
Bybanen i Bergen 
– en positiv faktor for areal- og transportutviklingen i byen?

Kollektivforums årskonferanse 2016

Samspill og effektivitet i transportsystemet
1.-2. februar 2016, Oslo Kongressenter, Youngs gate 11, Oslo.

Øystein Engebretsen

Transportøkonomisk institutt, Oslo



Side

Foto: Otto von Münchow / Samferdsel 

En analyse av effektene 

av Bybanen i Bergen

o Reisevaner

o Byutvikling

Hentet fra et artikkelsamarbeid mellom 

Arvid Strand, Petter Christiansen og 

Øystein Engebretsen (alle TØI).

Artikkel i Samferdsel nr 10/2015 
(siste papirutgave – heretter på nett)

Større artikkel under arbeid



Side 3
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Trikken i Bergen 1960-tallet

Foto: www.trikkebyen.no

Internasjonal interesse

En rekke byer har de senere ti-årene 

utvidet eksisterende eller bygget nye 

bybanesystemer. Mange under planlegging.

Mange av byene har – som Bergen -

gjeninnført trikken.

Mange årsaker, ønsker/mål om:

• økt kollektivtrafikk

• redusert bilbruk 

• endring av bystruktur

• økonomisk vekst

• økt status for byen/regionen.
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Noen resultater fra internasjonale studier:

 Litt tvetydige resultater

 Noen viser økte andeler kollektivreiser, andre viser ingen effekt

 Det er påvist effekter for byutvikling, men noe peker på at 

bybane må kombineres med flere virkemidler

 Økning i eiendomsverdiene, spesielt innenfor gangomland

 Hva så med Bergen og Bybanen?



Side 5

Parallelle hendelser:

Bybanen åpnet 2010 (trinn 1) og 2013 (trinn 2).

Nytt høyfrekvent bussnett i resten av byen åpnet 2010/2011 

Økte satser i bomringen i 2012 (fra 15 til 25 kr per passering) 

Utvidelse av områdene med P-regulering

Kilde: www.bybanen.no

To tilnærmingsmåter:

1. Endringer på bynivå som sammenfaller i tid med 

åpningen av Bybanen

2. Komparative analyser av endringer på bydelsnivå, 

innenfor og utenfor Bybanens nedslagsfelt
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Data fra:

Trafikktellinger og passasjertellinger (Hordaland fylkeskommune)

RVU for Bergensregionen høsten 2008 (Sintef)

RVU for Bergensregionen høsten 2013 (Sintef)

RVU i bybanekorridoren våren 2010 – før åpningen av Bybanen (TØI)

Nasjonal RVU 2009 (TØI)

Nasjonal RVU 2013/2014 (TØI)

Matrikkelen (Statens kartverk)

Befolkningsregister (SSB)

Spesialversjon av Bedrifts- og foretaksregister (SSB/TØI)

Registerbasert sysselsettingsstatistikk – pendlingsdata (SSB)

(RVU = Reisevaneundersøkelse)
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Utvikling på bynivå 2008-2014:

o Kraftig økning i kollektivtrafikken etter åpning av Bybanen og 

oppgradering av busstilbudet.

o Men bildet «lyver». Trolig effekt av mer mating (flere påstigninger).

o RVU bekrefter at mye av veksten skyldes flere bytter.

o Viktigere indikator for reell effekt:

Nedgang i biltrafikk til sentrum til tross for befolkningsøkning.

2008=100
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RVU bekrefter redusert bilbruk

Antall daglige turer som bilfører. Bosatte i Bergen.

- 9,1 %

- 9,7 %
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En del av veksten i antall påstigninger, skyldes 

økt markedsandel for kollektivtransporten.

Hovedtransportmiddel på reisen mandag – fredag.

Reiser innenfor Bergen foretatt av bosatte i Bergen.

%
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Tre aktuelle «drivere»:

a. Bybanen

b. Oppgradering av busstilbudet

c. Økte bomsatser

For å skille mellom effekter, 

ser vi på utviklingen på bydelsnivå 

– innenfor og utenfor Bybanens 

nedslagsfelt.

