppsumme-
rer: 

– Det er ikke sikkert at det visu-
elt flotteste, altså å la den gå langs 
Bryggen, er den beste løsningen. 


