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Kort sammendrag
I denne rapporten er det vurdert konsept for ruter, og tekniske løsninger, for et sjøbasert
kollektivsystem mellom ytre Laksevåg og ytre Sandviken i Bergen (arbeidstittel «Bybåten»). Båten
skal være et virkemiddel for å skape en grønn storby.
For å vurdere hvilke steder som er best egnet for anløp er det gjort analyser av kundegrunnlaget
(tidsscenario 2023 og 2035), og for å komme frem til anbefalte ruter er det også analysert reisetider
for båten sammenlignet med andre transportmiddel. I tillegg er ulike rutealternativer vurdert ut fra
andre kriterier, blant annet seglingsforhold.
For at Bybåten skal få et bra kundegrunnlag er det tatt utgangspunkt i dagens trender, ny teknologi
og endringer i reisevaner. Økt bruk av bysykkel og mikrokjøretøy, f.eks sparkesykkel, gjør at flere kan
nå anløpsstedet innenfor rimelig tid. Elektrifisering av mikrokjøretøy, sykler og lastesykler gjør også
at en har utvidet kriteriene og analyseforutsetninger sammenlignet med det som ofte er vanlig i
planleggingssammenheng i dag; f.eks. økt søkeradius og andel gående/sparkende og syklende til og
fra båten. Dette blant annet med bakgrunn i at Bybåten vil være svært godt egnet for å ta med slike
fremkomstmiddel ombord.
Nye trender og apper innenfor mobilitet bidrar også til økt potensial for overgang fra Bybåten til
annen kollektivtransport og til andre reisemiddel. Slike overganger skjer stadig mer sømløst og fokus
flyttes fra «hvordan skal jeg reise fra A til B» til «hva er raskeste vei fra A til B uavhengig av
reisemiddel».
Basert på kundegrunnlag, reisetider og andre kriterier er det foreslått fire alternative ruter. To
alternativer går via Laksevåg, Nøstet og Sandviken, ett går direkte Laksevåg- Sandviken og ett går
direkte Laksevåg- Nøstet. Sistnevnte rute er foreslått å etableres i en første fase, bl.a. fordi reisetiden
er kort og en kan få til en god frekvens med bare en båt i drift. Erfaringene fra denne fasen vil kunne
avgjøre hvordan en skal utvide til neste fase. F.eks kan en øke frekvensen på ruten eller utvide til nytt
anløp i Sandviken.
I rapporten er det sett på ulike tekniske løsninger for båt og terminal, med fokus på utslipp og det
som best kan betjene de rutealternativene og det passasjergrunnlaget som kom frem i analysene.
Det anbefales en båt på ca. 22-24 meter med katamaranskrog og elektrisk fremdrift. Terminal
foreslås utformet som flytende, med hurtiglading fra batteri som er innebygd i denne. Slik flytende
løsning sikrer universell utforming og gjør det komfortabelt å gå om bord, også for de som har med
sykler, barnevogner etc. En annen stor fordel er at terminalen er relativt enkel å flytte til andre
anløpssteder.

Forord
Arbeidet med å utrede Bybåten (tidligere også omtalt som «bybane til sjøs» og «blå bybane») er gjort
på oppdrag for Bergen kommune. Steinar Onarheim har vært oppdragsleder, Øyvind Sundfjord har
vært kvalitetssikrer og Torbjørn Eidsheim Bøe har bidratt med kart/GIS-analyser. Marit Selberg
Sigurdson og Helene Helland har også deltatt i arbeidet. Paradis Nautica har vært underkonsulent for
Asplan Viak i arbeidet, og har gjort vurderinger av fartøy- og terminalkonsepter. Her har Frode Fjell
vært kontaktperson. Eilev Instanes og Håvard Kvist har også deltatt i arbeidet. Kontaktperson i
Bergen kommune har vært Magne Grostad.

Bergen, 04.10.2019

Steinar Onarheim
Oppdragsleder

Øyvind Sundfjord
Kvalitetssikrer
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Del 1- Bakgrunn
Dette bakgrunnskapittelet angir viktige rammer og føringer for rapporten, og skal samtidig sette
leseren inn i hvordan rapporten er utarbeidet.
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1.1

Definering og avgrensing av oppgaven

Denne rapporten tar for seg mulighetene for etablering av et sjøbasert kollektivsystem som skal
supplere dagens kollektivtransport og inngå i et helhetlig program for byutvikling. Bergen bystyre
ønsker en slik kartlegging av et sjøbasert kollektivsystem som vil kunne være et virkemiddel for å
skape en grønn storby.
Foreliggende rapport er blant annet et resultat av Bergen kommune sitt arbeidet med «Strategi for
sjøfronten i Bergen sentrale deler» (2019) (mer om dette i kap.2.4). Sjøfrontstrategien tar for seg
utviklingen mellom Ytre Laksevåg (ved Lyreneset/Gravdal) og Ytre Sandviken (ved Breiviken/
Biskopshavn), noe som også utgjør studieområdet for rapporten.

Figur 2-1: Kartet viser studieområdet som gul linje. Med studieområde menes det område langs sjøfronten der
alternative terminal/kaiplasseringer og båtanløp er vurdert.
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I foreliggende rapport brukes begrepet «Bybåten» gjennomgående. Dette er en arbeidstittel som
beskriver den mulige fremtidige båtruten innenfor studieområdet. I sjøfrontstrategien og andre
dokument har «Bybane til sjøs» vært et mye brukt begrep. «Blå bybane» har også vært brukt flere
steder.
Hensikten med rapporten er å vurdere kundepotensial for Bybåten, lokalisering av mulige
anløpssteder, hvilke tekniske løsninger som vil være aktuelle for båt og kaianlegg samt konkrete
forslag til båtruter. Det er gjort overordnede vurderingene av kostnader for innvestering og drift av
båt- og kaianlegg, der ulike alternativ/konsept vurderes opp mot hverandre. Det er imidlertid ikke
vurdert om- og i evt. hvilken grad båtrutene vil være lønnsomme og hva inntekter og utgifter vil være
målt i kroner.

1.2

Metode og hvordan rapporten er bygd opp

Denne rapporten er bygd opp i fire deler. Figur 2-2 illustrerer viser metoden og de overordnede
trinnene frem mot anbefalingen. Noen deler består av flere kapitler.

Figur 2-2: Skisse over oppbygging av rapporten og
metode for å komme frem til anbefaling av ruter og
konsept.

Del 1 er bakgrunnskapittel med de viktigste
føringene og trendene for Bybåten. Del 2
inneholder grovsiling av rutealternativer. Først
er det en siling av aktuelle anløpssteder
(grovsiling-1, kap.3), deretter er det en siling av
aktuelle rutealternativ som blant annet er basert
på kundegrunnlag og konkurranse-forhold
mellom båtrute og andre reisemiddel (grovsiling2, kap.3.4). Hovedformålet med grovsilingen er
for det første å se på hvilke anløpssteder og
ruter som har best kundegrunnlag. For det andre
så ønsker vi å beregne et passasjervolum for å
finne ut hvilken teknologi en bør benytte når det
gjelder båt og terminalløsning.
I Del 3 presenteres mulige tekniske løsninger for
båt- og terminal, men der en begrenser seg til
løsninger som er aktuelle for de anløpsstedene
og rutealternativene som en kom frem til i Del 2.
I Del 4 anbefales løsninger for båt og terminal.
Her ser en også nærmere på nøyaktig plassering
og utforming av anløpsstedene. I tillegg vurderes
kostnader og utbygging i faser, samt kritiske suksessfaktorer. Del 4 avsluttes med oppsummering av
hele rapporten.
Mange av kapitlene starter med en overordnet beskrivelse av metoden for aktuelle kapittel. Det er
likevel en del av kapitlene som også har metodebeskrivelse senere i teksten der dette har vært
hensiktsmessig for «flyten» i rapporten. For at rapporten ikke skal være for omfattende er ikke alle
metodiske detaljer beskrevet. Det har vært fokus på å begrense tekst og heller fremstille ting i kart
og figurer.
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1.2.1 Sentrale problemstillinger
Forut for- og gjennom arbeidet er det dukket opp en del sentrale problemstillinger. Noen av de
viktigste har vært:
•
•
•
•
•

Hvem skal båten betjene? Skal det for eksempel være en pendlebåt eller en rute for
opplevelse/ turisme?
Skal båten betjene eksisterende byområder eller skal den gå til nye byutviklingsområder for å
bygge opp et kollektivtilbud for disse?
Skal båtruten gå der det allerede er et godt kollektivtilbud (med gode muligheter for
overgang til buss/bybane), eller skal den gå der de er dårlig kollektivtilbud i dag (med dårlig
overgangsmulighet)?
Skal en satse på flere små båter eller en/få større båt(er)?
Er det viktigst å betjene flest mulig anløpssteder, eller bør en prioritere rask forbindelse og
høy frekvens mellom et fåtall anløpssteder.

Problemstillingene blir ikke nødvendigvis besvart direkte, men belyses gjennom analysene og
drøftingene i denne rapporten.

1.2.2 To tidshorisonter- 2023 og 2035
Siden fremdriften for en eventuell utvikling av bybane til sjøs er usikker, har det vært ønskelig å
utrede prosjektet med et visst tidsperspektiv. Tidlig i arbeidet ble det bestemt at en skulle ta
utgangspunkt i to tidshorisonter som blir brukt i utredningen. 2023 og 2035 ble da valgt i samråd
med oppdragsgiver.
2023 er såpass nært i tid at det kan karakteriseres som «dagens situasjon». Samtidig er 2023 så langt
frem at det skal være praktisk mulig å få etablert en slik båtrute. I 2023 vil noen av
utbyggingsprosjektene langs sjøfronten også være påbegynt.
2035 er valgt som «fremtidssituasjon» på bakgrunn av at det vil være sannsynlig at flere av de store
utbyggingsprosjektene lang sjøfronten er helt eller delvis utbygd da. I tillegg er det sannsynlig at
mange nye tekniske løsninger for båt- og terminalsystem kan implementeres, mellom annet
autonome båter.
Rent metodisk så legges derfor følgende til grunn i analysene:
•
•
•
•

Folketall fremskrives til 2023 og 2035 i henhold til SSBs MMMM-alternativ. Antall
arbeidsplasser fremskrives med samme vekstrate.
Fremtidig utbyggingsplaner for områder langs- eller nær sjøfronten, med forventet utbygging
for hhv. 2023 og 2035. Utbyggingsområdene kan være helt eller delvis utbygde.
Nytt kollektivtilbud i 2023 og 2035 med høy frekvens (bybane og nye hovedbussruter)
Forventet teknologi for båt- og terminalløsninger i 2023 og 2035

Disse forutsetningene presenteres i nærmere detalj i kapittel 2.
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2.1

OVERORDNEDE FØRINGER OG TRENDER OG ENDRINGER I REISEVANER

Nasjonale føringer og nullvekstmålet

I Nasjonal transportplan 2018-2029 viderefører stortinget målet fra Klimaforliket 2012 om at veksten
i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange (nullvekstmålet).
Hordaland fylkeskommune har vedtatt tilsvarende mål, gjennom Regional transportplan 2018-2029
og Klimaplan 2014-2030. For Bergen kommune er ambisjonene enda høyere, med målsetning om
10% reduksjon i biltrafikken innen 2020 og 20% innen 2030, med utgangspunkt i trafikktall fra 2013.
I 2017 inngikk Bergen kommune ny byvekstavtale med Hordaland fylkeskommune, Statens vegvesen
og Jernbanedirektoratet om transporttiltak, finansiering og arealplanlegging. Avtalen bygger på
nullvekstmålet, og legger føringer for en areal- og samferdselspolitikk som bidrar til at veksten i
persontransport tas med kollektiv, sykkel og gange.
Nullvekstmålet er dels et mål for å redusere klimagassutslippene, bedre den lokale luftkvaliteten og
begrense støy, og dels et mål for å bedre fremkommeligheten i byene - uten å øke investeringene på
vegnettet. For å nå nullvekstmålet skal tallet på bilturer være konstant, selv om befolkningen vokser.
Dette innebærer dermed en betydelig vekst i reiser med miljøvennlige transportformer, noe som
krever et bredt spekter av virkemidler. For at Bergen fortsatt skal kunne være en konkurransedyktig
by i vekst, må innbyggernes mobilitetsbehov ivaretas, men på en mer miljøvennlig måte. En bybane
til sjøs kan være et godt supplement til dagens kollektivtilbud, og vil kunne gi nye forbindelser
mellom bydeler og kommuner, nye reisemønster og nye byttemuligheter mellom ulike
transportformer.

2.2

Regionale føringer

Hordaland fylkeskommune har et overordnet ansvar for kollektivtilbudet i fylket, både buss-, bybane, ferje- og båttilbud. Det er en rekke regionale planer og strategier som legger føringer for
transportsystemet, inkludert båttilbudet i fylket.
Regional transportplan Hordaland 2018-2029 legger grunnlaget for fylkeskommunens mål,
prioriteringer og investeringer på samferdselsfeltet. Målet for transport i Bergensområdet er at
«Bergensområdet skal ha eit effektivt transportsystem som gir miljøvenleg og trygg transport, god
mobilitet og tilgjenge til viktige reisemål». En av flere strategier er å styrke miljøvennlige
transportformer, herunder å «vurdere vidare utvikling av bybåtsambanda gjennom ein strategi for
kollektivtrafikk på sjø». Videre blir det stilt vilkår om miljøkrav i kollektivanbud.
Kollektivstrategi for Hordaland, vedtatt i fylkestinget i 2014, danner det faglige grunnlaget for fylkets
prioritering av midler til kollektivtrafikken. Strategien gir føringer for utvikling av båttilbudet som en
integrert del av kollektivtilbudet. Det blir pekt på at båt særlig vil ha fortrinn der det ikke finnes
reisealternativ, der båten gir stor innsparing i reisetid sammenlignet med bil, buss eller ferje, og der
båttilbudet spiller en spesielt viktig rolle for reiselivsnæringen. Strategien vektlegger også viktigheten
av å redusere miljøbelastning fra båt- og ferjetrafikken. Dette blir også trukket frem i Miljøstrategi for
Skyss (2014) der det blir lagt til grunn en målsetning om å redusere miljøbelastningen fra båt ved å
redusere utslipp gjennom fornyelse av materiell, miljøvennlige drivstoffløsninger og i større grad
tilpasse tilbudet til trafikkgrunnlaget. Videre er det vist til at så lenge utslippene og kostnadene med
båt er så høye som i 2014, vil Skyss være restriktiv med å tilråde nye båtruter der en allerede har et
konkurransedyktig alternativ med buss.
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I Regional areal- og transportplan for bergensområdet 2017-2028 blir det slått fast at behovet for nye
båtruter i bergensområdet skal bli vurdert i planperioden. Vurderingene skal ta utgangspunkt i
transportbehov, miljøeffekt og samfunnsnytte. I arealdisponeringen må eventuelle nye stoppesteder
bygge opp om vedtatt senterstruktur og senterutvikling.
En videre konkretisering av fylkets strategiske føringer for båttilbudet ble utredet i Trafikkplan båt,
vedtatt i 2017. Trafikkplanen gir tilrådinger om framtidige båtsamband i fylkeskommunal regi, og det
blir vektlagt at «der båttransport gir effektiv fjordkryssing vil båten ha eit klart fortrinn, og særleg der
det kan gi positive synergiar i andre delar av kollektivnettet».
I vedtakspunkt 2 og 2e) (fylkesutvalsmøte 22.11.17) står det som følger:
2. Bybåtsambanda skal utviklast med omsyn til trafikkveksten i Bergensområdet og med bruk av
fornybar energi der mogleg.
2 e) Utgreiingar og utvikling av moglege nye båtsamband, m.a. «bybane på sjøen» mellom bydelar i
Bergen og Bergen og nabokommunar, vert ei prioritert oppgåve. Utgreiinga skal både sjå på
transportarbeid og andre omsyn for by-, regional- og næringsutvikling.

2.3

Kommunale føringer

Kommuneplanens samfunnsdel, Bergen 2030, inneholder flere målsetninger som bygger opp under
utvikling av et sjøbasert kollektivsystem. Planen slår fast at:
•
•
•
•

Bergen skal styrke den blågrønne strukturen som en del av rekreasjonstilbudet.
Bergen skal satse på smart, grønn mobilitet som utnytter kapasiteten i transportsystemet
bedre.
Bergen skal ha en infrastruktur som legger til rette for en bærekraftig transport.
Transportsystemene og arealdisponeringen skal utvikles med tanke på nullvekst i
personbiltrafikken.

Kommuneplanens arealdel, KPA 2018, angir hovedtrekkene i arealdisponeringen i Bergen. Arealdelen
bygger på kommuneplanens samfunnsdel, kommunens sektorplaner og nasjonale og regionale
planer, vedtak og retningslinjer. Begrepet Gåbyen uttrykker hovedmålene i planen: et bærekraftig
utbyggingsmønster og nullvekst i biltrafikk, gjennom en kompakt byutvikling og prioritering av
miljøvennlige transportformer.
KPA 2018 legger til grunn en befolkningsvekst på 30 000 nye bergensere i 2040, noe som tilsvarer
1400 nye innbyggere hvert år. I dag bor det i snitt to personer per bolig i Bergen. Med utgangspunkt i
disse tallene blir det lagt opp til en boligproduksjon på 800-1000 nye boliger i året frem til 2030.
Målsetningen i både samfunnsdelen og arealdelen er at en stor del av boligbyggingen skal skje i et
utvidet sentrumsområde mellom NHH og Laksvågsneset i nord, til Fjøsangerbukten i sør. Skal
hovedtyngden av boligproduksjonen skje her, vil dette tilsi 500 boliger i året i et utvidet sentrum.
Store deler av et utvidet senterområde er også nedslagsfeltet for passasjergrunnlaget til en Bybåt.
Dersom boligproduksjonen og arbeidsplassutviklingen i Bergen skjer etter føringene i KPA 2018, vil
dette ytterligere styrke passasjergrunnlaget i områdene med etablerte anløpssteder for båtruten.
Kommunedelplanen for Bergen vest, KDP Vest, er under arbeid og vil gi føringer for utviklingen i
retning Laksevåg som må hensyntas i videre arbeid med Bybåten.
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2.4

Sjøfrontstrategien

I april 2019 leverte plan- og bygningsetaten i Bergen kommune forslag til «Sjøfrontstrategi for
sjøfronten i Bergen sentrale deler». Formålet med sjøfrontstrategien er å:
•
•
•

Styrke byens kontakt med sjøen.
Skape rammebetingelser for god byutvikling langs sjøfronten.
Bidra til god sammenheng og kvalitet i byrommene mot sjøen.

Sjøfrontstrategien foreslår å etablere en sammenhengende sjøpromenade fra Breiviken til
Laksevågneset. Dette vil knytte steder langs sjøfronten tettere sammen, og med gode
gangforbindelser fra bakenforliggende boligområder mot sjøfronten, vil kvalitetene ved vannet blir
lett tilgjengelig for flere. En sjøpromenade, samt gode gangforbindelser på land, vil kunne gi
befolkningen god tilgjengelighet til anløpssteder for båtruten. Strategisk planprogram for Laksevåg
(Bergen kommune 2017, under behandling) er blant dokumentene som viser mulighet for
byutviklingen og dermed gir føringer for sjøfrontstrategien og for arbeidet med Bybåten.
Sjøfrontstrategien påpeker at en «bybane til sjøs» vil kunne være med på styrke sjøkulturen og
identiteten til byen. Den kan koble viktige målpunkt mer effektivt sammen, og bidra til utviklingen av
nye målpunkt, i tillegg til å gi bergenserne en ny type tilgjengelighet til sjøfronten. Videre kommer
Sjøfronstrategien med forslag til lokalisering av anløpssteder. Det anbefales at holdeplasser
lokaliseres i tilknytning til viktige byrom langs promenaden. Alternativt bør de lokaliseres i direkte
nærhet til eksisterende eller planlagt kollektivtilbud på land. Konkret foreslår Sjøfrontstrategien
følgende anløpssteder:
•
•
•
•
•
•
•

Nyhavn
Kristiansholm
Zachariasbryggen
Dokken-området, i eller i umiddelbar nærhet til nytt byrom/friområde.
I umiddelbar nærhet til fremtidig bybanestopp Møllendal og sør for gangbro Nonnekloppen.
Småpudden på Marineholmensiden.
Laksevåg verft / Fergehallen.
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Figur 2-1: Figuren viser et innspill til hvordan en bybane på sjø kan knytte sammen ulike deler av den sentrale
sjøfronten. (Kilde: Bergen kommune, 2019).

Anløpene i Figur 2-1 blir, sammen med andre aktuelle anløpssteder, vurdert i kapittel 3. I tillegg til
anløpsforslagene og føringene som er gitt i sjøfrontstrategien, er det spesielt tre elementer fra
strategien som brukes konkret i foreliggende utredning om Bybåten:
•

•
•

Anbefalinger for delområder: Dette er en kort områdekarakteristikk av delområder langs
sjøfronten. For hvert delområde er det laget skisser med bl.a. fremtidig sjøpromenade,
byrom, sjøkontaktpunkt etc. Anbefalingene vil kunne påvirke konkret lokalisering av
eventuell etablering av Bybåtanløp i området.
Målpunkt: I rapporten er det listet opp viktige målpunkt langs sjøfronten. Disse er tatt med i
oversikt/figur over målpunkt for Bybåten.
Ny gangbro over Puddefjorden: Det er foreslått ny gangbro litt nordvest for dagens
Puddefjordbro ved Dokken (Figur 2-2). Etablering av slik bro vil kunne påvirke hvilke
anløppsteder og rutevalg som er mest aktuelle for Bybåten, siden broen vil gi Laksevåg
raskere tilgang til sentrum. Det forutsettes at gangbro også vil være åpen for syklister.
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Figur 2-2: Skisse over foreslått plassering av ny gangbro over Puddefjorden, fra Laksevåg til Dokken. (Kilde:
Bergen kommune, 2019).