Nedslagsfelt: 

1 km rundt stoppestedene
(hele Årstad regnes innenfor)
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%

Kollektivreiser 

i prosent av 

motoriserte.

Reiser 

innenfor 

Bergen

De reisendes bosted **Signifikant på 0.01 nivå. * Signifikant på 0.05 nivå

Økte markedsandeler primært knyttet til områder betjent av Bybanen

Motoriserte reiser i løpet av dagen (mandag-fredag) etter bosted
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Resultatene indikerer at Bybanen er den fremste driveren for 

endringene i transportmiddelfordelingen. 

Samsvarer med at 1/3 av de bosatte rundt stasjonene våren 2010 

regnet med å reise mer kollektivt etter banens åpning  
(TØI rapport 1102/2010). 

Hvis konklusjonen er korrekt, 

bør vi forvente høyere sannsynlighet for bruk av kollektivtransport 

på alle reiser til/fra områder betjent av Bybanen.

Vi ser på enkeltreiser til og fra ulike steder i Bergen.
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Alt annet likt; sannsynligheten for å reise kollektivt til eller fra et område 

er høyere hvis området ligger innenfor Bybanens nedslagsfelt

Må kontrollere for avstand til sentrum:

Jo lengre fra sentrum stedet ligger, 

desto lavere sannsynlighet for å reise kollektivt til/fra stedet.

Vesentlig høyere sannsynlighet hvis reisen er mellom stedet og sentrum.

Andel av 

motoriserte 

med kollektiv-

transport.

Turer til/fra 

ulike steder i 

Bergen etter 

stedenes 

avstand fra 

sentrum
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Nærhet til stoppestedet er viktig for bruken av Bybanen

Sannsynlighet for å 

reise med Bybanen. 

Reiser fra/til bosted.

Avtagende sannsynlighet samsvarer med førundersøkelsen i 2010.

Primært folk innenfor 600 meter regnet med å øke kollektivbruken.

Prosent av 

motoriserte reiser
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Banebasert byutvikling

Andel av nye 

boliger i Bergen 

- innenfor 

Bybanens 

nedslagsfelt. 

%

Langs Bybanen: Økende andel av boligbyggingen i Bergen. 

Økte boligpriser. 

 Bolig

 Befolkning

 Næring
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Banebasert byutvikling
 Bolig

 Befolkning

 Næring

Langs Bybanen: Økt befolkningsvekst etter 2010. Redusert i resten av byen 

Snitt 2011-2015: Dobbelt vekstrate sammenlignet med 

resten av byen.

Befolknings-

vekst per år 

etter sone
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Banebasert byutvikling
 Bolig

 Befolkning

 Næring

Langs Bybanen: Arbeidsplassveksten i perioder større langs Bybanen.

Økningene litt i forkant av åpningene? 

Økning i 

arbeidsplasser 

per år etter sone

Medregnet hele strekningen Byparken – Flesland.
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Banebasert byutvikling
 Bolig

 Befolkning

 Næring

o Over halvparten av byens arbeidsplasser 

ligger innenfor Bybanens nedslagsfelt. 

o Over 60 % medregnet etappe 3.

o Mer enn 1/3 av de som jobber her, bor 

også innenfor nedslagsfeltet.

o Disse benytter i mye større grad (enn 

andre) kollektivtransport (mest Bybanen) 

til arbeid. 

Viktigere:

Andel av byens arbeidsplasser
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Oppsummering:

1. Effektene av Bybanen 

samsvarer med effekter i andre 

byer.

2. Kollektivtransporten har økt i 

volum og markedsandel.

3. Økningen skyldes 

hovedsakelig Bybanen.

4. Effekten av Bybanen er større 

enn effekten av et modernisert 

bussnettverk og effekten av 

økte bomsatser.

5. Bybanen har bidratt til en mer 

kollektivbasert byutvikling.


