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samarbeid om bybanen

 kan ikke skilles fra arbeidet med 

bergensprogrammet for transport, byutvikling og 

miljø 2002-2025
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 stor enighet om alle mindre prosjekter

 store diskusjoner om de store

 for politikere i Bergen har start av bybaneutbygging 

hele tiden vært det store målet



 politisk vilje

 tverretatlig samarbeid og organisering

forutsetninger



 lang forhistorie  

 kommunale politikere drivkraften

 tydelige og ambisiøse vedtak

 robust politisk flertall

 oppfølging mot sentrale 

myndigheter

politisk vilje !



 tre forvaltningsnivå

 stat (byggherre, vegeier frem til 2010)

 fylkeskommune (kollektivansvarlig, vegeier etter 2010)

 kommune (planmyndighet)

 felles målsetninger

 bergensprogrammets ni mål

tverretatlig samarbeid



bergensprogrammets organisering



 organisert med arbeidsgrupper for alle felt, med 

deltakelse fra alle etater

 beslutninger tas i de respektive forvaltningers 

organer

 politiske beslutninger basert på diskusjoner og 

omforente anbefalinger

beslutninger tas i «linjen»



hva så med planlegging av 

bybanen?
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 her har samarbeidet ikke nødvendigvis gått på 

skinner. 

hvorfor?
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 mål og forståelse

 omfang

 ansvar

 bruk av investeringsmidler



uenighet om målene

 bergen kommune hadde et tydelig politisk mål om 

å bygge ut et banebasert kollektivtilbud, helt fra 

1996

 frem til bybanens byggestart har statens vegvesen 

ment at buss og vegbygging var en bedre måte å 

bruke midlene på
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 vedtatte mål ønskes erstattet 

med andre

 vedtatte vurderingskriterier 

ønskes erstattet av andre



uenighet om prosjektomfang

 hva er tiltaket?

 før prosjektene har vært til Stortinget for 

finansiering, har bergens politikere «barbert» 

tiltaket for alt som ikke spesifikt er bane

 statens vegvesen har hele tiden ment at 

prosjektet måtte løse utfordringene for «hele» 

transportsystemet, dvs også ivareta ansvaret for 

gang-/sykkel, riks- og fylkesveger
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uenige om ansvar

 felles ansvar?

 eller er vi som prosjektleder for Bybanen 

ansvarlig alene for å gjøre all planleggingen og 

løse alle utfordringer

 «vi var redd for at vi måtte løse dette, men nå er 

det jo deres ansvar.»
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hvem «eier» investeringsmidlene?

 er det slik at investeringer som brukes på 

prosjekter som bergen kommune har ansvar for 

tilsier at pengene forsvinner?

 er det slik at bystyrets vedtak bare gjelder for 

bergen kommune?
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 ideologisk uenighet - uenighet om ansvar

 «vi skal ikke være en synlig bremsekloss»

 alle planer for bybanen har hatt bybane som 

formål

 ved konflikter «vinner» bybanen
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 stor grad av mistro

 det har vært krevende 

å få alle til å innse at 

vi er i samme båt, og 

vi er ikke der ennå.



administrasjon og politikk

 godt samarbeid mellom kommunale og 

fylkeskommunale politikere

 sjelden uenighet om vedtak
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 lang avstand mellom faglig  og politisk nivå

 lang avstand mellom politiske nivå



vår lærdom

 administrativ enighet om målsetning, i detalj

 sikre felles forståelse av omfang og formål

 unngå omkampene

 tydelige beslutninger
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 involvering fra 

første tanke
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takk for oppmerksomheten

http://bergensprogrammet.no 

https://www.bergen.kommune.no

http://bybanen.no