2.5
2.5.1

Trender og endringer i reisevaner
Transportetterspørsel i byområder

Trender og samfunnsendringer påvirker hvordan folk forholder seg til mobilitet og hvilke behov de
har. I dag bor en stadig større andel av den norske befolkningen i byer. Urbaniseringen påvirker
transportbehovet på flere måter. Bruken av ulike transportmidler er annerledes i byene enn ellers i
landet, med høyere kollektiv-, gang- og sykkelandeler. Det er særlig i de tette delene av de største
byene at dette slår inn1. Høyere befolkningstetthet øker etterspørselen etter urbane transportmidler
som kollektivtransport og bildelingstjenester, og utviklingen mot mer kompakte byer styrker
konkurransefortrinnet til gange og sykkel.
Innføringen av bompengepakker og rushtidsavgift i Bergen har ført til at kostnadene med
personbilreiser har blitt høyere. Dette har igjen ført til at andelen personbiltrafikk går ned, og
kollektivandelen går opp2. I tillegg har klimaendringene og lokale miljøutfordringer en direkte effekt
på transportsektoren, ved at de påvirker mulighetsrommet for transport (ved for eksempel ras, flom,
ekstremvær). De har også flere indirekte effekter ved at de påvirker hvilke typer transport som er
ønsket, både på individnivå (økt bevissthet rundt klimautslipp) og samfunnsnivå (som nullvekstmålet,
krav om samordnet areal- og transportplanlegging, og økte offentlige krav om utslippsfri
kollektivtransport, personbiler og godstransport). Begge effektene peker i retning av et ønske om
mindre transport og mindre utslipp per enhet transport3.
Sterkere regulering av klimagassutslipp vil også påvirke teknologivalg og kostnader for sjøtransport.
Lav- og nullutslippsteknologi på båter vil stille krav til strømforsyning til kaier og havner, og eventuelt
1

Teknologitrender i transportsektoren i norsk kontekst, TØI-rapport 1671/2018, (Klimek, Ørving,
Aarhaug 2018)
2

www.miljøløftet.no
Teknologitrender i transportsektoren i norsk kontekst, TØI-rapport 1671/2018, (Klimek, Ørving,
Aarhaug 2018)
3

side 13 av

87

anlegg for bunkring av hydrogen4 Dette øker investeringskostnadene, men gir et miljø- og
klimavennlig transporttilbud.

2.5.2 Ny teknologi og nye transportmidler
Vi har de siste årene sett en stor endring i reisemåte, spesielt i byene. Mikrokjøretøy blir stadig
vanligere de siste årene, blant annet sparkesykler. Spesielt etter at en har fått mer effektive batteriog elektriske fremdriftssystem, ser vi nå store endringer. Elsparkesykkel har blitt et dagligdags syn og
det dukker stadig opp nye transportmiddel som monowheel og hoverboard. I tillegg ser vi at sykkelen
har fått en renessanse etter at elsykkelen kom. Dette har resultert i økt rekkevidde for syklistene og
at nye typer sykler blir vanlig, f.eks lastesykler og longtailsykler. Disse trendene forventes å fortsette
frem mot 2035.
Utvikling av nye apper for mobiltelefoner gjør det lettere å kombinere ulike reisemidler (intermodal
transport). For eksempel samler reiseplanleggeren «Entur» informasjon om Norges kollektivtilbud på
ett sted, med buss, bane, ferje, tog etc. for å oppnå mer sømløse reiser. Flere byer i Europa jobber
med å integrere kollektivtilbud, drosje, bysykler o.l. i ett system slik at hvis en skal reise fra A til B, så
trenger man ikke ta stilling til hvilket reisemiddel en skal bruke. Appen velger det som er mest
effektivt på denne ruten. Slike løsninger senker terskelen for overgang mellom ulike transportmiddel
og mellom ulike kollektivtilbud.
Apper er også sentralt når det gjelder det økte omfanget av deling. Løsninger som «Nabobil» er
eksempel på hvordan ny teknologi gjør det lettere å bruke ressursene på en mer effektiv måte (de
fleste biler står i ro mesteparten av døgnet). Haikeapper som «SammeVei» gjør det lettere å sitte på
med andre og en får dermed utnyttet alle de ledige bilsetene i trafikken.
I Bergen har bysykkelen blitt en viktig del av transportsystemet i sentrum. Bruken øker stadig og
tilbudet utvides til nye deler av byen. Bysykkelen er et eksempel på hvordan bruk av en app,
kombinert med et effektivt transportmiddel, kan gjøre logistikken enklere for folk i hverdagen.
Når det gjelder trender og endringer innen båt- og terminalløsninger omtales dette i Del 3.

2.6

Utvikling av sykkel- og kollektivtransporttilbudet i Bergen fremover

Skyss organiserer nesten all kollektivtransport i Hordaland og Bergen, herunder buss, bybane og
båtruter. Miljøløftet er gjennomføringsorganet for bompengepakken og byvekstavtalen, og
finansierer en rekke infrastrukturtiltak knyttet til kollektiv, sykkel og gange. Tilgjengelige
handlingsplaner og prosjektlister har en tidshorisont frem til 2022 (Handlingsprogram for Skyss 20192022) og 2023 (Handlingsprogram for Miljøløftet 2020-2023). Det er derfor vanskelig å gi
kunnskapsbasert informasjon om utvikling av kollektivtilbudet etter 2023.
Nøkkeltal for dagens tilbud
Passasjertall fra Skyss viser at det var rundt 44,3 millioner busspassasjerer i Bergen kommune i 2018,
en økning på 3% fra året før. Det var rundt 14,9 millioner reisende med Bybanen (18% økning), og
båtruten Kleppestø-Strandkaien fraktet 593 000 passasjerer, en økning på 5% fra 2017. Samlet var
det i overkant av 64,5 millioner kollektivreisende i Bergensområdet i 2018, noe som utgjør en samlet
økning på 5% fra 2017 (alle tall er hentet fra Skyss sin årsrapport 2018).
Fire linjer i Bergensområdet betjener nesten 50% av passasjerene i dagens kollektivnett (Skyss, 2018).
Dette er stamlinjene 1 (Bybanen), 2 (Strandkaiterminalen-Birkelundstoppen), 3 (Støbotn-Sletten) og
4 (Flaktveit-Hesjaholtet).

4

Framsyn 2050 – Trender innen samferdsel frem mot 2050, KPMG 2018.
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Utvikling av stamlinjenettet, med Bybanen
I årene som kommer skal stamlinjenettet styrkes og videreutvikles. De viktigste satsingene er
trolleylinje til Laksevåg, Bybanen byggetrinn 4 sentrum-Fyllingsdalen (BT4), og Bybanen byggetrinn 5
sentrum-Åsane (BT5) (se Figur 2-3).

Figur 2-3: Trasé for fremtidig trolleylinje (Linje 2), bybane byggetrinn 4 (BT4) og byggetrinn 5 (BT5).
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Trolleylinje til Laksevåg (Linje 2):
I dag kjører trolleybusser på linje 2 mellom Birkelundstoppen og Strandkaien. Linjen skal forlenges til
Lyngbø, fra desember 2020. En forlengelse av trolleylinjen gjennom sentrum skaper en pendellinje
mellom Landås og Laksevåg. Denne linjen når mange arbeidsplasser, boliger og passasjerer.
Gjennomføring av elektrifiseringstiltak for busslinjer i Bergen, skissert i temaplan for lav- og
nullutslippsbusser i Hordaland (Skyss 2017), vil etter hvert kunne ha innvirkning på framtidig linjenett
også andre steder.
Bybanen BT4:
Bybanen fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen terminal vil få ni holdeplasser og kjøretid på ca. 18
minutt. Bybanen vil både gi økt kapasitet for sentrumsrettede reiser, og ha en viktig rolle for reiser
mellom bydelene Fyllingsdalen og Årstad. Planlagt oppstart for drift av ny bybanelinje er 2022.
Bybanen vil medføre tilpasning av linjenettet for busser mellom Fyllingsdalen/Bønes og
Bergensdalen, ettersom disse kan kobles mot Bybanen. Busstilbudet mot sentrum, Loddefjord og
Ytrebygda vil i all hovedsak bli opprettholdt.
Bybanen BT5:
Strekningen er ca. 14 km lang, med 12 nye holdeplasser. Bergen bystyre har gjort vedtak om trasé
som går via Bryggen, gjennom Sandviken til NHH, videre til Eidsvåg, og til Åsane og Vågsbotn. Det skal
planlegges for en høykvalitets sykkelløsning (sykkelstamvei) på strekningen parallelt med
planarbeidet for Bybanen.
Bybane til Åsane (BT5), med planlagt drift fra 2031, vil medføre en større omlegging av linjenettet i
Åsane og mellom Åsane og Bergen sentrum. Overordnet planlegging av linjenett og tilbud er under
arbeid. Det foreligger for øvrig p.t. ikke vedtatt reguleringsplan, så trasé, holdeplasslokalisering og
lignende er ikke endelig avgjort.
Selv om ny linje 2, BT4 og BT5 ikke vil føre til at områdene langs sjøfronten gis kollektivtilgang til
særlig mange nye områder, gir de likevel en langt bedre kollektivtilbud i form av bedre frekvens og
kapasitet. Laksevåg får bedre tilbud mot sentrum og videre mot Årstad og Landås. Sandviken har
allerede et bra tilbud mot sentrum og Åsane, men får et enda bedre tilbud med bybanen- BT5.
Utvikling etter 2035:
For øvrig så anbefales, i temarapport om potensial for fremtidig byutvikling (Cowi, 2018), en ny
stamlinje for bybane/ kapasitetssterkt kollektivtilbud mellom Bergen sentrum og Loddefjord, via
Dokken og Laksevåg. Dette er for å muliggjøre planlagt byutvikling her. Denne nye stamlinjen er
imidlertid angitt å ikke være realiserbar før etter 2040, noe som er etter denne rapporten sin
tidshorisont. Slik stamlinje er derfor ikke inkludert i analysene.

Båttilbudet
Askøysambandet Kleppestø – Strandkaien skal elektrifiseres, og det skal bygges ny kollektivterminal
med kai på Kleppestø. Fremdrift er ikke avgjort.
Båtforbindelse Sotra – Strandkaien ble utredet i 2019. Sluttrapporten fraråder å sette i drift et
båttilbud på denne strekningen, men åpner for å teste markedet med båt fra Brattholmen til
Strandkaien, gjennom å legge inn et ekstra stopp for dagens båtrute til Rosendal. Det er p.t. ikke
politisk behandlet og avklart om dette skal gjennomføres.
Det har i media vært diskusjoner om å flytte hurtigbåtterminaler for de regionale rutene bort fra
Strandkaien. Nøstet har her vært nevnt som et mulig alternativ. Det foreligger foreløpig ingen
konkrete planer eller utredninger om dette.
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Fleksible kollektivløsninger
Der det ikke er grunnlag for ordinær rutegående transport vil Skyss vurdere fleksible løsninger for
kollektivtrafikken, med bruk av mindre kjøretøy og bestillingsbasert kjøring (Skyss 2018).
Sykkel
Sykkelstamveg Bergen vil danne ryggraden i sykkelvegnettet i Bergen. Tiltaket vil omfatte etablering
av sykkelveg med fortau langs hele strekningen fra Flesland i sør til Vågsbotn i nord, i samsvar med
sykkelstrategi for Bergen.
Sykkelstamveg Bergen består av åtte delstrekninger:
•
•
•
•
•
•
•
•

Delstrekning 1 Skeie Rådal (ferdig 2023)
Delstrekning 2 Rådal-Nesttun, Rådal-Skjoldskiftet (ferdig 2021)
Delstrekning 3 Skjoldskiftet-Nesttun-Fjøsanger (ferdig 2023)
Delstrekning 4 Fjøsanger-Kristianborg-Minde (ferdig 2024)
Delstrekning 5 Fjøsanger-Fløen-Bergen sentrum (ferdig 2022)
Delstrekning 6 Bergen sentrum-NHH (ferdig 2020)
Delstrekning 7 NHH-Eidsvåg
Delstrekning 8 Eidsvåg-Vågsbotn

I tillegg skal det gjennom Miljøløftet bygges sykkelvei blant annet mellom:
•
•

Christies gate – Bradbenken – Sandvikstorget – Glassknag
Gyldenpriskrysset - Carl Konows gate

For øvrig er det utarbeidet en ny sykkelstrategi 2019-2030 for Bergen (Bergen kommune, 2019) som
p.t. er på høring. Denne vil være en viktig føring for videre utvikling sykkeltilbudet i Bergen.

2.7

Befolkningsprognoser for 2023 og 2035

Folketallsveksten i Bergen kommune er i Hordaland fylkeskommunes hovedprognose5 regnet å være
på ca 5 600 personer fra 2019-2023. Dette tilsvarer en vekst på 2% i hele perioden. Fra 2019 til 2035
er veksten regnet å være ca. 18 800 personer, noe som tilsvarer 6,7% vekst. Prognosen ble publisert i
mars 20186.
Prognoser og framskriving av folketallsutvikling er basert på historisk utvikling, og dette kan, og vil,
avvike fra den utviklingen som faktisk vil skje. Vi har de senere årene sett hvordan
konjunkturendringer og demografiske endringer i Bergensområdet har endret befolkningsveksten i
Bergen kommune fra relativt høye (rundt 1,5% årlig vekst i årene rundt 2010) til å være tilnærmet
null. Dette peker på usikkerheten i prognosene.
Hovedalternativet forutsetter at: 1) Netto innenlands flytting er lik snittet for de siste fire årene, 2)
Nettoinnvandringen er lik snittet for perioden 1998-2017, men uten 2007-2015 (de «spesielle» årene
etter EU-utvidingen). I tillegg har fylkeskommunen justert på nivåfaktorene for fødde og døde for å få
et utgangspunkt som er likt situasjonen per 1.1.2018. Dette blir gjort per kommune. Samlet
fruktbarhetstall for fylket var 1,67 barn per kvinne i 2017, og beregnet til 1,68 barn i framskrivingen.
Bergen kommune har lavere fruktbarhetstall enn snittet i fylket, og er beregnet til 1,5 barn per
kvinne.
5

http://www.statistikk.ivest.no/hf/ Folketallsutviklingen i prognosene blir bestemt av fødselsoverskuddet
(fødde minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Hordaland fylkeskommune produserer fire
alternativ basert på ulike alternativ for nettoflytting. I denne rapporten er hovedalternativet lagt til grunn.
6

https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/rapportar-og-statistikk/aud-rapportar/2018/aud-rapport-nr5-18-fylkesprognoser-2018-2045-befolkning.pdf
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Del 2 – Grovsiling av anløpssteder og
rutealternativ basert på kundegrunnlag og
andre kriterier
Del 2 består av tre kapitler. I kapittel 3 gjøres en grovsiling av aktuelle anløpssteder basert på
kundegrunnlag og andre kriterier. De utvalgte anløpsstedene tas så videre i kapittel 4 der en ser på
kombinasjoner av anløpssteder for å finne de mest aktuelle rutene for Bybåten. I kapittel 5
presenteres «utvidede kriterier» for vurdering av kundegrunnlag, samt anbefaling av rutealternativ.
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3
3.1

VURDERING AV ANLØPSSTEDER (GROVSILING 1)
Metode og kriterier for grovsiling av anløpssteder

I dette kapitlet gjøres en vurdering av hvilke steder langs sjøfronten som er aktuelle for båtanløp
basert på hvor kundegrunnlaget er størst. Hvor bor, jobber og studerer det flest folk langs sjølinjen?
Vi ser her på kundegrunnlaget både i gangavstand, sykkelavstand og avstand til kollektivholdeplasser
med overgangsmulighet til annet kollektivtilbud (buss og bane). Det er først gjort en kvantifisering av
kundegrunnlaget langs sjølinjen og deretter er flere andre kriterier lagt til grunn når en har vurdert
hvilke anløpssteder som tas med videre.

3.1.1 Tyngdepunkt for befolkning og arbeidsplasser
Kartene i Figur 3-1 viser hvor folk bor, jobber og studerer i dag. Vi ser at arbeidsplasser og
studiesteder er konsentrert i sentrum og sørover mot Minde. Befolkningen er mer jevnt spredt, men
har størst tyngdepunkt i sentrum, indre deler av Sandviken og rundt Danmarksplass.
Utdanningsinstitusjonene (høyere utdanning og videregående skoler) er konsentrert i sentrum og
rundt Haukeland sykehus/Årstad, men også noe i Sandviken.

Figur 3-1: Dagens befolkning (t.v.) og dagens ansatte (t.h). Til høyre vises også antall studenter (høyere
utdanning) og elever på videregående skoler langs sjøfronten, fordelt på studiested/skolested.
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3.1.2 Forventet utbygging langs sjøfronten- 2023 og 2035
For 2023 og 2035 legger vi til grunn en vekst i befolkningen basert på framskrivinger fra Hordaland
Fylkeskommune (se kapittel 2.7). Videre legger vi til grunn at veksten i arbeidsplassene følger samme
prosentvise vekst. I samråd med Bergen kommune er det videre sett på planlagte utbyggingsområder
langs sjøfronten (Tabell 3-1) og gjort et grovt anslag på hvor mange bosatte og ansatte en kan
forvente i de nye utbyggingsområdene i 2023 og 20357.
De er stor variasjon i hvor langt prosjektene er kommet, når utbyggingen vil skje og hvor detaljert
prosjektet har angitt forventet volum (antall boliger, funksjonsdeling osv.) i planer og
prosjektbeskrivelser. Anslaget som er vist i figuren må anses som moderat, både med tanke på volum
og hvor snart en kan forvente at prosjektene er realisert.
Det er mange utbyggingsprosjekt langs Puddefjorden og ut mot Laksevåg og Dokken. Fra
Kristiansholm og utover mot ytre Sandviken er det også mange prosjekt, men disse er mindre i volum
sammenlignet med Puddefjorden.
Det er et viktig poeng at den fremtidige utbyggingen slår lite ut på det totale kundegrunnlaget om en
legger disse utbyggingstallene (Tabell 3-1) til grunn. Det er allerede mange boliger og arbeidsplasser
sentralt i Bergen og utbyggingene påvirker derfor ikke mønsteret i veldig stor grad.
Gjennomgangen av prosjektene viser også at det ikke forventes at særlig mange av prosjektene er
påbegynt i 2023, men at mange av de er i gang, eller ferdigstilt i 20358. I videre analyser av
anløpssteder blir som hovedregel bare 2035 situasjonen vist. Dersom det er stort avvik i forhold til
2023-situasjonen vil dette bli kommentert spesifikt, eller vist i egne kart/figurer.

Tabell 3-1: Grovt anslag over hvilke områder langs sjøfronten som forventes å ha større utbygging og hvor stor
utbygging som ventes i 2023 og 2035 (tall for nye ansatte og bosatte i 2035 inkluderer også 2023-tallene).

Område
Fagerneset
Agnes Mowinckels gate
Møllendal vest/ Grønneviksøren
Ditlefsengen
Kristianholm
Nøstegaten/ Nøstekaien
Lehmkuhlboden
Laksevåg verft
Marineholmen
Sandviksbodene
Gyldenpris
Hegreneset
Dokken
Omr. Vetrlidsallm.-Skuteviken

7

Nye bosatte og ansatte, 2023

Nye bosatte og ansatte, 2035

308
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168

Veksten i de nye utbyggingsområde inngår som del av hele veksten i Bergen kommune (de kommer ikke i
tillegg til befolknings- og arbeidsplassveksten i kommunen).
8
Årsaken til at noen av prosjektene har lave tall i tabellen kan altså være at en ikke forventer at prosjektet er
fullt utbygd i 2023 eller 2035.
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308
700
1400
280
1120
840
560
1400
1960
224
840
560
1680
392

3.2

Grovsiling av anløpssteder basert på kvantifisert kundegrunnlag

For å finne hvilke områder langs sjøfronten som har størst potensial for båtanløp er det for hver
25.meter talt opp kundegrunnlag i nærområdet. Følgende tre søkekriterier er med i det kvantifiserte
kundegrunnlaget:
•
•
•

Bosatte, ansatte9, studenter og elever (videregående skole) innenfor gangavstand 600
meter fra sjøfronten.
Bosatte, ansatte, studenter og elever (videregående skole) innenfor sykkelavstand 3000
meter fra sjøfronten.
Bosatte og ansatte i Bergen kommune med mulighet for overgang mellom buss/bane og
Bybåten.

For hvert av de tre kriteriene er det gjort en indeksering for å fremstille kundegrunnlaget.
Tilgjengelighetsindeksen i kartene viser om det er få eller mange som har tilgjengelighet til et
spesifikt punkt langs sjølinjen. For tilgjengelighetsindeks gange (Figur 3-2) så betyr f.eks. «svært god»
(rød farge) at det er svært mange som kan gå til dette punktet sammenlignet med hvor mange som
har gangavstand til de andre punktene langs sjøfronten (disse har mer orange eller gul farge).

9

Arbeidsplasser i handelsnæring er vektet høyere enn andre arbeidsplasser fordi disse er regnet å generere
flere turer (gjelder alle kulepunkt på denne listen).
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Kartet for gangavstand (Figur 3-2) viser at det er områdene innerst i vågen og på Nøstet som er mest
tilgjengelig og har best kundegrunnlag av gående, dernest Puddefjorden og Sandviken. Vi ser også at
ytre Laksevåg, Nordnes, og Breiviken/ Biskopshavn har brukbart kundegrunnlag i gangavstand.

Figur 3-2: Figuren viser indeks for kundegrunnlaget i gangavstand 600 meter (målt langs gangnett) fra
sjøfronten i 2035. Jo varmere farge jo flere folk bor, jobber og går på skole/ studerer innenfor 600 meter.

side 22 av

87

Kartet for sykkelavstand (Figur 3-3) viser at tilgjengeligheten er avtagende jo lenger ut mot Laksevåg
og Sandviken en kommer. Området langs Puddefjorden og Store Lungegårdsvann har best
kundegrunnlag for sykkel og dette har sammenheng med at området nås både fra sentrum og
sørover i Bergen der det bor mange folk.

Figur 3-3: Figuren viser indeks for kundegrunnlaget i sykkelavstand 3000 meter (målt langs sykkelvegnett) fra
sjøfronten i 2035. Jo varmere farge jo flere folk bor, jobber og går på skole/ studerer innenfor 3000 meter.
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Figur 3-4 viser kollektivtilgjengelighet basert på hvor mange som kan nå sjøfronten med overgang fra
buss eller bane10. Sjøfronten fra sentrum til ytre deler av indre Sandviken (omtrent ved
Gjensidigegården) har svært godt kundegrunnlag med kollektiv, sammen med området vest for
Puddefjordsbroen. Solheimsviken, deler av Laksevåg og Nyhavn har også bra grunnlag. Merk at
anbefalt ny bybane/ kapasitetssterk kollektivsystem forbi Laksevåg ikke er med her fordi den er
foventet etter 2035 (nærmere om dette i kap.2.6). Ny trolleylinje til Lyngbø er derimot tatt med.

Figur 3-4: Figuren viser indeks for kundegrunnlaget med overgang fra buss/bane til sjøfronten i 2035. Jo
varmere farge jo flere folk har overgangsmulighet (maks 200 m. i luftlinje) fra buss/ bane til båt. Alle
holdeplasser innenfor 200 m. er også vist.
10

Her er satt forutsetning om maks én overgang mellom buss/bane og Bybåt, og at avstanden mellom
holdeplass og båtanløpet er maks 200 meter (dette vises i kartet som hvit linje). Videre er det en forutsetning
at maks gangavstand fra bosted/arbeidssted til holdeplass for buss/bane er 600 meter.
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Figur 3-5 viser en summering av gangtilgjengelighetsindeks, sykkeltilgjengelighetsindeks og
kollektivtilgjengelighetsindeks, dvs sum av kundegrunnlag med de tre reisemidlene. Siden det
forventes at den største andelen av de som bruker båten vil gå til anløpsstedet så er
gangtilgjengelighetsindeksen vektet med 70%. Kollektivtilgjengeligheten er vektet med 20% og
sykkeltilgjengeligheten med 10%. De 9 områdene som er mest aktuelle for båtanløp basert på
kundegrunnlaget er ringet inn på figuren.

Figur 3-5: Figuren viser samlet indeks for tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivreisende (overgang fra
buss/bane) til sjøfronten i 2035. Områdene med størst kundegrunnlag er ringet inn.
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3.2.1 Vurdering av de ulike områdene
Basert på tilgjengelighetsanalysene (Figur 3-2 - Figur 3-5)er det gjort følgende totalvurdering av
anløpsalternativene. Disse drøftes kort innenfor fire «hovedområder» langs sjøfronten; Sentrum,
Puddefjorden/ Solheimsviken/ Store Lungegårdsvann, Sandviken og Laksevåg.

Sentrum
I sentrum ved Vågen vil det være flere aktuelle steder for anløp, men det er området helt innerst i
Vågen ved Strandkaien som har best tilgjengelighet. Her er det også god overgangsmulighet til
dagens båtruter.
Rundt Nøstet er det området innerst i Nøstebukten som har høyest tilgjengelighet. Fremtidig
utbygging på dokken påvirker ikke tyngdepunktet nok til at et eventuelt anløp bør flyttes ut til
tuppen av Dokken. Nøstet har også vært diskutert som mulig ny lokalisering dersom
hurtigbåtterminalen skal flyttes fra Sandviken, noe som i så fall vil gjøre Nøstet mer aktuelt som
stopp for Bybåten.

Puddefjorden/ Solheimsviken/ Store Lungegårdsvann
Hele Puddefjorden og Solheimsviken har god tilgjengelighet, men spesielt rundt Puddefjordsbroen og
Nygårsdbroen er tilgjengeligheten god. Dette skyldes mellom annet gode overgangsmuligheter til
buss og bybane. Ved Store Lungegårdsvann er det vestsiden av vannet som har god tilgjengelighet,
også her på grunn av gode overgangsmuligheter til buss og bybane.

Laksevåg
I Laksevåg (fra Damsgård og nordover) er det to områder (Laksevåg nord og sør) som utmerker seg
med bedre tilgjengelighet enn de andre. Her er det gangtilgjengelighet og kollektivtilgjengelighet som
gjør at områdene har høy samlet tilgjengelighetsindeks.

Sandviken
I Ytre Sandviken er det et lite område ved Nyhavn-Elsesro som scorer bra på tilgjengelighetsindeksen.
Her er det blant annet overgangsmulighet til buss og fremtidig bybanestopp i Åsaneveien.
Store deler av indre Sandviken, fra Gjensidigegården og inn til sentrum, har høy tilgjengelighet både
for gående, syklende og kollektivreisende. Vi har valgt å dele dette strekket opp i to områder; «indre
Sandviken» er mellom Skuteviken og Kristiansholm og har høyest tilgjengelighetsindeks og best
kundegrunnlag. I tillegg har vi tatt med «indre Sandviken v/bybanen» som har noe lavere
tilgjengelighet, men er stedet i Sandviken som vil ha best tilknytning til bybanetrasé for BT5 mot
Åsane. Avstand til planlagt bybanestopp er her under 200 meter, mens det for anløp «indre
Sandviken» er rundt 300 meter. Det må her bemerkes at endelig trasé og holdeplasslokalisering ikke
er fastlagt og at endringer av disse vil påvirke vurderingene.
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3.3

Grovsiling av anløpssteder basert på andre kriterier

I tillegg til kundegrunnlaget er det flere andre kriterier som er lagt til grunn for siling av anløpssteder.
Disse kriteriene er basert på kommunale og regionale føringer, og på moment som har kommet frem
i prosessen med utredningen for Bybåten:
•
•

•
•
•
•
•

•

Bybåten bør ha en frekvens på minimum 20 minutter (3 avganger i timen) i makstimen
for å kunne gi et tilbud som oppleves som akseptabelt.
Det er ikke hensiktsmessig å legge opp til anløp som er tett lokalisert på samme side av
vannet/fjorden. Både fordi mange stopp («melkerute») gir dårlig konkurransekraft pga
lang reisetid med båten og fordi slike korte reiser kan løses med gange, sykkel og dagens
kollektivtilbud.
Det er ønskelig at Bybåten utgjør et kollektivtilbud som gir ny/bedre forbindelse på tvers
av dagens tilbud og som supplerer dagens tilbud på en god måte.
Overgang til bybane (dagens og fremtidig) er spesielt viktig siden bybanen utgjør
ryggraden i kollektivtilbudet i Bergen.
Det er ønskelig å redusere antall busser gjennom Sandviken til sentrum pga.
kapasitetsproblem i sentrum. Dette er spesielt aktuelt i tidlig fase før en får bygget ut
Bybane til Åsane (BT5).
Det er ønskelig med nærhet til andre viktige målpunkt enn bare boliger og
arbeidsplasser. Målpunktene har vi definert til å være kulturbygg, museer,
idrettsarenaer, offentlige plasser og parker samt viktige turistattraksjoner11.
Kaitilgang: Kaifronten må være egnet for båtanløp og området bør være fysisk godt
tilgjengelig fra landsiden, båten for gående, syklende og kollektivreisende. Skissene for
delområdene i Sjøfrontstrategien (Bergen kommune, 2019) gir her en viktig føring for
hvilke områder som er egnet i fremtiden.
Seglingsmessige forhold må vurderes: Noen områder kan være dårlig egnet eller ikke
egnet for båtrute på grunn av seglingshøyde, hastighetsbegrensning, dybde, stor
båttrafikk (dårlig fremkommelighet) og lignende.

I Figur 3-6 er en del av kriteriene i listen over vist i kartet. Her ser vi bybaneholdeplasser (dagens og
fremtidige), eksisterende båtterminal på Strandkaien og de viktigste målpunktene. Spesielt viktig er
de seglingsmessige forholdene som er vist: hastighet i Vågen er på maks 5 knop, og i Puddefjorden og
havnebassenget utenfor Sandviken er den maks 8 knop (resten av Byfjorden har ingen begrensning).
Seglingshøyde under Puddefjordsbroen er 30 meter, under Småpudden er det 4,5 meter og under
Nygårdsbroene er det 3,1 meter.

11

Målpunktene er hentet fra sjøfrontstrategien (Bergen kommune, 2019) og supplert med andre målpunkt som
er relevant for de reisende med Bybåten. De fleste målpunktene eksisterer i dag, men noen er også fremtidige.
Dette gjelder offentlige plasser, parker og friområder som er angitt i sjøfrontstrategien. Maks avstand til
målpunkt er for øvrig satt til 600m. fra sjøfronten.
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Figur 3-6: Noen av de andre kriteriene som ligger til grunn for vurdering av anløpssteder (grovsiling
1).
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Tabell 3-2 viser hvordan de ulike anløpsstedene er vurdert utfra egnethet for de ikke-kvantifiserbare
kriteriene12. Som vi ser er to av anløpsstedene, Puddefjorden og Solheimsviken/ Store Lungegårsdvann
vurderes som ikke uaktuelt som anløp (mer om dette i kap.3.3.1 og 3.3.2).
Tabell 3-2: Vurderingstabell for andre ikke-kvantifiserbare kriterier. Områdene for anløp er vurdert etter
verdiene «god, middels og dårlig» egnethet. Vurderingen gjelder situasjonen frem til 2035. Etter 2035 kan det
skje endringer som vil påvirke vurderingene, eksempelvis videre kollektiv-/bybaneutbygging og utvikling av
utbyggingsområder (nye og eksisterende).
Totalvurdering:
som
Aktuelt
anløpssted?

Seglings-forhold

Kaitilgang

Næret til andre
målpunkt

-

til

til
Overgang
andre båtruter

Redusere
busser
Sandviken
sentrum
Overgang
Bybane

for
Potensial
tverrforbindelse

Område:
Laksevåg Nord

God

Dårlig

Dårlig

Dårlig

Dårlig

God

God

JA

Laksevåg Sør

God

Dårlig

Dårlig

Dårlig

Dårlig

God

JA

Puddefjorden

Dårlig

Middels

Dårlig

Dårlig

Dårlig

Middels

God
Dårlig

NEI

Solheimsviken /Store Lungegårdsv.

Dårlig

God

Dårlig

Dårlig

Dårlig

Dårlig

Dårlig

NEI

God

Middels

Middels

Middels

God

JA

God

God

God

Sentrum, Nøstet
Sentrum, Strandkaien

Middels Middels
Dårlig

God

Middels Middels

JA

Indre Sandviken

Middels Middels

God

Dårlig

Dårlig

God

God

JA

Indre Sandviken, v/Bybane

Middels

God

Dårlig

Dårlig

God

God

JA

Dårlig

Dårlig

Middels

God

JA

Ytre Sandviken

God

God

Middels Middels

3.3.1 Nærmere om kriteriet seglingsforhold
Det har vært vurdert flere mulige anløpssteder i området Solheimsviken/ Store Lungegårdsvann.
Spesielt har området ved Florida (nord for Nygårdsbroen) vært vurdert på grunnlag av gode
overgangsmuligheter til bybanen. Imidlertid viser vurderinger av seglingsforhold at området innenfor
gang- og sykkelbroen «Småpudden» ikke er egnet. Småpudden har en seglingshøyde på 4,5 meter,
og Nygårdsbroen lenger inne er enda lavere (3,1 meter). Det betyr at en må ha en lav båt for å
«krype under» broen. En blir da låst i valg av fartøyskonsept og det er da bare ettskrogs fartøy som
kan benyttes (se eksempel, Figur 3-7).

12

Bare de sju siste «andre kriteriene» er tatt med her. De to første kriteriene på listen kan først vurderes når en
ser på rutevalgene (grovsiling 2).
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Figur 3-7: Eksempel på ettskrogs fartøy med lav seglingshøyde.

De videre vurderingene av tekniske løsninger for båt- og terminal (se Del 3) viser at en slik type båt
ikke er hensiktmessig blant annet fordi den har lav hastighet og høyt energiforbruk. Alternativet er å
åpne Småpudden ved hver passering, men dersom en skulle ha rutegående trafikk inn til
Solheimsviken måtte dette skje minst 6 ganger i timen (forutsatt frekvens på 3 ganger i timen, og
heving og senking hver gang båten går inn og ut). Heve- og senketiden er oppgitt å være 15 minutter
så i praksis ville broen være tilnærmet permanent stengt for gående og syklende dersom Bybåten
skulle passere gjennom.
I tillegg til lave seglingshøyder så vil en måtte ha lav hastighet dersom Bybåten skulle gå inn i
Solheimsviken. Farten er regulert til 8 knop, men trangt farvann og mye båttrafikk og aktivitet i
området ville trolig medføre at reell hastighet i perioder vil være enda lavere enn dette.

3.3.2 Nærmere om mulighet for anløp langs Puddefjorden
Om en ser på Puddefjorden utenfor Småpudden så er det også her hastighetsbegrensning på 8 knop,
og mye båttrafikk og annen aktivitet. Hovedargumentet for at Puddefjorden, ut til ytterkanten av 8knopssonen (se Figur 3-6) vurderes som uaktuell er likevel at det allerede er gode forbindelser for
gående og syklende på tvers av fjorden i dag (en båtrute vil vanskelig kunne konkurrere med gående
og syklende), samtidig som det vurderes å bygge ny gang/sykkelbro nordvest for Puddefjordsbroen,
bl.a. i sjøfrontstrategien (Bergen kommune, 2019).
Å etablere et stopp inne i Puddefjorden med rute til f.eks Laksevåg, sentrum eller Sandviken anses
heller ikke som hensiktmessig pga reisetid og konkurranseforhold til andre reisemiddel. Det er mer
naturlig å etablere båtstopp lenger ut der båten vil gi større innkorting i reisetid.

3.4

Anbefalte anløpssteder for videre vurdering

Analysene av det kvantifiserte kundegrunnlaget viste oss 9 mulige anløpssteder for Bybåten (kap.
3.2). Basert på de andre kriteriene så ble ytterligere 2 alternativ i silt vekk (Solheimsviken/ Store
Lungegårdsvann og Puddefjorden). Vi står da igjen med 7 ulike alternativ for anløp som vist i Figur
side 30 av

87

3-8. 2 er i Laksevåg, 2 i sentrum og 3 i Sandviken. Nøyaktig plassering er ikke vurdert her, men
diskuteres i Del 4. En justering på et par hundre meter i ene eller andre retninger påvirker ikke
kundegrunnlaget i veldig stor grad, men i forhold til overgangsmulighet til annen kollektivtrafikk så vil
slik justering kunne ha betydning siden avstand mellom båtanløp og kollektivholdeplass bør være så
liten som mulig.

Figur 3-8: 7 alternativ for anløp utfra kriteriene i "grovsiling 1"-prosessen.
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4

ALTERNATIV OG KONSEPT FOR BÅTRUTER (GROVSILING 2)

I dette kapitlet ser vi på kombinasjoner av anløp, altså hvilke kombinasjoner av de 7
anløpsalternativene som forventes å gi best grunnlag for Bybåten. Et viktig formål med grovsiling-2 er
også å gi nødvendig vurderingsgrunnlag for del 3 hvor en ser på båt- og terminalløsninger. De
viktigste input til del 3 fra dette kapitlet er for det første reiselengder og reisetid for båtruten og for
det andre forventet passasjertall for båtruten. Disse to parameterne gir til sammen input til blant
annet forhold som reisetid, frekvens, størrelse/passasjerkapasitet, framdriftsmaskineri, skrogtype etc
som vurderes i Del 3.

4.1

Metode og kriterier for grovsiling av rutealternativ og konsept

Analysene i grovsiling 2 er gjort i to trinn:
1. Vurdering av rutealternativenes reisetidsforhold sammenlignet med andre reisemiddel
(reisetidsdata hentet fra GIS13-verktøyet, google maps, skyss reiseplanlegger)
2. Vurdering av rutealternativenes kundegrunnlag basert på reisetidsforholdet og andre
reisevanedata. (reisevanedata er hentet fra reisevaneundersøkelse for Bergensområdet,
SINTEF 2014)

4.1.1 3 korridorer, 16 rutealternativ
Figur 4-1 viser de 7 anløpsstedene som var resultat av grovsiling 1 og der disse er knyttet sammen
med ulike mulige rutealternativ (stiplede linjer). For videre analyser har vi funnet det hensiktsmessig
å organisere rutene i tre korridorer som også vises i figuren:
•
•
•

13

Laksevåg-Sentrum
Sandviken-Sentrum
Laksevåg-Sandviken

Geografisk InformasjonsSystem
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Figur 4-1: Rutealternativ og korridorer mellom de aktuelle anløpsstedene

I Tabell 4-1 er rutealternativene innenfor de tre korridorene satt opp. Totalt er det 16 rutealternativ.
Det er de to rutene fra Laksevåg til Nøstet som har kortest reiselengde. De lengste reiselengdene er
fra/til Ytre Sandviken.
Siden det ikke anses som hensiktsmessig (ref. kriterier i kapittel 3.3) å etablere flere stopp innenfor
kort avstand på samme siden av fjorden, f.eks en rute som både går innom Laksevåg nord og sør, er
det ikke laget rutealternativ for dette. I tabellen er det heller ikke tatt med alternativ for
«trekantrute» (Laksevåg- Sentrum- Sandviken) fordi hensikten her er å få frem reiselengder som
side 33 av

87

igjen er grunnlag for å se på reisetidene. I kapittel 5 har vi derimot sett nærmere på løsninger med
flere enn 2 stopp.
Tabell 4-1: Reiselengder og seglingstid for rutealternativene. *Seglingstid er basert på 13 knop i fritt farvann
(for øvrig 5 og 8 knop der det er fartsbegrensninger) og det er lagt til 2 minutter for manøvrering, akselrasjon
og fartsreduksjon. Dette er foreløbige tall før nærmere tekniskt vurdering av båtkonsept bli gjort i del 3 og 4.
Korridor

Fra

Til

Laksevåg - Sentrum

Laksevåg Nord

Nøstet

Laksevåg - Sentrum

Laksevåg Nord

Strandkaien

1732

2983

18,7

Laksevåg - Sentrum

Laksevåg Sør

Nøstet

1254

1254

5,1

Laksevåg - Sentrum

Laksevåg Sør

Strandkaien

1792

3070

14,8

Sandviken - Sentrum

Ytre Sandviken

Nøstet

2836

3248

10,7

Sandviken - Sentrum

Ytre Sandviken

Strandkaien

1369

3010

15

Sandviken - Sentrum

Nøstet

2173

3082

11,1

Strandkaien

656

2798

15,3

Sandviken - Sentrum

Indre Sandviken,
v/Bybanen
Indre Sandviken,
v/Bybanen
Indre Sandviken

Nøstet

1816

2658

9,9

Sandviken - Sentrum

Indre Sandviken

Strandkaien

168

2247

13,8

Laksevåg - Sandviken

Laksevåg Nord

Ytre Sandviken

2795

3206

10,6

Laksevåg - Sandviken

Laksevåg Nord

Indre Sandviken,
v/Bybane

2234

3144

11,3

Laksevåg - Sandviken

Laksevåg Nord

Indre Sandviken

1926

2768

10,2

Laksevåg - Sandviken

Laksevåg Sør

Ytre Sandviken

2915

3344

11

Laksevåg - Sandviken

Laksevåg Sør

2334

3242

11,5

Laksevåg - Sandviken

Laksevåg Sør

Indre Sandviken,
v/Bybane
Indre Sandviken

1966

2808

10,3

Sandviken - Sentrum

4.2

Seglingslengde
fritt farvann (m)
1750

Seglingslengde
Totalt (m)
1750

Seglingstid*
(min.)
6,4

Bybåtens reisetidsforhold, sammenlignet med andre reisemiddel

Vi har sammenlignet reisetidene for Bybåten med andre konkurrerende reisemiddel der
reiselengdene i Tabell 4-1 ligger til grunn. For Bybåten er det lagt inn 5 minutt ventetid, i tillegg til 2
minutt for manøvrering (retardasjon, fartsøkning osv.) Hastighet som er lagt inn er 13 knop14 i åpent
farvann, og for øvrig lavere fart der det er fartsbegrensninger (8 knop eller 5 knop). For de
reisemidlene som Bybåten er sammenlignet med, er følgende forutsetninger og datakilder lagt til
grunn:

14

Dette var de mest sannsynlige forutsetningene på dette tidspunkt. Under optimaliseringen vil de kunne
endres noe avhengig av båtteknologi/type. En endring på f.eks 3 knop vil likevel spille lite inn på båtens totale
reisetid slik at dette heller ikke vil endre reisetidsforholdet mot andre reisemiddel i særlig grad.
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Tabell 4-2: Forutsetninger og datakilder for beregning av reisetider.

Reisemiddel som bybåten er
sammenlignet med

Forutsetninger

Kilde

Dagens kollektivtilbud (buss
og bane)

-Kl -07-08, hverdag, er brukt som
tidspunkt for reisetid som er hentet
ut15

Skyss reiseplanlegger

-Overgangstid er inkludert (ligger i
reiseplanleggeren)
-Det er lagt inn 5 min. ventetid på
buss og bane, uansett frekvens
-Det er ikke lagt inn fremtidig
rutetilbud. Fremtidig rutetilbud vil i
hovedsak øke frekvens og i mindre
grad redusere reisetiden
Sykkel

-Kl 07-08, hverdag, er brukt som
tidspunkt for reisetid som er hentet
ut

Google maps (Denne er
bl.a. basert på GPSmålinger. Her tar
reisetiden derfor
hensyn til
stigningsforhold)

Bil

-Kl 07-08, hverdag, er brukt som
tidspunkt for reisetid som er hentet
ut

Google maps (Denne er
bl.a. basert på GPSmålinger. I reisetiden
tas det derfor hensyn til
kø)

-Det er lagt inn 10 minutter for
parkering i sentrum (Nøstet og
Strandkaien). For øvrige anløpssteder
er det lagt inn 5 minutter for
parkering.

Reisetidene er beregnet mellom anløpsstedene, og derfor med samme start- og målpunkt for alle
reisemiddel. Dette er det metodisk mest korrekte siden kundegrunnlaget også er beregnet i ulike
avstander fra samme punkt.
Det er ikke lagt inn begrensninger slik som bompenger og parkeringsavgifter. Dette er forhold som vil
kunne påvirke reisemiddelvalgene, ikke reisetiden.

4.2.1 Reisetidsforhold i korridoren Laksevåg – Sentrum
Figur 4-2 viser reisetidene for Bybåten sammenlignet med andre reisemiddel. Vi ser at båten har en
svært gunstig reisetid, spesielt til Nøstet. Her er reisetidsforholdet mest gunstig i forhold til dagens
kollektivtilbud. Dette skyldes blant annet gangtiden fra bussholdeplass i Christies gate ned til
15

Gjennomsnitt for avgangene i tidsrommet 07-08 i retning MOT sentrum er benyttet. For korridoren
Laksevåg- Sandviken er det benyttet gjennomsnitt av reisetid i begge retninger siden denne varierer
en del. Les mer om begrunnelse for valg av makstime (kl.07-08) i kapittel 4.4.
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Nøsteområdet. Bybåten har også et svært gunstig reistidsforhold sammenlignet med bil om en skal til
Nøsteområdet.
Til Strandkaien har Bybåten et mye mindre gunstig reisetidsforhold. Dette skyldes blant annet at
båtens lange reisetid som følge av hastighetsbegrensning i vågen (5 knop) og en lengre reisevei rundt
Nordnes. Fra Laksevåg nord er f.eks båten bare 3 minutter raskere enn bil.

Figur 4-2: Reisetider for ulike rutealternativ i korridoren Laksevåg – Sentrum. Verdi over blå søyle viser reisetid
for båten. Verdiene over de andre søylene viser reisetidsforskjellen sammenlignet med Bybåten.

4.2.2 Reisetidsforhold i korridoren Sandviken – Sentrum
Mellom Sandviken og sentrum, spesielt inn til Strandkaien, ser vi at reisetiden for Bybåten er mye
jevnere med de andre søylene enn de var i Laksevåg. Dette viser at det allerede i dag er raskt å
komme seg fra Sandviken til sentrum både med kollektivtransport, sykkel og bil (sykkel og bil er
raskere enn båt på noen av rutealternativene). Bybåten utgjør ikke et spesielt konkurransedyktig
alternativ, bl.a. fordi det er mye hastighetsbegrensninger på rutene (5 knop i Vågen og 8 knop
utenfor Sandviken).
Til Nøstet har Bybåten en større konkurransekraft. Dette gjelder først og fremst sammenlignet med
kollektivtilbudet, og skyldes blant annet gangtid fra dagens busstopp i Olav Kyrres gate til
Nøsteområdet. Jo lenger ut i Sandviken en kommer jo større konkurransekraft har båten, spesielt
sammenlignet med kollektiv.
Mentalt så oppleves kanskje en båtreise til Nøstet enn del lenger unna Sandviken enn Strandkaien,
men forskjellen er bare 2-400 meter (avhengig av hvor i Sandviken en starter). 5-knopsgrensen i
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Vågen spiller derimot mye inn på reisetiden og mer enn oppveier at det er lengre vei til Nøstet enn til
Strandkaien.

Figur 4-3: Reisetider for ulike rutealternativ i korridoren Sandviken- Sentrum. Verdi over blå søyle viser reisetid
for båten. Verdiene over de andre søylene viser reisetidsforskjellen sammenlignet med Bybåten.

4.2.3 Reisetidsforhold i korridoren Laksevåg – Sandviken

Mellom Laksevåg og Sandviken varierer reisetiden mye mellom reisemidlene, og jo lenger stoppene
er fra hverandre jo større er reisetidsgevinsten for Bybåten. Båten er mellom 22 og 30 minutter
raskere enn dagens kollektivtilbud og mellom 13 og 25 minutter raskere enn sykkel, avhengig av
hvilke anløp som kombineres. Reisetidsgevinsten er en del mindre i forhold til bil, og ligger mellom 4
og 8 minutter. Det er Laksevåg nord som har best konkurransekraft i forhold til bil.

Figur 4-4: Reisetider for ulike rutealternativ i korridoren Laksevåg – Sandviken. Verdi over blå søyle viser
reisetid for båten. Verdiene over de andre søylene viser reisetidsforskjellen sammenlignet med Bybåten.
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4.3

Konklusjon, reisetidsforhold

Basert på analyser av reisetidene kan en konkludere med:
•
•
•
•

4.4

Reisetiden til Nøstet er flere minutter raskere enn reisetiden til Strandkaien, både om en
kommer fra Laksevåg eller fra Sandviken.
Bybåten har god konkurransekraft fra Laksevåg til Nøstet, der den også konkurrerer bra med
bil.
Fra Sandviken til Strandkaien har Bybåten svært dårlig konkurransekraft og fremstår som et
tilbud som går parallelt med dagens gode kollektivtilbud her. Til Nøstet har båten langt bedre
konkurransekraft.
Mellom Sandviken og Laksevåg har Bybåten svært mye raskere reisetid enn dagens
kollektivtilbud. Båten er også noe raskere enn bil på denne strekningen og mye raskere enn
sykkel.

Metode for beregning av kundegrunnlag

Det er i fortsettelsen beregnet et kundegrunnlag målt i antall passasjerer. Det beregnede
kundegrunnlaget bygger blant annet på reisetidsforholdet mellom Bybåten og andre reisemiddel. For
å estimere kundegrunnlag for de ulike rutealternativene så tas det utgangspunkt i følgende:

•
•
•
•
•

Kundegrunnlaget beregnes i makstime om morgenen og retning mot sentrum (se kap. 4.4.1)
Siden mesteparten av trafikken om morgenen går fra bosted til jobb og
skole/utdanningsinstitusjon så er kundegrunnlaget basert på befolkningsdata fra SSB,
innenfor gangavstand og sykkelavstand til anløpssted.
Det tas utgangspunkt i at hver person reiser i snitt 3,6 turer per dag. Dette er
gjennomsnittstall for Bergen kommune fra reisevaneundersøkelse (SINTEF, 2014)
For å finne hvordan reisene fordeler seg i korridorene tas det utgangspunkt i reisestrømmer
mellom grunnkretser, hentet fra reisevaneundersøkelsen (SINTEF, 2014).
For å finne reisemiddelfordeling i korridorene tas det utgangspunkt i reisemiddelfordeling
mellom grunnkretser, hentet fra reisevaneundersøkelsen (SINTEF, 2014), men justert for at
det etableres et nytt tilbud med Bybåten.

4.4.1 Makstime og retning på passasjerstrømmer
Siden passasjertallet vil variere mye gjennom døgnet har vi sett på passasjertall i makstimen for å få
et hensiktsmessig dimensjoneringsgrunnlag for båten. Bruk av makstime er også en størrelse som er
pedagogisk enkelt å forholde seg til.
Figur 4-5 viser passasjertall gjennom døgnet basert på tellinger på noen busslinjer i Bergensområdet
(COWI for Skyss, 2015). Vi ser at makstimen er kl. 07-08 og kl. 15-16 og at passasjertallene er
tilnærmet lik i disse to timene16. Dette er ikke uventet siden siden dette er tidspunktet mange reiser
til og fra jobb. I videre analyser brukes kl. 07-08 som makstime og 12,1% av reisene gjennom døgnet
16

Tallene for beregnet kundegrunnlag tar utgangspunkt i gjennomsnittlig antall passasjerer om bord på de
ulike busslinjene på ulike tidspunkt, i både nordlig og sørlig retning. Gjennomsnittlig antall passasjerer baserer
seg på snittellinger om bord på utvalgte busslinjer og framkommer ved å dividere totalt antall passasjerer med
antall observasjoner.
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skjer i denne makstimen. Siden flertallet av reisene skal FRA bosted TIL jobb og skole om morgenen,
og de fleste arbeidsplassene langs sjøfronten ligger i sentrum, fokuserer vi på reiseretning MOT
sentrum i denne makstimen.

Passasjergrunlag per time (makstime=100%)
100%
90%

Prosent av makstime

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Tidspunkt
Figur 4-5. Kundegrunnlag per time basert på tellinger på noen busslinjer i Bergensområdet (COWI, 2015) 17.
Makstime er satt til 100%.

Ved å bruke makstime hentet fra busspassasjerer betyr dette at vi forventer at Bybåten vil ha et
noenlunde likt reisemønster hos sine passasjerer. Dette er rimelig å anta siden båten er et
kollektivtilbud på lik linje med bussene.

4.4.2 Reisestrømmer i korridorene
Ved analyse av reisevanedata fra reisevaneundersøkelsen for Bergensområdet (SINTEF,2014) har vi
sett på hvordan dagens reiser fordeler seg i korridorene (Figur 4-5). Av alle reiser som går fra
Laksevåg så går ca.9% til Strandkaiområdet og 7% går til Nøsteområdet. Fra Sandviken ser vi at
andelen reiser til sentrum er langt høyere; fra indre Sandviken og indre Sandviken v/ bybanen er
andelen på 22/24% og fra ytre Sandviken er den på 15/17%. Mellom Laksevåg og Sandviken er det
svært få reiser i dag, og en noe større andel av alle reisene fra Laksevåg går til Sandviken, enn
motsatt veg.

17

Det ble ikke gjort tellinger kl. 10-14 og etter kl.18. I disse periodene vises derfor estimerte tall.
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Figur 4-6: Reisestrømmer i korridorene. Prosenttall viser andel reiser fra et område i forhold til alle reiser fra
samme område.

4.4.3 Reisemiddelfordeling i korridorene
Vi har fra samme reisevaneundersøkelse (SINTEF, 2014) hentet ut reisemiddelfordelingen i
korridorene (Tabell 4-3). Undersøkelsen viser Laksevåg har omtrent like mange som kjører bil til
sentrum som det er kollektivreisende. Indre Sandviken har enda flere kollektivreiser til sentrum, men
også svært mange som går. Ytre Sandviken har den klart høyeste kollektivandelen. Fra Laksevåg til
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Sandviken og vice versa er det for lite data til å lage statistikk, og derfor gjort et anslag på
reisemiddelfordelingen18.
Tabell 4-3: Reisemiddelfordeling i korridorene. Kilde: SINTEF, 2014.

4.4.4 Mulig fremtidig reisemiddelfordeling
Bybåten vil gi et helt nytt tilbud som blir et tillegg til det eksisterende. Reisetidsvurderingene viste at
båten kan konkurrere med alle reisemiddel på de fleste srekningene, også bil. I Figur 4-7 er det satt
opp en estimert reisemiddelfordeling på ulike strekninger dersom Bybåten etableres.
Reisemiddelfordelingen er basert på dagens fordeling, men justert ihht. at båtrute kommer inn som
et nytt tilbud. Fordelingen vil blant annet være avhengig av hvor god frekvens en har på Bybåten (bør
helst være minimum 15 min. frekvens), hvor god frekvens som er på øvrig kollektivtilbud, hvor god
fremkommeligheten er for syklende og biler (utbygging av sykkelveg og bilvei etc) og fremtidige
restriksjoner for biltrafikk. Reisemiddelfordelingen gjelder ikke for hele bydelene (f.eks hele
Laksevåg), men for områdene19 som ligger i nedslagsfeltet til anløpsstedene.
Det er fra Laksevåg til Sandviken og vice versa at det forventes at Bybåten vil ha størst andel av de
reisende med 45% (Figur 4-7) fordi båten her har gunstig reisetid sammenlignet med de fleste andre
reisemiddel. 8-9 av disse prosentene tas fra bil, mens 20-25 prosent tas fra annen kollektivtransport.
Laksevåg (både nord og sør) til Nøstet er også regnet å ha en stor andel som velger Bybåten, ca. 40%.
Ca. 10 av disse prosentene tas fra bil og 20 fra buss.
Om en ser på korridoren Sandviken (både indre og ytre) til sentrum så er det fra Sandviken til Nøstet
at potensialet er klart størst, med 30% andel for Bybåten. Fra indre Sandviken og indre Sandviken
v/Bybanen til Nøstet tar båten ca. 5 % fra bil og 13% fra kollektiv.
18

Her har vi tatt utgangspunkt i reisemiddelfordelingen fra hele Bergen til hhv. Sandviken og Laksevåg, og gjort
et anslag på hva som er sannsynlig reisemiddelfordeling i korridoren basert på kollektivtilbudet i området og
avstanden mellom de to områdene.
19
Grunnkretsene rundt anløpsstedene er brukt fordi reisevaneundersøkelsen er på grunnkretsnivå.
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På alle strekningene er det også regnet at Bybåten tar noen av gang- og sykkelreisene, spesielt på
strekninger der båten gir en stor innkorting i reiselengde som f.eks Sandviken til Laksevåg og vice
versa. Bilpassasjerandelen er satt konstant i forhold til bilførerandelen som er i dag, så en nedgang
på f.eks 10% bilsjåfør gir 10% nedgang på bilpassasjer.

Figur 4-7: Estimert fremtidig reisemiddelfordeling når Bybåten er etbalert, basert på reisetidsforhold mellom
båten og andre reisemiddel.

4.4.5 Kundegrunnlag basert på tradisjonelle søkekriterier
For å finne hvilke rutealternativ som har størst potensial ble det gjort innledende analyser basert på
forutsetningene listet opp i kapittel 4.4. Gangavstand til anløpssted er satt til 600 meter20 og
sykkelavstand er satt til 3000 meter21. Dette kan karakteriseres som tradisjonelle søkekriterier som
ofte blir brukt i plansammenheng. I realiteten vil det være en glidende skala, der tilbøyeligheten til å
bruke reisemiddelet reduseres med avstanden.
For kundegrunnlagsberegningene er det også antatt at etablering av Bybåten medfører noe endring i
reisestrømmer som følge av at det etableres et bedre tilbud i de tre korridorene. Eksempel på dette
kan være at flere beboere på Laksevåg vil få seg jobb rundt Nøstet dersom det etableres båtrute dit.
Overgang fra/til kollektiv er ikke tatt med på dette nivået, men blir tatt med i kapittel 5.
Tabellen under viser estimert kundegrunnlag i 2023 og 2035 basert på forutsetningene nevnt over:

20

For planlegging av busstilbud brukes ofte avstander mellom 500 og 700 meter. For bane forventes det ofte at
folk går lenger og gangavstand settes gjerne opp til så mye som 1000 meter.
21
For de fleste vil 3000 meter regnes som akseptabel avstand når en først setter seg på sykkelen. Noen vil
mene at 3000 meter er langt, mens andre sykler flere mil til/fra jobb hver dag.
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Tabell 4-4: Kundegrunnlag i ulike korridorer.
Korridor

Kundegrunnlag- Bybåten,
makstime, 2023

Kundegrunnlag- Bybåten,
makstime, 2035

Laksevåg (nord og sør) - Nøstet

30 - 40 passasjerer

35 – 50 passasjerer

Laksevåg (nord og sør) - Strandkaien

15 - 25 passasjerer

20 – 30 passasjerer

Ytre Sandviken – Nøstet

25 - 30 passasjerer

45 – 50 passasjerer

Ytre Sandviken – Strandkaien

15 - 20 passasjerer

25 – 30 passasjerer

Indre Sandviken og indre Sandviken
v.bybanen – Nøstet

65 – 105 passasjerer

100 - 120 passasjerer

Indre Sandviken og indre Sandviken
v.bybanen - Strandkaien

60 - 90 passasjerer

85 – 100 passasjerer

Laksevåg (nord og sør) – Sandviken
(indre og ytre)

10 - 15 passasjerer

15 – 20 passasjerer

Sandviken (indre og ytre) - Laksevåg
(nord og sør)

5 - 10 passasjerer

5 – 15 passasjerer

Idre Sandviken til sentrum er eneste korridor som har et noenlunde greit kundegrunnlag. Her vil en
frekvens på 3 avganger i makstimen gi ca. 20-35 passasjerer per avgang mot sentrum i 2023 og 35-40
passasjerer i 2035.
Vi ser at kundegrunnlaget for øvrige ruter varierer fra 5 til 90 passasjerer i 2023. Dersom vi fordeler
dette på 3 avganger i timen (20 minutt frekvens) så blir dette svært dårlig kundegrunnlag, med 2 til
30 passasjerer per avgang. Utenfor makstimen vil tallene være en del lavere.
Konklusjonen er at, basert på tradisjonelle søkekriterier, har Bybåten et begrenset
passasjergrunnlag både i 2023 og 2035. Årsakene er blant annet at det bor for få folk langs sjølinjen
og sammenlignet med kollektivtilbud på land så fanger båten opp bare ca. halvparten så mange
kunder22. I tillegg er det relativt få reiser som finner sted i korridorene på mange av
rutealternativene. Kundegrunnlag på returen er enda dårligere og dette skyldes blant annet at det
er for få arbeidsplasser i Laksevåg og Sandviken. For å få opp et større volum må en tenke nye
måter å få opp passasjergrunnlaget på.

22

Buss og bane har som regel kundegrunnlag på alle sider av holdeplassen, mens båt vanligvis bare har på ene
siden.
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5

KUNDEGRUNNLAG BASERT PÅ «UTVIDEDE KRITERIER»

5.1

Bybåtens potensiale for å kombinere ulike reisemiddel

Forutsetningene som er brukt for å estimerer kundegrunnlaget i kap. 4.4.5 kan karakteriseres som
tradisjonelle kriterier for å beregne kundegrunnlaget på. Det er derimot tungtveiende grunner for at
forutsetningen for å beregne kundegrunnlaget kan endres:
1. Ny teknologi gjør at bruken av nye typer reisemiddel øker betraktelig, blant annet innen
mikromobilitet og elektrisk fremdrift. Dette gjør at rekkevidden for «gående» til Bybåten kan
forventes å øke (gangavstand til anløpssted kan utvides).
2. Byåten vil være svært godt egnet til å ta med seg sykler (også bysykler), elsykler, lastesykler,
mikrokjøretøy etc om bord, sammenlignet med buss og bybane.
3. Bybåten vil ha stort potensial for overgang fra/til annet kollektivtilbud. Økt bruk av apper
som gjør multimodal passasjertransport lettere og mer sømløst, vil og kunne senke terskelen
for overgang mellom reisemiddel. Potensialet for overgang øker også etter hvert som bruk av
mikrokjøretøy øker (det blir lettere å komme seg raskt mellom holdeplassene).
(Disse trendene er nærmere omtalt i kapittel 2.5.2.)
Basert på disse forholdene legges derfor følgende «utvidede kriterier» til grunn for å beregne
kundegrunnlaget i 2023 og 2035:
•
•
•

Søkeradius for lokalt kundegrunnlag økes fra 600 til 1000 meter fra anløpssted (selv om
mange fortsatt vil gå til fots i fremtiden så vil mikromobilitet øke mange folks rekkevidde.)
Andel av de som bor innenfor 3000 meter, og som forventes å sykle til Bybåten, økes. Dette
basert på økt bruk av bysykkel, elsykkelens økte rekkevidde og at båten vil være egnet til å
håndtere sykler.
Det legges inn en betydelig andel reisende med overgang mellom båt og buss/bane, spesielt
der det er gode overgangsmuligheter og der båten vil utgjøre en ny tverrforbindelse på
strekninger som har dårlig kollektivforbindelse i dag.

Figur 5-1 er en prinsippfigur som illustrerer hvordan en kan beregne kundegrunnlag for Bybåten rute
Laksevåg nord til indre Sandviken v/Bybanen med utvidede kriterier. Gangavstand til båten er økt fra
600 (hvit strek) til 1000 meter (lilla polygon). Sykkelavstand er fortsatt 3000 meter23, men andelen
som har overgang fra sykkel til båt (eller tar sykkelen med om bord) økes.
I tillegg illustrerer figuren at ruten har gode overgangsmuligheter til buss og bybane i Sandviken, mot
Åsane. De grønne områdene i kartet har alle direkte kollektivforbindelse fra Sandviken og kan derfor
nås med bare en overgang (båt til buss eller båt til bane) fra Laksevåg. Det er også store områder
lenger sør i Bergen (bl.a. sentrum) som kan nås med bare en overgang i Sandviken, men det regnes
som mindre sannsynlig at folk fra Laksevåg vil benytte båten for å nå disse områdene.
Det går også direktebuss gjennom Sandviken til nabokommunene i Nordhordland som også utgjør
potensielle målpunkt fra Laksevåg. Disse rutene vil kunne øke kundegrunnlaget for Bybåt til
Sandviken ytterligere, men er ikke tatt med i analysene.

23

3000 metersonen går i realiteten lenger mot sentrum, men det legges til grunn at disse vil sykle gjennom
sentrum når de skal til Sandviken, heller enn å sykle til Bybåten.
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Figur 5-1: Illustrasjon av hvordan en kan beregne kundegrunnlag fra Laksevåg til Sandviken (og Åsane), med
utvidet søkeradius for kundegrunnlag.

5.2

Anbefalte ruter basert på utvidede kriteriene

Basert på de utvidede kriteriene er det gjort en mer grundig vurdering av kundegrunnlaget for
rutene. Alle alternativene presenteres ikke her, bare de som har det beste kundegrunnlaget i
makstimen i korridorene. I tillegg presenteres bare kundegrunnlaget i den retningen som er regnet å
ha størst grunnlag fordi dette vil være dimensjonerende for båt. Fra Laksevåg og Sandviken gjelder
dette mot sentrum. Mellom Laksevåg og Sandviken gjelder dette mot Sandviken.
De rutene som, basert på optimaliserte kriterier, er regnet å ha det største kundegrunnlaget er
beskrevet og vurdert i Tabell 5-1 (rutene blir beskrevet mer inngående i tekstform etter tabellen).
Den første, A, er en direkterute mellom Laksevåg nord og indre Sandviken ved Bybanen. Det to neste
rutene, B1 og B2, er varianter av trekantrute mellom Laksevåg sør, Nøstet og indre Sandviken. Den
ene varianten har retur direkte til Laksevåg sør, mens den andre varianten går via Nøstet også på
returen. Variant B2 er tatt med fordi den gir kortere seglingstid for hele runden, og har dermed
potensial for høyere frekvens. Den siste ruten, C, er en kort direkterute Laksevåg sør- Nøstet. Denne
er blant annet tatt med på grunn av potensialet for høy frekvens.
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Tabell 5-1: Estimert passasjertall i makstimen kl. 07-08 (hverdag) for rutene med best kundegrunlag, basert på
utvidede kriterier.
Rutenavn og
Kundegrunnlag Kundegrunnlag
Kundegrunnlag,
Vurdering
beskrivelse
2023
2035
retur
A:

135-155

-Returen er estimert å
ha ca.65-85% av
kundegrunnlaget

145-165

>Laksevåg nord

+Bedrer kollektivtilbud i Laksevåg
mot Åsane og mot Bybanenett
betraktelig

> Indre Sandviken
v/Bybanen

+Direkterute gir potensial for god
frekvens på båten

(Retur samme vei)

÷Forutsetter utbygging av bybane
og gode overgangsmuligheter i
Sandviken

B1:
>Laksevåg sør
>Nøstet
> Indre Sandviken
(Retur samme vei,
via Nøstet)
B2:
>Laksevåg sør
>Nøstet
> Indre Sandviken
(Retur direkte til
Laksevåg sør)
C:

175-215

190-230

>95-115 fra
Laksevåg til
Nøstet

>105-135 fra
Laksevåg til
Nøstet

>75-95 fra
Laksevåg til indre
Sandviken

>80-100 Fra
Laksevåg til indre
Sandviken

175-215

190-230

>95-115 fra
Laksevåg til
Nøstet

>105-135 fra
Laksevåg til
Nøstet

>75-95 fra
Laksevåg til indre
Sandviken

>80-100 fra
Laksevåg til indre
Sandviken

95-115

105-125

>Laksevåg sør
>Nøstet
(Retur samme vei)

-Returen og er estimert
å ha ca.65-85% av
kunde-grunnlaget
(fordeler seg både til
Nøstet og Laksevåg
sør)

+3 stopp gir bra kundegrunnlag

-Returen (indre
Sandviken - Laksevåg
sør direkte) er estimert
å ha ca.40-60% av
kundegrunnlaget

+Direkte retur gir større potensiale
for god frekvens enn B1

-Returen er estimert å
ha ca.10-30% av
kundegrunnlaget

+Kort rute gir potensiale for høy
frekvens

+Avlaster den begrensede
busskapasiteten i sentrum.
÷3 stopp i begge retninger gjør det
vanskelig å oppnå høy frekvens
(krever trolig 3 båter)

÷At returen ikke går via Nøstet
reduserer kundegrunnlaget mye på
returen

÷Kort rute gjør den sårbar for at
folk heller velger andre reisemiddel
som følge av ny teknologi og ny bro
÷Svært dårlig kundegrunnlag på
returen

Som en ser så er Strandkaien ikke med i noen av disse alternativene og dette skyldes primært
reisetidsforholdene. Fra Sandviken til Strandkaien/Vågen er det allerede svært godt kollektivtilbud og
samtidig raskt å sykle og kjøre, slik at båten vanskelig kan konkurrere med disse. Fra Laksevåg til
Strandkaien/Vågen er det en relativt mye lengre reisetid enn til Nøstet, på grunn av lengre reisevei
og fartsbegrensninger i Vågen (5 knop). Samtidig så er det også ganske raskt å ra buss eller sykle fra
Laksevåg til Vågen.
Kundegrunnlaget fra overgang mellom regionale ruter (til nabokommuner og Vestlandet for øvrig) og
Bybåten er også vurdert som lite, sammenlignet med f.eks overgang fra buss og bybane. Dersom det
blir etablert flere regionale båtruter vil kundegrunnlaget øke og en må da ta ny stilling til om Bybåten
skal ha felles terminal med disse, f.eks på Strandkaien eller Nøstet.
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Ytre Sandviken er heller ikke blant foreslåtte rutealternativ og dette skyldes at kundegrunnlaget er
dårligere enn de to andre anløpsstedene i Sandviken, samt at det er vanskelig å konkurrere med
reisetid for bil, kollektiv og sykkel inn mot sentrum (spesielt til Strandkaien).

5.2.1 Rute A: Laksevåg nord – Indre Sandviken v/Bybanen

Begrunnelse og vurdering for valg av rute: Ruten knytter
på en god måte Laksevåg til dagens kollektivtilbud
nordover mot Eidsvågsneset og Åsane, og ikke minst til
bybanenettet ved bygging av BT5. Ruten har det beste
kundegrunnlaget i korridoren Laksevåg – Sandviken om en
forutsetter høy andel overgang fra båt til buss/bybane.
Samtidig har ruten relativt rask seglingstid (få stopp) med
potensial for høy frekvens. Ruten er imidlertid i stor grad
basert på overgang båt- kollektiv og derfor sårbar om
dette ikke oppnås. Ruten er sannsynligvis avhengig av
bybaneutbygging-BT5 og svært god overgang til Bybanen.

Kundegrunnlag og reisemiddelfordeling:
Kundegrunnlaget er estimert å være på 135-155
passasjerer i makstimen i 2023 og 145-165 i 2035. Dette
er basert på at 45% av de som bor innenfor 1000 meter
fra Laksevåg nord og skal til indre Sandviken v/Bybanen
Figur 5-2: Rutekart, rute A: Laksevåg
nord- Indre Sandviken v/Bybanen.
tar båten og at 10% av de som bor innenfor 3 km fra
Laksevåg nord og skal til indre Sandviken v/Bybanen sykler
til båten eller tar sykkelen med om bord. Videre er det for
denne ruten antatt en svært høy overgang fra båt til buss eller bybane videre til Åsane. I estimatet er
det forutsatt at 40% av de som skal fra Laksevåg nord til Åsane (områdene som kan nås med kollektiv
fra Sandviken uten overgang buss-buss eller bane-buss) benytter båten som resultat av den store
innsparingen i reisetid (båten er 26 minutt raskere enn dagens kollektivtilbud).
Ruten er vurdert å ha dårlig kundegrunnlag på returen siden det er få arbeidsplasser på Laksevåg og
derfor få reiser i denne retningen om morgenen. Utbygging frem mot 2035 bedrer situasjonen noe,
men ikke mye.
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Overgang mellom båt og andre reisemiddel:

Figur 5-3: Hvordan båtpassasjerene fra Laksevåg
nord til indre Sandviken v/Bybanen forventes å
komme seg til Bybåten (2035-situasjonen).

Figur 5-3 viser hvordan båtpassasjerene fordeler
seg på ulike «tilbringertjenester», dvs. hvor stor
andel som går (inkludert de som bruker
mikrokjøretøy), sykler, reiser kollektiv eller kjører
bil (innfartsparkering) til båtanløpet på Laksevåg
nord og som skal til indre Sandviken v/Bybanen. I
tillegg vises de som ikke har endestopp i Sandviken
(skraverte kakestykker), men skal videre med
annen kollektivtransport mot Åsane eller på sykkel
til områder lenger unna. Vi ser at halvparten av
båtpassasjerene er estimert å skulle ta båten til
Sandviken for så å reise kollektivt videre. Mange av
disse går til båten (37%), noen sykler (6%), noen
reiser kollektivt (4%) og noen kjører (4%).

I kategorien «Gange» er også bruk av mikrokjøretøy inkludert. Skraverte kakestykker viser båtpassasjerer som forventes skal videre med kollektivtransport eller sykkel.

Lastekapasitet for sykkel og mikrokjøretøy: Figuren gir en pekepinn på hvor mange av passasjerene
som vil ha behov for plass til microkjøretøy og sykkel. Dersom en legger til grunn at 20% av de som
går til båten (Gange – Båt) og 10% av de som går og skal videre med kollektiv (Gange – Båt- Kollektiv)
så er det behov for plass til 20-25 microkjøretøy. Når det gjelder sykkel så vil alle som skal videre på
sykkel (Sykkel – Båt – Sykkel) ha behov for sykkelplass på båten24. Trolig vil det også være noen av de
som bare skal til Nøsteområdet (Sykkel – Båt) som trenger plass til sykkel fordi en ikke ønsker å
forlate sykkelen på kaien og heller vil låse den trygt på jobb, eller fordi en ønsker å sykle hjem i stedet
for å ta båt. Estimert behov for sykkelplasser på denne ruten er 10-15.
Frekvens: Ruten har potensiale for relativt høy frekvens siden det bare er to stopp og mer en to
tredeler går i farvann hvor det ikke er fartsbegrensninger. Resten av ruten går i området med 8 knop

24

For båtruten Laksevåg sør til Nøstet er det forventet en lav andel Sykkel – Båt – Sykkel fordi det er relativt
kort avstand mellom anløpsstedene. For de fleste vil det være raskere å sykle hele veien, enten en skal til
Nøstet eller til et annet sted i- eller utenfor sentrum.
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5.2.2 Rute B1: Laksevåg sør – Nøstet – Indre Sandviken (retur samme vei)

Begrunnelse og vurdering for valg av rute: Ruten er vurdert
som aktuell fordi den kombinerer et bra kundegrunnlag i alle
tre korridorer, samtidig som den kombinerer alternativene
som gir raskeste reisetid i de tre korridorene. Ulempen er at
tre stopp i begge retninger gjør reisetiden lengre. Det betyr
at en kanskje må ned i frekvens eller opp i antall båter for å
oppnå en god frekvens. Ruten har den fordelen at den kan
avlaste kapasitetsproblemet for busser i sentrum og dette er
spesielt aktuelt før bybanen kommer. En god overgang fra
båtanløp i Sandviken til bussholdeplass i nærheten er en
forutsetning for å få til så mange overgangsreiser båt-buss.
Ved senere etablering av bybane til Åsane vil det være
naturlig å vurdere flytte båtanløp lenger nord i Sandviken for
å få bedre overgang til banen.

Kundegrunnlag og reisemiddelfordeling: Kundegrunnlaget
fra Laksevåg til Nøster er estimert å være på 175-215
passasjerer i makstimen i 2023 og 190-230 i 2035. I overkant
av halvparten er regnet å gå av på Nøstet og resten blir med
videre (i tillegg til de som går på på Nøstet). Selv om det
kommer på en del nye passasjerer til Sandviken vil det likevel være færre enn de som går
av.Kundegrunnlaget er basert på at 35% av de som bor innenfor 1000 meter fra Laksevåg sør og skal
til indre Sandviken tar båten25 og at 7% av de som bor innenfor 3 km fra Laksevåg sør og skal til indre
Sandviken sykler til båten eller tar sykkelen med om bord. Videre er det for denne ruten antatt en
høy overgang fra båt til buss videre til Åsane. I estimatet er det forutsatt at 25% av de som skal fra
Laksevåg sør til Åsane (områdene som kan nås med kollektiv fra Sandviken uten overgang buss-buss)
benytter båt og buss. Ruten er vurdert å ha bra kundegrunnlag på returen Sandviken – Nøstet siden
det er mange som bor i Sandviken og jobber i sentrum. Fra Nøstet til Laksevåg er det lite
kundegrunnlag om morgenen.
Figur 5-4: Rutekart, rute B1: Laksevåg
sør- Nøstet- Indre Sandviken med
retur samme vei.

Overgang mellom båt og andre reisemiddel; Strekningen Laksevåg til Nøstet: Figur 5-5 (venstre
side) viser hvordan båtpassasjerene på fordeler seg på ulike «tilbringertjenester». Det er her
estimert at nesten halvparten (48%) av de som reiser med båten vil være gående som skal til
området rundt Nøstet og dette inkluderer de med mikrokjøretøy.
Overgang mellom båt og andre reisemiddel; Strekningen Laksevåg (via Nøstet) til Sandviken: Vi ser
i Figur 5-5 (høyre side) at en tredjedel av båtpassasjerene som reiser hele vegen fra Laksevåg sør (via
Nøstet) til indre Sandviken er regnet å gå til båten (eller bruke mikrokjøretøy). Videre er en tredjedel
estimert å skulle ta båten til Sandviken for så å reise kollektivt videre.

25

Dette er 10% lavere enn for direktebåt Laksevåg Sandviken og begrunnes med lengre reisetid når båten skal
innom Nøstet på vegen.
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Figur 5-5: Hvordan båtpassasjerene fra Laksevåg sør forventes å komme seg til Bybåten (2035-situasjonen)
Til venstre vises strekningen Laksevåg sør- Nøstet. Til høyre vise Laksevåg sør- Indre Sandviken. I kategorien
«Gange» er også bruk av mikrokjøretøy inkludert. Skraverte kakestykker viser båtpassasjerer som forventes
skal videre med kollektivtransport eller sykkel.

Lastekapasitet for sykkel og mikrokjøretøy: Dersom en legger til grunn at 20% av de som går til
båten (Gange – Båt) og 10% av de som går og skal videre med kollektiv (Gange – Båt- Kollektiv) så er
det behov for plass til 20-25 mikrokjøretøy på ruten, hvorav 10-15 skal av på Nøstet.
Estimert behov for sykkelplasser på denne ruten er ca. 10-15, hvorav ca.5-10 skal av på Nøstet.
Frekvens: Ruten har begrenset potensiale for høy frekvens siden det er tre stopp i begge retninger og
deler av ruten går i farvann hvor det er fartsbegrensning på 8 knop. Dette vurderes nærmere i
optimalisering- Del 4.

5.2.3 Rute B2: Laksevåg sør – Nøstet – Indre Sandviken (retur direkte til Laksevåg)
Begrunnelse og vurdering for valg av rute: Ruten er vurdert
som aktuell fordi den kombinerer et bra kundegrunnlag i
korridoren Laksevåg- Sentrum og Laksevåg – Sandviken.
Samtidig kombinerer den alternativene som gir raskeste
reisetid i de tre korridorene. Tre stopp i begge retninger gjør
reisetiden lengre, men retur direkte til Laksevåg sparer noe
reisetid i forhold til B1. Ulempen er at ruten ikke får utnyttet
kundegrunnlagspotensialet på strekningen SandvikenNøstet, og ikke får avlastet sentrum for busstrafikk som B1.
Kundegrunnlag og reisemiddelfordeling: Samme vurdering
som for B1
Overgang mellom båt og andre reisemiddel: Samme
vurdering som for B1
Lastekapasitet for sykkel og mikrokjøretøy: Samme
vurdering som for B1
Figur 5-6: Rutekart, rute B2: Laksevåg
sør- Nøstet- Indre Sandviken med
retur direkte til Laksevåg.

Frekvens: Ruten har begrenset potensiale for høy frekvens
siden det er tre stopp, men likevel større potensiale enn B1
siden retur går direkte Sandviken – Laksevåg.
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5.2.4 Rute C: Laksevåg sør – Nøstet
Begrunnelse og vurdering for valg av rute: Ruten har det
beste kundegrunnlaget i korridoren Laksevåg- Sentrum.
Samtidig har ruten stort potensial for høy frekvens siden
seglingsdistansen er kort og det ikke er
hastighetsbegrensninger på strekket. Den er likevel sårbar på
grunn av den korte distansen. F.eks vil ny gang- og sykkelbro
nord for Puddefjordsbroen kunne ta mye av
kundegrunnlaget. Videre utvikling av, og økt bruk av, elsykler
og elektriske mikrokjøretøy kan også gjøre at båten mister
sin nytte.
Kundegrunnlag og reisemiddelfordeling: Kundegrunnlaget
er estimert til å være på 95-115 passasjerer i makstimen i
2023 og 105-125 i 2035. Dette er basert på at 40% av de som
bor innenfor 1000 meter fra Laksevåg sør og skal til Nøstet
tar båten og at 7% av de som bor innenfor 3 km fra Laksevåg
sør og skal til Nøstet sykler til båten eller tar sykkelen med
om bord.
Figur 5-7: Rutekart, rute C: Laksevåg
sør- Nøstet.

Ruten er vurdert å ha svært dårlig kundegrunnlag på returen,
sammenlignet med retning mot sentrum. Årsaken er at det
er få arbeidsplasser på Laksevåg og derfor få reiser i denne retningen om morgenen. Utbygging frem
mot 2035 bedrer situasjonen noe, men ikke mye.
Overgang mellom båt og andre reisemiddel: Figur 5-8 viser hvordan båtpassasjerene på fordeler seg
på ulike «tilbringertjenester». Det er her estimert at nesten halvparten (48%) av de som reiser med
båten vil være gående som skal til området rundt Nøstet og dette inkluderer de med mikrokjøretøy.

Lastekapasitet for sykkel og mikrokjøretøy:
Dersom en legger til grunn at 10% av de som går
til båten (Gange – Båt) og 30% av de som går og
skal videre med kollektiv (Gange – Båt- Kollektiv)
så er det behov for plass til 10-15 microkjøretøy.
Estimert behov for sykkelplasser på denne ruten
er 5-10.
Frekvens: Ruten har potensiale høy frekvens
siden seglingstiden er kort og båten ikke vil gå i
farvann hvor det er fartsbegrensninger.
Figur 5-8: Hvordan båtpassasjerene fra Laksevåg sør
til Nøstet forventes å komme seg til Bybåten. I
kategorien «Gange» er også bruk av mikrokjøretøy
inkludert. Skraverte kakestykker viser båtpassasjerer
som forventes skal videre fra Nøstet med
kollektivtransport eller sykkel.
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Del 3 – Tekniske muligheter for båt- og
terminalløsninger
I Del 3 ser vi på hvilke løsninger/konsept som finnes for båt og terminal, med fokus på løsninger som
skal betjene de rutealternativene og passasjergrunnlaget som ble vist i Del 2.
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6

ALTERNATIVE TEKNISKE LØSNINGER

I dette kapittelet ser vi på hvilke løsninger/konsept som kan være aktuelle for båt og terminal, og
drøfter disse. Vi har tatt for oss hvilke tekniske løsninger som er tilgjengelig i dag og drøfter i mindre
grad hva som kan komme i fremtiden. Som et eksempel kan det nevnes at når vi har sett på ladetider
i denne rapporten, er dette med dagens batteriteknologi. Det blir spekulasjoner å skulle spå hvordan
teknologien utvikler seg fremover (gjelder både båt og terminal), og vi har derfor unnlatt å gjøre
dette. Det kan likevel forventes at teknologien fortsetter å forbedres. Dette vil i så fall kunne påvirke
forhold som bl.a. ladetid/terminaltid.

6.1

Tilsvarende løsninger andre steder

Det å bruke sjøveien som transportmiddel er ikke noe nytt og vi har sett litt på hva som finnes av
tilsvarende løsninger andre steder, både i Norge og utlandet.
Det finnes lokale båtruter rundt de fleste store byer i Norge. I Oslo fraktes passasjerer med båter
mellom Oslo og Nesodden, samt andre mindre øyer i området. Også Bergen har båtruter som blant
annet går til og fra Askøy og Knarvik, og “Beffen” har fraktet passasjerer over Vågen i mange år. En
vil alltid kunne benytte seg av kunnskap fra andre ruter og fartøy, men vi ser at det i Norge ikke
finnes ruter eller optimale fartøy som kan gi direkte impulser til det som er tenkt for Bybåten.
Det er mange byer i utlandet der passasjerer fraktes til og fra byen, eller internt i byen, med båt.
Hong Kong er en av byene i verden med flest fartøy og størst passasjertrafikk. Dette er typisk fartøy
som er større og går raskere enn det en ser for seg for Bybåten. Hong Kong/Pearl River Delta har også
en stor flåte av konvensjonelle større fartøyer som er saktegående. Disse fungerer noe tilsvarende,
men er eldre fartøyer av helt annen karakter.
Vi kan ellers nevne båtruter i byer som Istanbul og Izmir (større semi-hurtiggående), London
(elvebåter), New York (noe tilsvarende commuter-ruter), Lisboa (på tvers av elven), San Francisco,
Venezia (mange mindre lokale ruter), Stockholm (tidlige skisser) og Luxemburg (saktegående på
solcelle), etc. Mange er koordinerte med øvrige transportsystemer, men det er vanskelig å finne noe
som tilsvarer det som kan være aktuelt for Bybåten.
København har nye båter som kan være til inspirasjon for Bybåten, men er tunge og energikrevende.
Disse inngår som en del av kollektivtrafikken i byen og har omtrent samme størrelse som Bybåten
bør ha. København har som mål å bli Co2 nøytral, og tanken er at de skal nå elektrifisere fartøyene
sine.
Både lokalt og globalt er vi inne i ett grønt skifte når det kommer til passasjertransport. Det er
økende fokus på energiforbruk og løsninger som gir mer miljøvennlige fartøy. I de fleste anbud som
kommer ut i Norge er det krav til nullutslippsfartøy hvor det er mulig å få til. Det er bygget fartøy
med både hybride og hel-elektriske løsninger, så teknologien åpner for å få til grønne løsninger. Som
eksempel kan nevnes bilferjen «Ampere» og sightseeingbåten «Vision of the Fiords» i Sogn. Det
foregår også prosjekter der en ser på mulighet for bruk av Hydrogen som eneste drivstoff. Se kapittel
6.6 og 6.9 for mer informasjon om de ulike energibærerne.

6.2

Hastighet

Servicehastighet kan en definere som den hastighet et fartøy må ha på åpne strekk for å holde
fastsatt avgangsfrekvens i en gitt rute.
I tillegg til seilingstid i servicehastighet, vil det nødvendigvis også medgå en del tid til akselerasjon og
retardasjon, manøvrering til og fra kai, terminaltid for av- og påstiging, samt tid for energitilførsel.
Mange steder i byområder vil det også medgå tid til vedtatte hastighetsbegrensninger. Disse har
gjerne bakgrunn i trange farvann og/eller mye trafikk. Også Bergen har relativt omfattende fartsbegrensinger, disse er vist i kapittel 3.3. Slike fartsbegrensninger gir gjerne store utslag på total
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seilingstid. Å oppnå evt dispensasjon fra vedtatte begrensninger synes vanskelig da unntak fra
restriksjonene bare gjelder utrykning, og av midlertidig art.
For å få et bilde av betydningen av fartsbegrensninger og hva servicehastighet betyr i forhold til total
tid vises det til Figur 6-1 under. Laksevåg sør til Strandkaien er valgt som rute som og viser hvordan
streng fartsreduksjon inn i Vågen (5 knop) gir klare utslag i lang seilingstid. For å illustrere effekt av
ulik servicehastighet er det i figuren brukt ulike hastigheter; 10, 15, 20 og 40 knop. Terminaltid på
endestopp er her satt til 4 minutt.

Figur 6-1: Effekt av ulike servicehastigheter, eksemplifisert med en rute fra Laksevåg sør til Strandkaien.

Mest iøynefallende er at operasjonstid med hastighetsbegrensning på 5 knop inn Vågen (gul farge)
tar mye tid. En ser også at høy servicehastighet (grå farge) i begrenset grad bidrar til kortere total
seglingstid. Dette på grunn av at begrensningene ellers er faste. Høy operasjonshastighet vil også
medføre betydelig høyere energiforbruk.
Dette viser at fartsbegrensninger kan ha stor påvirkning på total seilingstid i en gitt rute. I
vurderingene av rutealternativ har det vært en sentral vurdering om anløpssteder bør tas ut av
videre vurderinger på grunn av fartsbegrensninger og lav effektivitet.

6.3

Fartøyskonsepter

Trolig vil Bybåtrutene best løses ved en flåte av like fartøyer (ref. Bybanen). Med en viss lengde på
strekkene og behov for å ta med rullestoler, barnevogner, sykler, elektrisk drevne transportmidler,
etc, ser vi arrangementsmessig for oss fartøy med baug og hekk, og oversiktlig ombord og
ilandstigning over baug.
For A til B ruter med kort avstand, kan en selvsagt også løse oppgaven med konsept med baug og
propulsjon i begge ender (som bilferjer). Dette vil gjerne medføre en flåte med ulike fartøyer og
dermed gi mindre fleksibilitet til å bytte mellom ruter eller erstatte ruter ved behov. Vi ser for oss at
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slike fartøyer også gjerne blir lengre, og at det kan være krevende å finne gode løsninger ifht. sykler,
etc. Med tanke på fremdrift med minimale utslipp, vil konsept med baug i begge ender sannsynligvis
kreve mere kompliserte og dyre løsninger for energitilførsel (lading, etc).
Både konsept med ett og flere skrog kan være aktuelle for formålet:
•

Ettskrogsfartøy må ha en viss bredde/fylde i vannlinjen for tilstrekkelig stabilitet. På grunn av
bredden vil skroget «brøyte» sjøen enn del. Dette gjør at skrogkonseptet er noe
energikrevende. Til tross for bredden er gjerne enkeltskrogsfartøy noe utsatt for ubehagelig
rulling i sidesjø.

•

Flerskrogsfartøy/katamaraner gir større frihet til utforming av undervannsskroget, i og med
at stabiliteten sikres gjennom avstand mellom skrogene. Flerskrogsfartøy ruller lite og har en
mer bestemt bevegelse.

Flere skrog en to har ingen hensikt her. I og med at stabilitet er sikret, har en i katamaraner stor
mulighet for å utforme skrogene for lite bølgedannelse, og derav lavt energiforbruk. Hyppige anløp
gjør at manøvreringsegenskaper blir viktige. Katamaraner kan lettere oppnå gode
manøvreringsegenskaper enn enkeltskrog. Katamaraner kjennetegnes også ved rektangulær form på
dekket. Disse er lettere å arrangere i forhold til transport av sykler, universell utforming etc.
Mere avanserte konsept som hydrofoiler og SES (Surface Effect Ship) er ikke aktuelle på grunn av
generell lav hastighet og fartsbegrensninger rundt Bergen sentrum.

6.4

Byggemateriale

Det er i hovedtrekk fire byggematerialer som kan være aktuelle (se kulepunkt under). Alle er
velkjente og har generell aksept. Carbon-sandwich har minst driftserfaring, men er fullt akseptert og
37% av den norske hurtigbåtflåten er bygget i dette materialet (aluminium 35%, glassfiber 27%).
Lavest mulig vekt på byggematerialet er svært viktig for å oppnå lavt energiforbruk. Det er videre
direkte sammenheng mellom høyt forbruk av energi og miljøutslipp.
•

Stål er velkjent og tåler røff behandling, men er det klart tyngste byggematerialet av alle.
Byggemateriale med høy vekt gjør fartøyene energikrevende. Med tanke på lave utslipp er
dette byggematerialet minst egnet. Prisen på byggematerialet er relativt lav.

•

Aluminium er også velkjent og akseptert. I motsetning til stål gir dette materialet ganske lav
vekt på fartøyet. Lav vekt er som nevnt nøkkelen til lavt energiforbruk og dette årsaken til at
aluminium har stor anvendelse i hurtigbåter. Prisen på materialet er høyere enn stål.

•

Glassfiber er forløperen for Carbon. Utførelsen kan være ett-lags «single skin» eller som to
lag med kjernemateriale mellom «sandwich». Konstruksjonen gir ganske lav vekt på fartøyet
(spesielt ved sandwich-konstruksjon), omlag tilsvarende aluminium. Prisen er også middels.
Mange hurtigbåter, og det aller meste av lystbåtflåten, er bygget i dette materialet. De aller
fleste fartøyene bygges i form, som for nye utforminger vil være en basiskostnad.

•

Carbonsandwich er det nyeste materialet, og ble introdusert som byggemateriale for fartøy i
2002. Dette er det klart letteste av alle aktuelle byggematerialer. På grunn av den sterke
sammenhengen mellom lav vekt og lavt energiforbruk har bruken av dette materialet vært
raskt økende for hurtiggående fartøy, og står for størst andel av den norske hurtigbåtflåten i
dag. For fartøy hvor lavt energiforbruk og minimale utslipp er viktig, vil carbonsandwich være
det optimale byggematerialet. Prisen på materialet er relativt høy. Som for glassfiber bygges
fartøyene gjennomgående i form.
side 55 av

87

6.5

Propulsjon

Propulsjon er løsningen som omsetter maskinkraft til fremdrift for fartøyet. For fartøy utformet med
baug og hekk, er propulsjon nesten utelukkende arrangert i akterskipet. For fartøy som har hyppige
anløp er manøvreringsevne selvsagt svært viktig. To fremdriftslinjer gir større muligheter for presis
og effektiv manøvrering, og jo større sideveis avstand mellom propulsorene jo bedre. Generelt er
ønsket om stor avstand mellom fremdriftslinjene noe som taler til fordel for katamaran som konsept.
Eventuell løsning i form av fartøy med baug i begge ender, vil kreve uavhengig propulsor i hver ende.
Mest sannsynlig vil propulsjon vil da være i form av en propell på en POD26, eller ved å arrangere
propell og ror i hver ende. Noe kompleksitet er knyttet til slike løsninger.
•

Fast propell hvor propellstrømmen styres av ror er den enkleste løsningen. Men
fremdriftsalternativ der maskineri må kobles til og fra med en basis turtall (tomgang) gir
gjerne noe røffe bevegelser ved manøvrering. Dette er ikke gunstig for passasjertrafikk og
mange anløp. Ved fremdriftsløsninger hvor turtall trinnløst kan reguleres ned til 0 og
dreieretning endres til akterover unngår en problemet og en får en fult akseptabel løsning.
Elektrisk fremdrift kan ha slik karakteristikk.

•

Vridbar propell er en løsning hvor selve propellvingene trinnløst og mykt kan vris til 0
fremdrift og akterover. Slike løsning gir både myk og svært god manøvreringskraft og kan
benyttes med alle typer maskineri. Løsningen gir som fordel at fremdriften optimalt kan
tilpasses lastesituasjonen, og slik er en optimal løsning for effektiv energiutnyttelse.

•

Vannjet er et konsept hvor impelleren (en slags propell) ligger inne i en rørformet
konstruksjon og hvor vannstrålen som gir skyvkraft kan styres i nesten alle aktuelle retninger.
Slike løsninger er velkjent fra hurtigbåter og gir svært god manøvreringsevne samtidig som
alt skjer støysvakt og mykt. Ulempen er at dette konseptet er lite egnet for å omskape
maskinkraft til fremdrift i lavere hastigheter, og derved blir en lite optimal løsning hvor en
ønsker lavt effektforbruk og minimale utslipp.

6.6

Energibærere/Framdriftsmaskineri

I maritim sammenheng vil valg av energibærer bli definert ut fra lengde på rute, fart, energiforbruk,
mengde energi som kan lagres om bord, vekt på energilager, frekvens og tidsbruk på lading/bunkring
og krav til energimengde til buffer/nød energiforsyning. Det er klar sammenheng mellom
skrogutforming, fart, vekt og mengde energi som trengs for å drive et fartøy framover. Rask
overfartstid kan gi rom for lengre ladetid, men fartøyet vil også bruke mer energi på overfarten.
Aktuelle energibærere/fremdriftsmaskineri kan være:
•

26

Konvensjonell fremdrift med diesel forbrenningsmotor: Dette er den desidert mest
utstrakte fremdriftsløsningen for mindre passasjerbåter i dag. Det finnes et godt utvalg av
motorer fra ulike leverandører som er tilpasset de fleste behov i markedet. Størrelse på
installasjon med motor, eksos og drivstoffsystem er relativt kompakt, men tilfører ofte
betydelig vekt til fartøyet, noe som igjen medfører større forbruk, og derav økte utslipp.
Dette er ikke sett på som en miljøvennlig løsning i dag, selv om man kan gjøre tiltak for å
redusere partikkelutslipp betraktelig.

POD= Propell på et vertikalt hus som kan dreie fritt rundt
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6.7

•

Hybrid fremdrift med dieselgeneratorer og elektrisk fremdrift: En hybrid fremdriftsløsning
vil ha en litt lavere virkningsgrad enn den rene diesel fremdriften og man vil tilføre vekt i
form av generatorer og elektromotorer til fremdrift. Dette sees på som en mindre gunstig
løsning for mindre fartøy fordi det krever mer plass og har høyere vekt.

•

Elektrisk fremdrift med batterier: Dette regnes som en utslippsfri fremdriftsløsning.
Virkningsgrad ved lagring av energi i batteri er om lag 90-95 %. Dette er en optimal måte å
lagre energi på og det er lite energitap. For lagring av store mengder energi blir likevel vekt
på batteribank svært høy. Derfor vil man sjelden bruke batterier på lange ruter som går i
høye hastigheter. Batterier blir nå brukt i mange passasjerfartøy og bilferger og regnes
etterhvert som en velutprøvd teknologi med lav risiko. Anleggene er lett skalerbare og lar seg
tilpasse ulike ruteprofiler. Elektrisk energi er også billigere enn diesel og man unngår mye
vedlikeholdsarbeid fordi et elektrisk fremdriftsanlegg med batterier som energibærer har
svært få bevegelige deler.

•

Elektrisk fremdrift med hydrogen brenselceller: Dette kan gjøres som en utslippsfri
fremdriftsløsning dersom man sørger for å bare bruke «grønn hydrogen»27. På grunn av høyt
energiinnhold per vektenhet og utslippsfri drift er hydrogen ventet å bli en betydelig del av
den framtidige energimiksen på fartøy og skip. Ved bruk av brenselceller blir hydrogenet
omformet til elektrisk energi som kan drive en propell via en elektromotor. Bruk av hydrogen
og brenselceller som energiforsyning gir ingen skadelige utslipp til miljøet. Eneste utslipp er
rent vann. Utviklingen av maritime hydrogenbaserte fremdriftssystem går svært raskt og det
er flere prosjekt i Norge og rundt om i verden som nå er under realisering.
Hydrogensystemet tilfører en relativt stor vekt og krever stort areal for plassering av tanker
og brenselceller. Dette bør også plasseres i sikker avstand fra passasjerer og egner seg derfor
på større fartøy enn beskrevet i dette prosjektet.

Fart og effekt

Ønsket avgangsfrekvens for de ulike rutene er med på å bestemme hvilke hastigheter Bybåten bør
ha. Øket hastighet krever progressivt mer installert effekt. I Figur 6-2 er det vist et typisk forhold
mellom fart og effekt for et 24m. langt katamaranfartøy med CPP (vribar) propell. For å oppnå en
akseptabel avgangsfrekvens bør hastigheten være over 10 knop og i forhold til effektbehov bør en
holde seg under 18-20 knop. Dette er brukt videre når vi har sett på seilingstid og terminaltid.

27

Hydrogen blir gjerne klassifisert som grønn, blå eller grå. Grønn hydrogen blir produsert av fornybar energi,
for eksempel vann-, sol- eller vindkraft. Blå hydrogen blir produsert fra fossile energikilder (for eksempel
dampreformering av kull eller naturgass) med tilhørende fangst og lagring av CO2. Grå hydrogen blir produsert
av fossile energikilder uten fangst og lagring av CO2.
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Figur 6-2: Forhold mellom fart og effekt for en 24m langt katamaranfartøy med CPP propell

6.8

Ladetid og ladestasjoner

Batterisystemer må dimensjoneres i henhold til den spesifikke driftsprofil for fartøyet og ruten det
skal operere. På generelt grunnlag vil et fartøy med lange og hyppige ladepauser og relativt lavt
effektuttak i drift kunne ha små, billige batterisystemer. Jo mindre ladetid som legges inn og jo
høyere effektuttak i operasjon desto dyrere og mer overdimensjonert må batteripakken være.
Raten ett batteri blir utladet eller oppladet med blir beskrevet som C-rate. Et batteri som lades fra 0100% eller 100-0% i løpet av 1 time blir belastet med 1C. Batterier som brukes i store deler av
fergemarkedet i dag er oppgitt til 2C. Disse kan altså gå fra 0 til 100% på 30 minutter. Det finnes også
batterier som tåler en mye høyere C-rate, men disse er dyrere og blir heller brukt til såkalt «peak
shaving» (utglatting av en lastkurve hvor effektbehovet svinger mye).
For å oppnå en akseptabel levetid på batteriene ønsker man lave utladningssykler. Jo flere sykler
man ønsker at batteriet skal tåle, jo lavere må utladningsgraden (DoD – Depth of Discharge) være.
DoD under 60% er anbefalt av de fleste batteriprodusenter.
I enkelte perioder av dagen er det ønskelig med kontinuerlig drift grunnet stor passasjertrafikk. I
disse periodene er det ikke ønskelig med lengre driftsstopp grunnet lading og man kan derfor
dimensjonere batteripakkene for å klare denne lange driftsperioden uten tilført energi. En slik
dimensjonering resulterer ofte i uforholdsmessig store batteripakker som gir en tynge, og derved
mindre energieffektiv båt. Man vil da også kreve et relativt langt ladestopp på 20-90 minutter,
avhengig av hvilken C-rate de valgte batteriene har, etter hver slik driftsperiode. Dimensjoneringen
av batteripakken må da gjøres ved «energiforbruk delt på 0,6 pluss en sikkerhetsmargin».
En måte å redusere ladetiden og størrelsen på batteripakken er å kunne lade ofte. Å kunne øke antall
ladepunkter vil gjøre at hver ladesykel vil ha veldig liten DoD. Dette hjelper også levetiden på
batteriene. Det er ingen problemer for batteriet å lade oftere, men man må fortsatt holde seg
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innenfor den oppgitte C-raten. Alle båter som frakter passasjerer, må ha stopp ved kai for av- og
påstigning. En grunn til at lading ved slike stopp ofte blir valgt bort er tilkoblings tiden for manuelle
ladetilkoblinger. Med dagens systemer for hurtigbåter og mindre fartøy må mannskapet koble til en
kabel for så å starte ladingen manuelt. Til- og frakopling tar dermed mesteparten av liggetiden til
fartøyet. Autonome lade løsninger må på plass dersom fartøy skal kunne lade ofte for at det ikke skal
gå ut over passasjeropplevelsen.

6.9

Energitilførsel

Noe som har vist seg utfordrende med ulike nullutslippsløsninger for transport er hyppigheten for å
få tilført energi. De fossile drivstoffkildene har bedre volumetriske og gravimetriske egenskaper pr
kWh og lar seg derfor lettere lagre ombord på transportmiddelet i større kvantum enn nullutslippsalternativer. For diesel finnes det mye eksisterende infrastruktur som kan benyttes for energitilførsel.
Det er også mulig å få diesel tilført fartøyet via biler.
Dersom man skal gå for et nullutslippsalternativ må ny infrastruktur på plass på kaiene. For elektrisk
løsning med batteri som energibærer vil man måtte bygge ut ladepunkter med nok tilgjengelig kraft
til å lade fartøyene basert på oppsatt rutetabell. Dette er etterhvert kjent teknologi og det er ikke
stor risiko rundt slike anlegg. Det er viktig å kartlegge at tilstrekkelig energi kan leveres i nærheten av
kaiene for å unngå kostbare utbygginger for strømleverandør. Dersom det viser seg vanskelig å tilføre
tilstrekkelig energi innen planlagt ladetid finnes det også muligheter hvor det lades opp en
batteripakke på land eller på en flytebrygge, for så å «dumpe» energi om bord til fartøyet. Man lader
da fartøyet direkte fra strømnettet samtidig som man henter ut energi fra batteripakken lokalt på
ladepunktet. En slik batteripakke er også kjent teknologi og blir ofte benyttet på fergesamband ute i
distriktene. Bilfergen «MF Ampere» har for eksempel blitt ladet med en slik løsning de siste årene.
For andre energibærere, som hydrogen og naturgass, er det for urbane strøk mest naturlig å tenke at
dette vil bli levert med bil. Man kan også bygge opp lagringsanlegg, men dette krever areal og streng
adgangskontroll. Uavhengig av hvordan mediet lagres må det i urbane strøk foretas risikovurderinger
rundt bunkeroperasjoner av gass.

6.10 Universell utforming om bord i fartøyene
Universell utforming er viktig når det skal designes og bygges nye fartøy. Det er viktig å sikre god
bevegelighet for alle i fartøyene. Her er noen viktige punkt med tanke på universell utforming:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle terskler bør lages med ramper eller opphøyninger for å enkelt kunne rulle over.
Man bør ha snuradius på 750mm innenfor og utenfor HC toalett samt hovedinngang og
utgangsdører.
HC toalett bør utformes etter retningslinjer for universell utforming.
Salong og gangbaner bør være oversiktlige og intuitive for passasjerer for å skape en god flyt
og minst mulig friksjon for de reisende.
I salongen bør det være gode kontraster mellom gangbaner og sitte områder, merking og
skilting av f. eks toaletter bør være godt synlig og tydelige symbol som er enkle å forstå.
Det bør være ledelinjer på gulv & taktile skilt for informasjon til de reisende.
Teleslynge bør installeres.
Det bør være håndtak plassert på vegger og i nærheten av passasjerområdene for
passasjerer som er dårlig til bens.
Stopp bør annonseres på høyttalere samt på skjerm med tydelig skrift.
Det bør være dedikerte plasser for rullestolbrukere med festepunkt i gulv.
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6.11 Regelverk/sikkerhet
Alle fartøy som skal operere i Norge kommer inn under regelverket til Sjøfartsdirektoratet. Størrelse
på fartøyet, antall passasjerer og hastighet er med på å bestemme hvilket regelverk som bli
gjeldende. Når dette er bestemt vil en kunne si noe om krav til hvilket utsyr som kreves om bord.
Sjøfartsdirektoratet er underlagt IMO (International Maritime Organization) sine regler. For fartøy
som er under 24m. kan en bygge etter Byggeforskriften. Dette er et litt forenklet regelverk som
gjelder for fartøy som skal operere i Norge.
Størrelse på fartøyet, antall passasjerer og motorstørrelse er med på å bestemme hvilken bemanning
som kreves ombord. Dagens regelverk krever sikkerhetsbemanning på alle fartøy for å kunne
håndtere en eventuell nødsituasjon. Denne bestemmes av antall passasjerer og hvilket utsyr som er
om bord. Størrelse på fartøyet og motorstørrelse bestemmer hvilke kvalifikasjoner bemanning må
ha. Typisk bemanning på fartøyer i samme størrelse som Bybåten er 2-3 personer.
Regelverket er hele tiden i utvikling og hva som skjer i fremtiden er usikkert. Autonome fartøyet er
under utvikling og dette kan i fremtiden endre krav til bemanning på fartøy.

6.12 Mulig autonomi
Automatisering og autonomi vil innebære store endringer for transportmidlene. Forskning på temaet
fra store aktører bidrar til tryggere og rimeligere løsninger, og det foregår i dag et kappløp om å være
først ute på markedet med teknologi. De mest tungtveiende motivasjonsfaktorene for innføring av
autonomi er reduserte kostnader til fører, samt høyere kvalitet og sikkerhet på transportene. Der er
det ulik grad av automatisering. Se tabell under.

Tabell 6-1: Betegnelser på grad av automatisering. Kilde: Avinor m.fl., 2019.

Graden av autonomi kan være forskjellig i alle disse tilfellene, men vil normalt være begrenset. De
mest aktuelle nivåene er:
•

Automatisk: Full-automatisk operasjon for en spesifikk funksjon, for eksempel
dynamisk posisjonering eller styring inn til kai. Dersom hindringer eller andre
problemer oppdages så vil operasjonen avbrytes og operatøren må umiddelbart
overta. Dette er for eksempel aktuelt for automatisk overfart og for å legge til kai for
en bilferge.
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•

Begrenset autonom: Helautomatisk for mer generell forseiling hvor vanlige
utfordringer kan behandles av automatikken. Systemet har begrensninger i hva det
kan gjøre, for eksempel i avvik fra planlagt reise, og må tilkalle operatør dersom
problemer ikke kan løses innen spesifiserte begrensninger. Her tillates det en viss
forsinkelse før operatøren griper inn.

Høyere nivå av autonomi er normalt ikke så aktuelt. Skip er kostbare enheter og har stort
skadepotensiale hvis noe går galt, så det er lite ønskelig å fjerne kontinuerlig overvåkning. Sett fra
regelverkssiden er også kontinuerlig overvåkning enklere, siden man får en person som tilsvarer en
kaptein, og kan bruke «ekvivalente» løsninger der regelverket krever at en kaptein tar aksjon eller er
til stede. Regelverket rundt autonomi er under utvikling. For alle fartøy er det flere situasjoner og
sikkerhetstiltak det må tas hensyn til. Å få en helt ubemannet båt som skal frakte passasjerer vil være
en utfordring med tanke på sikkerhet rundt evakuering eller om noen faller over bord. Ifølge klasse
selskap skal også introduksjon av teknologi knyttet opp mot autonomi bli implementert uten å gå ut
over sikkerheten til personer, eiendeler og miljø. Det skal heller ikke ha en negativ kraft mot andre
sosiale aspekter. (DNV GL, 2018).
Når den autonome teknologien er klar for bruk i fartøy som frakter passasjerer er klar er uvisst. Figur
6-3 presenterer en tenkt tidslinje for teknologiutvikling innenfor automatisert samferdsel, hentet fra
«Teknologi-trender i transportsektoren»- Utredningsrapport for Nasjonal Transportplan 2022-2033
(Avinor m.fl.,2019). Tidslinjen har hovedfokus på når teknologiene er kommersielt tilgjengelig.

Figur 6-3: Det er en tenkt tidslinje for teknologiutvikling for automatisert samferdsel (Avinor m.fl., 2019)

Som vi ser, vil det fortsatt gå noe tid før innsparinger ved autonomi vil være teknisk tilgjengelig. Når
de deretter blir tilgjengelig for praktisk bruk er mer usikkert, sannsynligvis først for enkle operasjoner
hvor passasjer ikke er en del av transporten. Krevende trafikale forhold vil også være en utfordring,
men det er grunn til å tro at den autonome teknologien i 2035 er kommet så langt, at det vil kunne gi
en viss kostnadsbesparelse.

6.13 Terminalløsninger
For at konseptet «Bybåten» skal fremstå som et reelt alternativ, må både fartøy og terminalløsninger
være attraktive. Utforming og funksjonalitet bør være slik at en tenker dette tilbudet som en naturlig
og sømløs forlengning av annen kollektivløsning, og by på en positiv samlet reiseopplevelse.
Når det gjelder terminal er det særlig fem forhold som må ha gode løsninger for at opplevelsen skal
være slik:
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•

Tidevann: Uansett type terminal er det viktig at overgangen fra fartøy til land tas over god
lengde slik at den ikke oppleves bratt eller utrygg (opp eller ned). I særlig grad gjelder dette
for de som er avhengig av universell utforming, eller som for eksempel skyver barnevogn,
eller sykkel. Ikke minst må også rullestolbrukere føle overgangen komfortabel og sikker uten
hjelp av andre. For å få til dette er sannsynlig praktisk løsning at terminalen er flytende med
dekk i samme høyde som passasjerdekket om bord. Tidevannsforskjellen bør tas i
overgangen mellom flytende terminal og land. Uansett om denne går rett mot- eller langs
land, bør det være enkelt å få til en stigning som oppleves trygg, komfortabel og effektiv.
Med tanke på trygghet og energitilførsel ser vi for oss at fartøyet «autodoces»28 , og låses
fast til mot terminal. Å ta opp tidevannsforskjellen mellom fartøy og fast kai vil kreve
omfattende tiltak og det vil være vanskelig å finne løsninger som oppfattes som trygge og
komfortable.

•

Regn og vind på venteområde: Bergen har mye av begge deler, og for nødvendig
attraktivitet må venteområde skjermes hensiktsmessig. Vi ser ikke at det skulle være
vanskelig å få til dette på flytende terminalløsninger.

•

Sjøforhold/vind: Ved terminal er det, med tanke på manøvrering og om bord/i land-stigning,
ønskelig med så rolige sjøforhold som mulig. Det er viktig at fartøy og kai ikke beveger seg i
forhold til hverandre, dette kompliserer om bord/i land-stigning og føles utrygt. Vi ser for oss
at båten låses mot terminal så lenge den ligger. Det er mulig at dette også er vesentlig i
forhold til energitilførsel. Det kan tenkes at demping av sjø kan bli nødvendig ved terminal.

•

Mest mulig sømløs overgang til andre transportmidler: Kortest mulig avstand, ikke trapper,
minimal høydeforskjell og gjerne beskyttet mot værforhold om mulig. Om mulig er det
gunstig å separere passasjerstrøm til – fra fartøyet, eksempelvis med separat landgang for å
gå om bord og gå i land.

•

Energitilførsel: I prinsippet kan energitilførsel være diesel, gass eller elektrisitet. Elektrisitet
er trolig det enkleste å få frem til terminal i tettbygd område, og vil i tillegg være det som er
miljømessig enklest (ingen utslipp eller eksplosjonsfare som gjerne kjennetegner
alternativene). En viktig forutsetning for et effektivt ruteopplegg er kort liggetid ved terminal.
Både med tanke på effektivt ruteopplegg og med tanke på å begrense investeringskostnader,
vil det være enklest om energitilførsel kunne avgrenses til endestoppene. Relatert til hvordan
Bybanen oppleves vil det fra et passasjersynspunkt være enklere å akseptere at fartøyet
venter (og samtidig fyller energi) på endestopp til “rundt” avgangstidspunkt, mens utvidet
stopp/energifylling på mellomstopp nok er langt verre å få aksept for.
For i størst mulig grad imøtekomme ønske om generell kort terminaltid, vil det være riktig å
søke en sammenheng mellom evt autodocking og energifylling slik at påfylling starter
automatisk og derved minimalt tap av tid i forhold til total terminaltid. Jo mer en kan fylle
underveis, jo mindre energi må lagres om bord, og jo mer energieffektive fartøy får en.

•

Relokalisering: I og med at de befinner seg på sjø vil flytende terminaler være langt lettere å
flytte/relokalisere, enn om tilsvarende skulle skje ved fast terminal på land. Det ligger i
sakens natur at flytende terminaler med relativt liten innsats kan flyttes til ny lokalitet, f.eks
ved endring av tilgrensende boligmasse eller målpunkt. Det samme gjelder ved andre behov
for flytting.

28

Autodoc er en løsning som gjør at fartøyet automatisk gripes og holdes fast mot kai når det
kommer inn.
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Del 4- Anbefalinger og oppsummering
I Del 4 presenteres endelig anbefaling for båtkonsept og terminal basert på de foreslåtte rutene (del
2) og de mulige tekniske løsningene (del 3). Her ser vi også mer detaljert på plassering av anløpssted
og utforming på landsiden. I tillegg vurderes kostnader og utbygging i faser. Til slutt oppsummeres
hele rapporten.
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7

ANBEFALING AV TEKNISK LØSNINGER, KONSEPT OG FASER FOR UTVIKLING AV
BÅTRUTE. KOSTNADSVURDERINGER

I del 2 endte vi opp med fire alternativ til ruter for Bybåten:
▪
▪
▪
▪

Rute A: Laksevåg nord – Sandviken v/Bybanestopp
Rute B1: Laksevåg sør - Nøstet - Indre Sandviken – Nøstet - Laksevåg sør
Rute B2: Laksevåg sør - Nøstet - Indre Sandviken – Laksevåg sør
Rute C: Laksevåg sør - Nøstet

Rutekonseptene kan karakteriseres som «pendleruter» der en rendyrker at flest mulig skal ha et
kollektivtilbud med høyest mulig frekvens.
I del 3 så vi på ulike tekniske løsninger for båt- og terminal som vil kunne betjene disse rutene. I dette
kapitlet anbefaler vi hvilket båt- og terminalkonsept som vil være best egnet. Vi ser også på
kostnader og faser ved utvikling av Bybåten. I tillegg gjøres mer detaljert anbefaling av hvor
anløpsstedene for de fire rutene kan lokaliseres.

7.1

Anbefalt løsning for båtkonsept

Konklusjoner i Del 1 og 2 i denne rapporten, gir føringer for valg av fartøy og hvilke egenskaper de
bør ha. Kapasitetsmessig bør fartøyene kunne ta 60-70 personer, og være tilrettelagt for å kunne ta
rullestoler, barnevogner, sykler og mikrokjøretøy etc. med om bord. Hvis alle skal kunne benyttes seg
av Bybåten, må den være godt tilrettelagt med universell utforming. Bybåten forutsettes å ha grønne
løsninger og dermed minimale klimagassutslipp.

7.1.1 Oppsummering av tekniske løsninger
For å oppsummere de ulike tekniske løsningene som er vurdert i del 3, og kunne anbefale teknisk
plattform for Bybåten, har vi satt viktige egenskaper opp i Tabell 7-1. Her er det vist fargekoder på de
ulike løsningene. Kombinasjon av flest mulig grønne og blå verdier, og færrest mulig grå og røde
verdier kjennetegner beste løsning.
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Tabell 7-1: Oppsummering/vurdering av ulike tekniske løsninger som er aktuelle for Bybåten.
Transport- Effektivitet
Bølgeeffektivitet manøvr.
dannelse
Lav
. Produksj.
til/fra seilingstil
vs forbruk terminal høyde omgivelse Utslipp

Passasjeropplevelse
Støy- , trygghetsforhold
følelse

Egnet for
Pålitelighe
universell Status
t,
Seriøse
utforming, teknologi- leveran- regularitet Invest.sykler, etc løsning dører bak
i drift
kostnad

Totalvurdering egnet
løsning

Skrogplatform
Ettskrogs

Lav

Middels

Katamaran

Høy

Høy

Svært
god
Mindre
god

Stål

Lav

Bra

-

Aluminium

God

God

-

Glassfiber

Middels

Bra

-

Høy

Høy

-

Noe/
en del
Bra/
moderat
Bra/
moderat
Meget
god/lite

God

God

-

LNG

Mindre god

God

-

CNG

God

God

-

Elektrisk

God

Meget god

-

Hydrogen

Mindre god

Meget god

CPP propell

Høy

FP propell

God
Lav

En del

En del

-

Middels

Mindre god

Moden

Ja

Meget god

Moderat

Mindre
egnet

Lite

Lite

-

Meget god

Meget god

Moden

Ja

Meget god

Middels

Godt egnet

Høye

-

God

-

Moden

Ja

God

Lav

Mindre
egnet

Middels

-

God

-

Moden

Ja

God

Middels

Godt egnet

Middels

-

God

-

Moden

Ja

God

Middels

Lavt

-

God

-

Moden

Ja

God

Høy

Bra egnet
Meget godt
egnet

-

Høye

Moderat

God

God

Moden

Ja

Lav

-

Moderat

Moderat

Mindre god

Bra

Umoden

Nei

Moderat

Moderat

Mindre god

Bra

Umoden

Nei

Megt god
Forventet
god
Forventet
god

-

Ingen

Svært lite

Meget god

Megt god

Moden

Ja

Megt god

-

-

Ingen

Svært lite

Mindre god

Bra

Uavklart

Nei

Uavklart

Høy
Meget
høy

Meget god

-

-

Lavt

Moderat

Meget god

-

Moden

Ja

Høy

Middels

Meget godt
egnet

Bra
God

-

-

Middels
Høye

En del
Lite

Mindre god
Meget god

-

Moden
Moden

Ja
Ja

Høy
Høy

Lav
Høy

Bra egnet
Lite egnet

Byggemateriale

Carbon

Fremdriftsmaskineri
Diesel

Høy
Høy

Bra egnet
Mindre
egnet
Mindre
egnet
Meget godt
egnet
Umodent

Propulsjon

Vannjet

Begrepsforklaring for noen av kolonnene i Tabell 7-1.
•
•
•
•

Transporteffektivitet – i all hovedsak i hvilken grad en oppnår lavt energiforbruk (og derved
lave utslipp) og god effektivitet i forhold til transportoppgaven
Støyforhold – primært med tanke på ekstern støy til omgivelsene, men også om bord.
Status teknologiløsning – om dette er en velkjent stabil teknisk løsning, eller løsninger
kjennetegnet med usikker regularitet.
Investeringskostnad – dette er fartøyskostnad ved innkjøp

Mannskapskostnader er ikke tatt med i tabellen. På dette nivået vurderes mannskapskostnadene å
være like uansett konsept. Vedlikeholdskostnader er heller ikke tatt inn i tabellen. Det er vanskelig å
vurdere disse på dette nivået.
Det vil neppe være store forskjeller mellom skrogplattformene. Heller ikke byggemateriale slår særlig
ut, men sannsynligvis vil carbon være rimeligst. Propulsjon gir heller ikke store utslag, fast propell
trolig rimeligst. Fremdriftsmaskineri betyr derimot mest, her mener vi LNG, CNG og Hydrogen vil gi
høyere kostnader. Diesel vurderes til moderat, og elektrisk trolig rimeligste løsning.

7.1.2 Endelig anbefaling av båtkonsept
Ikke alle vurderingsparametre (ref.Tabell 7-1) er like viktige. Transporteffektivitet, lave utslipp lokalt,
egnethet for universell utforming og pålitelighet kan en anta er blant de viktigste. I kulepunktene
under oppsummerer vi de viktigste egenskapene båten bør ha:
side 65 av

87

•

Skrogplattform: Ut fra sammenstillingen over ser vi at katamaran har flest grønne
markeringer og få røde. Dette skrogkonseptet kommer derfor best ut for formålet.
Katamaran har mange fordeler, først og fremst effektivitet og lave utslipp, men også
egenskaper som passasjerdekk i høvelig terminalhøyde. Ulempen er høyde som hindrer den
å krype under lave broer. Totalvurderingen er: Godt egnet.

•

Byggemateriale: Byggematerialet carbon har klart flest grønne og blå, og bare en rød
markering, og kommer klart best ut av alle. Rødt for carbon er knyttet til at det er et noe
dyrere byggemateriale, men som da gir egenskapene som gjør at dette materialet kommer
klart best ut for formålet. Totalvurderingen er: Meget godt egnet.

•

Fremdriftsmaskineri (motor og fremdriftslinje): Elektrisk drift (batteri) kommer klart best ut,
med mange grønne og blå vurderinger og ingen røde. En begynner etter hvert å få en del
driftserfaring med slike løsning både på sjø og på land. Totalvurderingen er: Meget godt
egnet.

•

Propulsjon (det som omsetter kraften fra fremdriftslinjen til skyvkraft og manøvreringsevne
for fartøyet): Vribar propell CPP er klart best egnet for oppgaven uansett diesel eller elektrisk
fremdriftsmaskineri, Løsningen har mange grønne og ingen røde vurderinger for oppgaven.
Totalvurdering: Meget godt egnet.
Fast propell kan fungere brukbart i kombinasjon med elektrisk drift.

Samlet vurdering er at en slank katamaran med energi lagret på batteri og med elektrisk
fremdriftsmaskineri hvor energien omskapes til skyv og manøvreringskraft ved hjelp av en vribar
propell (og ror) er vurdert som beste konsept for Bybåten.

Fartøystørrelse
Ut fra kapasitetsbehov og krav til bemanning vil en anbefalt størrelse for Bybåten være rundt 2224m. Det vil da være plass til 60-70 passasjerer og 10-15 sykler.
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Figur 7-1: Skisse av hvordan Bybåten kan se ut. Illustrasjon: Asplan Viak/ Paradis Nautica

Av og påstiging fremme vil gi god effektivitet ved terminaler. Fremste del av fartøy bør da være
tilrettelagt for oppbevaring av sykler, microkjøretøy etc (Figur 7-2). Salongen med sitteplasser for
passasjerer anbefales i midten av fartøyet. Her bør det også være tilrettelagt med plass for
barnevogner og rullestoler. Aktre del kan brukes til toaletter og andre fasiliteter en ønsker.

Figur 7-2: Skisse over mulig innvendig arrangement på Bybåten.

Størrelsen på de ulike delene i fartøyet kan variere utfra behovet for den aktuelle ruten. På et 24 m.
fartøy vil det være god fleksibilitet for å kunne tilpasse areal ihht behovene. I
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Figur 7-3: To eksempler på arrangement/oppdeling av Bybåten.

Seilingstid og terminaltid
For de fire valgte rutealternativene, har vi vist seilingstid og terminaltid ved seks ulike hastigheter i
Figur 7-4Figur 7-7 (se kap.6.2 for nærmere beskrivelse av hvilke komponenter som inngår i
seglingstid og terminaltid). For å redusere batteripakken om bord i fartøyene anbefales det å lade
ofte, og dette er utgangspunkt for vurderinger i rapporten. Det er lagt inn 4 minutter terminaltid
inkludert lading på Laksevåg og Indre Sandviken. På Nøstet er terminaltid satt til 1,5 minutt for rask
av- og påstiging av passasjerer.
Med forutsetningen om ca.16 knop og 4 min. terminal- og ladetid på begge sider, vil det for rute A
(Figur 7-4) være mulig å få til en avgangsfrekvens på 30 minutter med 1 fartøy, 15 minutter med 2
fartøy og 10 minutter med 3 fartøy.
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Figur 7-4: Seglingstider og terminaltider ved ulike hastigheter, rute A: Laksevåg Nord – Indre Sandv. v/Bybane.

For rute B1 (Figur 7-5) vil det være mulig å få til en avgangsfrekvens på 20 minutter med 2 fartøy,
men hastighet må da opp i nesten 20 knop. Ved 14 knop vil frekvensen komme over 20 minutt med 2
fartøy. Med 3 fartøy er 15 minutters frekvens mulig med hastighet på 14 knop.

Figur 7-5: Seglingstider og terminaltider ved ulike hastigheter, rute B1: Laksevåg sør- Nøstet-Indre
Sandviken- Nøstet – Laksevåg sør.
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For rute B2 (Figur 7-6) vil det være mulig å få til en avgangsfrekvens på 20 minutter med 2 fartøy selv
med hastighet så lavt som under 12 knop. 10 minutters frekvens mulig med 3 fartøy og samme
hastighet.

Figur 7-6: Seglingstider og terminaltider ved ulike hastigheter, rute B2: Laksevåg sør - Nøstet - Indre
Sandviken – Laksevåg sør.

For rute C (Figur 7-7) er det god margin for å klare 20-minutters frekvens med bare en båt, selv med
hastighet under 10 knop. Med 2 fartøy er 10 minutters frekvens mulig for denne hastigheten.

Figur 7-7: Seglingstider og terminaltider ved ulike hastigheter, rute C: Laksevåg sør- Nøstet.
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7.2

Anbefalt løsning for kai/terminalkonsept

Terminal kan i prinsippet løses enten ved å benytte faste kaier som terminal, eller ved flytende
terminal med gangbro(er) mot land. Begge løsninger vil kunne kombineres med andre båtruter,
gjerne lengre regionale ruter. Det vil da kreve mer plass og gi en større kostnad.
•

Flytende terminaler har ingen høydeforskjell mellom land og fartøy, noe som sikrer god
passasjerflyt (inkludert de som har med seg sykkel, barnevogn, mikrokjøretøy e.l.) på denne
krevende overgangen. Løsningen krever også mindre lengde langs sjøfronten og er velegnet
for energitilførsel (særlig elektrisk). Løsningen er også fleksibelt med tanke på re-lokalisering.
Vi anbefaler flytende terminaler som løsning. Hvis det skal benyttes elektriske fartøy er det
ofte utfordring med nok ladetid. Da er terminaltid viktig. Ved å bygge fartøy og flytebrygger
som er tilpasset hverandre vil det gå raskere å legge til kai. Det finnes auto-dockingsystem
som er under utvikling og testing i fartøy. Dette er teknologi som vil kunne effektivisere
operasjonen med å legge til kai og lade. Vi anbefaler at flytende terminaler utstyres med
batteribanker som kontinuerlig lades opp av strøm fra land, for rask overføring til fartøy.

•

En løsning med faste kaier er mulig, men å lage løsninger for å ta opp tidevannsforskjellen
mellom fartøy og kai på en god måte vil kreve omfattende tiltak. En annen ulempe er at
dette vil være faste installasjoner, og endringer vil kreve riving og ny oppbygging. I tillegg vil
trolig fast kai kreve mere areal av sjøfront, evt. at en må bygge relativt langt ut. Rask
terminaltid og rask påkobling for energifylling vil være vanskelig å oppnå ved en slik løsning
på grunn av tidevannsforskjell.

Kort oppsummert så anbefales flytende terminaler med en eller flere gangbroer som tar opp
tidevannsforskjellen mot land. Med mange anløp anbefales også et autodocking system og rask
oppkobling av energitilførsel.

Figur 7-8: Skisse av Bybåten og anløp ved flytende terminal. Illustrasjon: Asplan Viak/ Paradis Nautica
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Løsninger på landsiden
Anbefalt konsept for terminal er svært fleksibelt og kan flyttes relativt enkelt. På landsiden er det
derimot noen forutsetninger som må ligge i bunnen for at Bybåten skal fungere bra. Dette er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sørge for avklarte eiendomsforhold på land
Ha tilstrekkelig areal på sjøsiden (til flytende terminal, manøvrering etc)
Ha tilstrekkelig areal på landsiden (til «vrimling», sykkelparkering og evt av/påstigning og
bilparkering/ innfartsparkering)
Plassere terminal i attraktivt byrom (eksisterende eller planlagt) der det kan forventes at
byrommet blir et godt møtepunkt (et sted man ikke bare passerer gjennom, men har lyst til å
bli værende)
God tilkobling til gang/ og sykkelveinett og viktige tverforbindelser
God tilkobling/overgangsmulighet til øvrig kollektivtilbud
Sørge for at Bybåten er godt synlig fra landsiden.
Strømtilførsel for lading av terminal/ båt
Avklare oppankring og bropunkter mot land
Ved evt. behov arrangere bølgedemper dersom dette er nødvendig for å få tilstrekkelig rolige
sjøforhold mot kai.

Figur 7-9: Skisse av Bybåten ved anløp i Bergen. Illustrasjon: Asplan Viak/ Paradis Nautica

7.3

Nærmere beskrivelse av anløpsstedene

I sjøfrontstrategien (Bergen kommune, 2019) er det konkrete forslag til tiltak for å imøtekomme
utviklingsprinsipp for sjøfronten (ref. kap.2.4). For hele sjøfronten er det laget skisser av fremtidig
utvikling og vi har plassert foreslåtte anløpssteder på disse skissene. Dette er med forventning om at
de aktuelle stedene utvikles på en måte som gjør dem egnet til etablering av anløp for Bybåten.
Vi ser at plassering er gjort hvor det i Sjøfrontstrategien er vist byrom og hvor det er gode
forbindelser til omkringliggende områder. I Sandviken har en valgt det byrommet som ligger
nærmest bybaneholdeplassene i Sandviken (disse er ikke endelig fastlagt). I Laksevåg sør er det vist
to alternativ. Alternativ A er vurdert å ha det beste kundegrunnlaget, men det kan være andre
tungtveiende grunner, f.eks strategiske/byutviklingsmessige, som gjør alternativ B mer aktuell. Valg
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av endelig plassering vil blant annet være avhengig av utbyggingen på Laksevågneset, Laksevåg
sentrum og tilkobling til kollektivholdeplasser i fremtiden.
Nøyaktig plassering av anløpssted må vurderes nærmere ved etablering av Bybåtrute, og kan gjerne
flyttes opp til 200-300 meter i ene eller andre retningen uten at det påvirker kundegrunnlaget
dramatisk (det vil i så fall være tilkobling/overgang til kollektivtilbud som vil påvirkes mest).

Figur 7-10: Nærmere beskrivelse av de foreslåtte anløpsstedene, basert på skisser for utvikling av sjøfronten
(Bergen kommune, 2019). Grønne sirkler viser mulig plassering av terminal og kan justeres.
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7.3.1 Mulighet for overgang til andre (regionale) båtruter
Det er ønskelig at Bybåten skal være best mulig tilknyttet øvrige båtruter i Bergen, både lokale ruter
til nabokommunene og de regionale rutene på Vestlandet. Ingen av de foreslåtte anløpsstedene er
direkte tilknyttet Strandkaiterminalen der de regionale rutene i dag har anløp. Kundegrunnlaget på
Bybåten som kommer fra andre regionale ruter er vurdert som lite sammenlignet med f.eks overgang
fra buss og bybane. En god overgang mellom båtrutene er likevel mulig i fremtiden. For det første har
det vært diskutert å flytte hurtigbåtterminalen fra Strandkaien, og der Nøstet er et mulig alternativ.
For det andre er foreslått konsept for terminal enkelt å flytte på, slik at en har mulighet for å flytte
anløp til Strandkaien dersom foreslåtte ruter viser seg å ikke fungere.
Det vil ikke være problematisk å kombinere foreslåtte løsning på båt- og terminal med andre
båttyper, f.eks med konvensjonelle fartøy (f.eks diesel) eller nyere typer fart (f.eks hydrogen). Ved
etablering av en stor flytende terminal vil slike fartøy også kunne ha ilandstigning/ ombordstigning i
front eller på siden. For øvrig vil flytende terminal utgjøre en forbedring for dagens båtruter med
tanke på universell utforming, trygghet (bratthet) osv.
Fylling av diesel, hydrogen og andre typer drivstoff vil i utgangspunktet ikke være hensiktsmessig på
en flytende terminal, og det er heller ikke vanlig å ha slik fylling på dagens kaiterminaler (fylling skjer
andre steder som har høyere sikkerhet).
Flytende terminal for Bybåten vil også kunne kombineres med at andre regionale ruter selv om disse
fortsatt anløper «vanlig» kaiterminal. Overgang må da skje over landgang mellom flyteterminal og
kaiterminal.

7.4

Kostnader

For å få en god oversikt over investerings- og driftskostnader må konseptet i større grad
konkretiseres. Vi har likevel forsøkt å gi et bilde av hvordan ulike alternativ forholder seg til de andre.
Måten vi har gjort dette på, er ved å sette en vurdert investeringskostnad for en båt til 1, og så
vurdere andre kostnadselement relativt til dette. Metoden kan illustreres ved at ladearrangement
for eksempel vil kunne koste ¼ båt.
I tabellen under har vi gjort en grov vurdering av kostnadskomponentene og summert sammen til et
indekstall for hver alternative løsning, basert på en fast hastighet (14 knop) og fast terminaltid (4
min. ved lading og 1,5 min. uten lading). Energikostnad (drivstoff) er tatt med, og vi har lagt til grunn
en 10 års periode. Mannskapskostnader er ikke med på dette tidspunktet, i og med betydelig
usikkerhet. Heller ikke vedlikeholdskostnader, men som vi forventer vil være mindre utslagsgivende.

Tabell 7-2: Oversikt over behov for antall båter, terminaler og ladearr. (basert på 14 knops hastighet i åpent
farvann og 4/1,5 min. terminaltid) for ulike ruter og rutefrekvenser, samt indekserte kostnader for
alternativene.
Rute- Rutebesrivelse
navn
A
A
A
B1
B1
B1
B2
B2
B2
C
C
C

Laks. N - Sandv.v/Byb.
Laks. N - Sandv.v/Byb.
Laks. N - Sandv.v/Byb.
Laks. S - Nøstet - Indre Sandv. - Nøstet - Laks. S
Laks. S - Nøstet - Indre Sandv. - Nøstet - Laks. S
Laks. S - Nøstet - Indre Sandv. - Nøstet - Laks. S
Laks. S - Nøstet - Indre Sandv. - Laks. S
Laks. S - Nøstet - Indre Sandv. - Laks. S
Laks. S - Nøstet - Indre Sandv. - Laks. S
Laks. S - Nøstet
Laks. S - Nøstet
Laks. S - Nøstet

Avg.

Antall

Antall

Antall

Investerings-

frekvens

båter

term.

ladearr.

10
15
20
10
15
20
10
15
20
10
15
20

4
3
2
5
3
3
4
3
2
2
2
1

2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
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indeks

Drivstoffindeks
(10 år)

Samlet
kostnadsindeks (10 år)

4,9
3,9
2,9
6,2
4,2
4,2
5,2
4,2
3,2
2,7
2,7
1,7

1,2
0,9
0,6
1,5
0,9
0,9
1,2
0,9
0,6
0,6
0,6
0,3

6,2
4,9
3,6
7,7
5,1
5,1
6,4
5,1
3,8
3,3
3,3
2,0

Vi ser at det naturlig nok er de lange rutene og den høyeste frekvensen som gir høyest kostnad. For å
oppnå en frekvens på 20 minutter trenger rute C bare en båt, mens de andre rutene trenger 2 eller 3
båter og har derfor høyere kostnadsindeks. For å få en frekvens på 10 minutt må en på rute A og B2
opp i 4 båter og hele 5 båter på rute B1, mens rute C klarer seg med 2 båter og dermed langt lavere
kostnadsindeks.
Det må kommenteres at i noen tilfeller vil den gitte hastigheten (14 knop) og terminaltiden (4/1,5
min) medføre at må opp i en «ekstra» båt, og at et lite kutt i reisetid eller terminaltid vil kunne
redusere antall båter for å oppnå ønsker frekvens. Tabellen er kun basert på «runde frekvenser», noe
som er ønskelig for å få en lett gjenkjennelig avgangsfrekvens. Tekniske løsninger og tekniske
utvikling vil kunne påvirke dette, eksempel batteriteknologi og hvor raskt disse kan lades.
Kostnadsspørsmålet må forøvrig sees i sammenheng med utbygging i faser, se kap.7.5.

7.5

Utbygging i faser

Det vil være naturlig at Bybåttilbudet bygges ut i faser. En første fase kan være å etablere en
direkterute mellom to anløpssteder og der fase 2 er å knytte seg til et tredje anløpssted, eventuelt at
en øker frekvensen på eksisterende. En ny fase kan også gå ut på å opprette en helt ny rute mellom
nye anløpssteder. Å utvide til en ny fase vil kunne medføre at en må sette inn mer båtmateriell for å
kunne opprettholde samme frekvens, evt ny båt for å øke frekvensen.
En fasevis utbygging har blant annet disse fordelene:
•
•
•
•

Testing og kostnadsbesparelse: En kan i første fase teste ut løsninger for båter, kaianlegg,
overfart, overgangsmulighet etc. i mindre skala. Da unngår en å få høye
innvesteringskostnader fra første dag.
Fleksibilitet ifht vekst og byutvikling: Utvikling i faser gjør at en kan utvide tilbudet i takt med
nye utbygginger som skjer langs sjøfronten, og i forhold til befolknings- og
arbeidsplassveksten i Bergen generelt.
Fleksibilitet ifht endringer i øvrig kollektivtilbud: Utvikling i faser gjør at en kan tilpasse
Bybåten til hvordan øvrig kollektivtilbud bygges ut, blant annet bybanen, buss og andre
regionale båtruter (og evt flytting av anløp/terminal på Strandkaien).
Fleksibilitet ifht teknologiske endringer: Utvikling i faser gjør at en kan justere konseptene i
forhold til tekniske endringer som skjer, eksempelvis innen båtteknologi (f.eks ladeteknologi
og autonomi) og tilbringertjenesten (eksempelvis økt bruk av mikrokjøretøy).

Hvis vi ser på de fire foreslåtte rutene så har rute A andre anløpssteder enn de tre andre
rutealternativene og er i større grad avhengig av overgang mot kollektivtransport i Sandviken (mot
Åsane). Blant annet er tilkobling til bybanen-BT5 viktig for denne båtruten, der trasé, holdeplasser og
finansiering ikke er avklart per dags dato. Det kan derfor være fornuftig å vente med denne ruten.
Rutene B1, B2 og C har anløp både på Laksevåg sør og Nøstet og det vil derfor være naturlig å starte
med en rute mellom disse stedene i fase 1. Selv om rute C har det laveste kundegrunnlaget er det
likevel vurdert å være hensiktsmessig å starte med denne. Den første grunnen er at siden en bare har
to anløp så trengs det bare å etablere to terminaler. For det andre er overfarten så kort at en kan
klare tjueminutters frekvens med bare én båt29 (å starte med én båt gir bl.a. den fordelen at en
begrenser investeringsutgiftene). Det båtkonseptet som er foreslått vil kunne være noe

29

Tjueminutters frekvens med en båt er mulig å oppnå med hastighet helt ned til under 10 knop. Terminaltid er
da 1,5 min. på Nøstesiden og 4 min. (som inkluderer lading) på Laksevågsiden. For å oppnå 15 minutters
frekvens med en båt må hastighet opp i 20 knop.
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overdimensjonert for en slik rute, men det anbefales likevel å starte med dette båtkonseptet siden
båten er tilpasset videre faser. Det vil være uheldig å måtte endre båtkonsept i fase 2.
Figur 7-11 illustrer mulige alternativ for fase 2. Erfaringene fra fase 1 vil være førende for hvilket
alternativ en bør velge i denne fasen, men trolig vil det være hensiktsmessig å forlenge ruten til
Sandviken (indre Sandviken mest aktuell, men indre Sandviken v/bybanen kan være alternativ
dersom bybanen BT5 er etablert) og med retur via Nøstet (rute B1) siden denne har bedre
passasjergrunnlag enn direkteruten (rute B2). Det er imidlertid essensielt at frekvensen ikke blir
dårligere enn i fase 1. Utviding til Sandviken med retur via Nøstet (rute B1) kan medføre at en trenger
totalt tre båter for å klare samme frekvens.

Figur 7-11: Forslag til fasevis utvikling av bybanen. Erfaringene fra fase 1 vil gi grunnlag for å vurdere hvordan
en går videre i fase 2. Noen sannsynlige alternativ er her vist. For fase 3 er det også vist fem mulige alternativ.
En hastighet på 14 knop er for øvrig lagt som fast forutsetning på alle alternativ med unntak av Fase 2- alt.1,
der en må opp i 17 knop eller redusere ladetid med 1-2 min. for å oppnå 20 min. frekvens.

Det foreslåtte konseptet for terminal har en stor fordel ved å være svært fleksibelt, og at
beslutningen om hvilket alternativ en velger i fase 2 og 3 kan ventes med. De flytende terminalene
kan flyttes relativt lett, enten lokalt i samme område eller til nytt sted (f.eks Laksevåg sør til Laksevåg
nord). Flytting kan være aktuelt dersom anløpsstedet viser seg å ikke være egnet (f.eks pga
infrastruktur på landsiden eller dårlig kundegrunnlag) eller at byutviklingen fordrer relokalisering
(f.eks utbygging av nye boligområder eller etablering av nye bybanestopp). En kan også endre på
hvilke anløp som skal ha hurtigladeterminal eller ikke, og det kan være aktuelt å bytte om på
terminaler ved overgang mellom fasene.
Det er essensielt at en er tro mot konsept for båt- og terminalanlegg slik at en beholder samme
system over tid og en enkelt kan legge om ruter og anløpssteder i fremtiden. En vil kunne justere på
båtstørrelse og hastighet når en går over i nye faser, men nye båter og terminaler må være
«kompatible» ifht lading og ombordstigning/avstigning.
Når autonome båter blir en realitet vil dette kunne endre båtkonsept- og ruter relativt mye (vist som
alt.5 i fase, Figur 7-11). Potensialet for flere ruter og hyppigere frekvens vil øke. Samtidig vil utvikling i
batteriteknologi (vekt mm) og ladeinfrastruktur påvirke antall anløp, rutevalg og frekvens (også vist
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som alt.5 i fase, Figur 7-11). Hva som blir utviklingen og hvor raskt dette skjer er vanskelig å spå, men
vil ha stor betydning for hva en velger i videre faser.

7.6

Mulig alternativ bruk av bybåten utenfor makstimen

Rutealternativene og frekvensene som er vist i dette kapitlet er basert på at forutsetninger som
ligger til grunn i makstimen (kl. 07-08) på hverdager da kundegrunnlaget er størst. I praksis bør
båtruten(e) kunne holde maksfrekvens i bortimot to timer, fra ca. 06.30- 08.30 da det er flest
reisende. Båten(e) vil da ha behov for en lengre ladeperiode for å «hente seg inn». På dagtid,
kveldstid og i helger vil det være naturlig å redusere frekvensen noe.
Dersom en velger å etablere rute C i fase 1 så innebærer dette at det er lite rom for å endre på ruten
siden det er bare en båt. Med utvidelse til ny fase og 2 eller 3 båter så vil det være potensiale for å
bruke en eller to av båtene på en annen måte dersom en går ned på frekvensen utenfor makstimen.
Dette kan være å etablere en annen rute med et annet marked enn hovedruten, eksempelvis:
•
•
•
•
•

«Studentrute» som er tilpasset behovet hos studenter og ansatte på NHH i ytre Sandviken
og/eller BAS i Sandviken.
«Utviklingsrute» til helt nye større utbyggingsområder som har dårlig kollektivtilbud i dag,
eksempelvis Hegreneset (vil kunne «booste» klimavennlige transportvalg om det
utkonkurrerer bilen)
«Turistrute» mellom Laksevåg, Nøstet, Vågen/Strandkaien og ytre Sandviken, tilpasset
turisters ønske om å se byen fra sjøsiden.
«Museumsrute» mellom anløpssteder som ligger nært museene, f.eks Ytre Sandviken (gamle
Bergen), indre Sandviken (Fiskerimuseet mm) og Vågen (Bryggen museum mm.). Her er det
også potensial for anløp uten utenfor studieområdet til denne rapporten, f.eks til Alvøen.
«Rekreasjonsrute» mellom anløpssteder innenfor og utenfor studieområdet. F.eks til
turområder, badeplasser eller parker.

Det bemerkes at spesielt for de tre siste alternativene så kan det være mest naturlig at slike tilbud
betjenes av private aktører og ikke av det offentlige/ skyss som et offentlig tilbud.
Ved alternativ bruk av båtmateriell bør det med fordel være en rute som benytter minst en av
anløpsstedene på hovedruten. Å etablere en helt ny rute utenfor makstimen vil gi større
investeringskostnader (flere terminaler) og mer behov for planlegging (spesielt på landsiden) siden
det vil innebære minst to nye anløp.
En alternativ bruk av ledig båtmateriell vil også kunne være en måte å teste ut ulike rutealternativer
for fase 2, men det vil ikke være en fullverdig uttesting siden kundegrunnlag og reisestrømmene er
annerledes på dagtid/kveld/helg enn i makstimen på en hverdag.

7.7

Kritiske suksessfaktorer for Bybåten

Vi vil her nevne viktige faktorer som vil være avgjørende for at Bybåten skal lykkes. Noen av
faktorene er endogene og dreier seg om hvordan en utvikler selve Bybåten og terminalene, mens
andre faktorer er mer eksogene og påvirkes av andre forhold:
•

En bør rendyrke Bybåten som primært et tilbud for pendling, blant annet ved å ha høyest
mulig frekvens i makstimen om morgenen og ettermiddagen, og utforme båt og terminal for
pendlere.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.8

Kostnad for å reise med båten bør være på samme nivå som øvrig kollektivtilbud i Bergen.
Gratisperiode kan vurderes i starten for å få opp passasjervolumet.
Billettering og drift av båt bør inngå i samme system som resten av kollektivtilbudet i Bergen.
Anløpssteder bør plasseres nærmest mulig eksisterende kollektivtilbud og utformingen må
sikre best mulig overgang fra båt til buss og bane.
Bybåten og terminalene (også på landsiden) bør ha en utforming som gjør det attraktivt å
kombinere båtreisen med sykkel og mikrokjøretøy; at det blir attraktivt å ta med seg slikt
kjøretøy om bord og å parkere på kaien.
Bybåten og terminalene bør ha en attraktiv utforming og være lett synlig og tilgjengelig fra
landsiden.
En bør rendyrke tekniske løsninger for båt- og terminal slik at en enkelt kan utvidede tilbudet
til flere anløp og ruter.
Alle båter og terminaler bør være kompatible med hverandre slik at enkelt kan endre- og
utvide rutene.
En bør fortsette utbygging langs sjøfronten for å få opp kundegrunnlaget
En bør etablere flere arbeidsplasser i Sandviken og Laksevåg for å få bedre kundegrunnlag i
begge retninger
En bør fortsette satsingen på kollektivtransport (billettpriser og rutetilbud) for å styrke
kollektivtrafikkens konkurransekraft i forhold til bil.
Fortsatt satsing på å tilrettelegge for gående og syklende, blant annet ved å skape gode
forbindelser ned mot anløpssteder for Bybåten.
Fortsatt bruk av virkemidler for å redusere biltrafikken i- og rundt sentrum.

Anbefaling for videre arbeid

I denne rapporten er det gjort en vurdering av hvilke konsept for båt, terminal og rute som vil være
best egnet, ut fra noen gitte forutsetninger. En del av forutsetningene vil kunne endre seg, for
eksempel hva gjelder kundegrunnlag, byutvkling (hvor og hvor mye som byges ut), kollektivtilbud
(hvor og hvor mye som bygges ut, bla. på Bybanen), tekniske løsninger for båt og terminal og
endringer i reisevaner (bl.a bruk av mikrokjøretøy). Dersom/når det skulle bli gjort vedtak om å gå
videre med et sjøbasert kollektivsystem bør en ta en realitetssjekk av forutsetningene for å se om
noen av disse bør endres.
Også vurderingen av kostnader og faser er basert på forutsetningene nevnt over, og er på et svært
overordnet nivå. Kostnadsvurderingene som er vist i tabellen i kapittel 7.4 er basert på en fast
hastighet og fast terminaltid. Her er det potensiale for både større hastighet og raskere terminaltid
slit at tidsbruken blir kortere. For noen av alternativene kan en da klare seg med en båt mindre (evt
også færre terminaler med lading), og derfor kunne spare kostnader. Dette må utredes nærmere når
en vet eksakt hva som er mulig å få til innenfor foreliggende teknologi.
Det er ikke gjort analyser av bedriftsøkonomisk lønnsomhet for båten, noe som bør gjøres dersom en
går videre med prosjektet. Her vil en bl.a. kunne ta inn forhold som andre forhold som
mannskapskostnader.
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8

8.1

OPPSUMMERING AV RAPPORTEN

Viktige forutsetninger for utredningen om Bybåten

Denne rapporten er et resultat av Bergen bystyre sitt ønsker om en kartlegging av et sjøbasert
kollektivsystem som vil kunne være et virkemiddel for å gjøre Bergen til en grønn storby. Videre er
rapporten et resultat av Bergen kommune (2019) sitt arbeid med «Strategi for sjøfronten i Bergen
sentrale deler» (Sjøfrontstrategien).
Sjøfrontstrategien har blant annet lagt føringene for avgrensing av studieområdet, som er definert til
å være mellom Ytre Laksevåg (ved Lyreneset/Gravdal) og Ytre Sandviken (ved Breiviken/
Biskopshavn). Andre viktige føringer for sjøbasert kollektivsystem finnes mellom annet i
kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel; nullvekstmål, blågrønn struktur og
bærekraftig transport er noen nøkkelord.
Arbeidstittel for båttilbudet som er utredet i denne rapporten er «Bybåten». Tidligere har blant
annet begreper som «bybane til sjøs» og «blå bybane» vært brukt om dette tilbudet.
2023 og 2035 er brukt som tidscenarier for analyser og vurderinger. 2023 er trolig tidligste
sannsynlige tidspunkt for etablering av Bybåten og 2035 er såpass lang frem at mye av dagens
planlagte byutvikling vil være etablert (nye byområder og ny infrastruktur). 2035 er også så langt
frem i tid at det vil være på plass mye ny teknologi for båt- og terminalløsninger og
tilbringertjenesten. Hordaland fylkeskommune sin hovedprognose for befolkningsvekst legges til
grunn for de to tidscenariene, men veksten er geografisk justert i forhold til større planlagte
utbyggingsprosjekt langs sjøfronten. Hvor mye som vil være utbygd, og når dette forventes å skje er
vanskelig å forutsi, men er vurdert i samråd med Bergen kommune. Det er funnet at utbyggingene
ikke er så store at de påvirker tyngdepunktene for kundegrunnlaget i særlig stor grad, hverken i 2023
eller 2035. Teknologisk utvikling og utbygging av øvrig kollektivtilbud i Bergen er vurdert å ha større
betydning for fremtidig båtrute til sjøs, enn hvor mye som bygges i byutviklingsområdene.

8.2

Vurdering av anløpssteder basert på kundegrunnlag og andre kriterier

I del 2 av rapporten er det gjort to trinn med grovsilinger for Bybåten. «Grovsiling 1» vurderer
aktuelle anløpssteder basert på både kvantifisert kundegrunnlag og andre kriterier. For det
kvantifiserte kundegrunnlaget er det gjort analyser av hvor mange bosatte, ansatte, studenter
(høyere utdanning) og elever (videregående skoler) som kan gå, sykle eller reise kollektivt (overgang
mellom Bybåt og buss/bane) til ulike steder langs sjøfronten. Dette er vist med en
tilgjengelighetsindeks (Figur 8-1). Her endte en opp med 9 mulige områder for båtanløp basert på
kundegrunnlag.
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Figur 8-1: Figuren viser samlet indeks for tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivreisende (overgang fra
buss/bane) til sjøfronten i 2035. Områdene med størst kundegrunnlag er ringet inn.

To av de aktuelle områdene ble så luket ut på grunnlag av «andre kriterier». Området Solheimsviken/
Store Lungegårdsvann fordi Nygårsdsbroen og broen Småpudden fordrer en lav båt som må «krype
under» broen(e). Vurdering av tekniske løsninger for båt- og terminal viser at en slik type båt ikke er
hensiktsmessig fordi den må gå dypt i sjøen, noe som gir lav hastighet og høyt energiforbruk.
Åpne/lukketid for Småpudden er også lang slik at rutegående trafikk ville medføre at broen måtte
være nesten kontinuerlig stengt for gående og syklende. Området rundt Puddefjordsbroen tas ut
primært fordi det allerede er god forbindelse på tvers og denne blir ytterligere forbedret dersom det
bygges ny gangbro fra Laksevåg til Dokken (foreslått i sjøfrontstrategien). I tillegg er det også mye
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havneaktivitet, samt hastighetsbegrensning (8 knop) i Puddefjorden og Solheimsviken slik at Bybåten
vil måtte gå med lav fart her. Dette ville gi dårlig frekvens på en eventuell Bybåtrute.
I indre Sandviken er det valgt ut to aktuelle anløpssteder. Anløpssted Indre Sandviken har det beste
kundegrunnlaget. Indre Sandviken v/Bybanen (ved gjensidigegården) har derimot et større potensial
for overgang til annen kollektivtrafikken, spesielt ved utbygging av Bybane- byggetrinn fem.

8.3

Vurdering av rutealternativ basert på kundegrunnlag og reisetidsforhold

I trinn to av grovsilingen («grovsiling 2») har vi tatt utgangspunkt i de 7 alternativene for anløp fra
«grovsiling 1», og vurdert hvilke anløpskombinasjoner (ruter) som vil ha det beste kundegrunnlaget.
Her er det 16 ulike rutekombinasjoner (se Figur 8-2) og seglingstid varierer fra 5,1 minutter (Laksevåg
sør – Nøstet) til 11 minutter (Laksevåg sør – Ytre Sandviken). Dette er ren seglingstid og som legger til
grunn 13 knop hastighet i fritt farvann og ellers følger fartsbegrensninger i havnebassenget (5 eller 8
knop).
Rutealternativene er så delt inn i tre korridorer (Figur 8-2) som er brukt i de videre vurderingene:
•
•
•

Laksevåg-Sentrum
Sandviken-Sentrum
Laksevåg-Sandviken

Figur 8-2: Rutealternativ og korridorer mellom de aktuelle anløpsstedene
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En står så igjen med 16 alternativ for direkteruter. Reisetidene (der en også har tatt inn ventetid) er
deretter sammenlignet med reisetid for bil (inkludert parkeringstid), sykkel og kollektiv (inkludert
ventetid og overgang). Makstime for passasjergrunnlag er tatt som utgangspunkt, og tellinger i
Bergensområdet har vist at kl.07-08 kan regnes som makstime. Sammenligningene av reisetidene
viser følgende:
•

•
•

•

Reisetiden til Nøstet er flere minutter raskere enn reisetiden til Strandkaien, både om en
kommer fra Laksevåg eller fra Sandviken. Dette er blant annet på grunn av
hastighetsbegrensning på 5 knop i Vågen og lengre seglingsdistanse (rundt Nordnes) fra
Laksevågssiden.
Bybåten har god konkurransekraft fra Laksevåg til Nøstet, der den også konkurrerer bra med
reisetid for bil.
Fra Sandviken til Strandkaien har Bybåten svært dårlig konkurransekraft og fremstår som et
tilbud som går parallelt med dagens gode kollektivtilbud her. Til Nøstet har båten langt bedre
konkurransekraft.
Mellom Sandviken og Laksevåg har Bybåten svært mye raskere reisetid enn dagens
kollektivtilbud. Båten er også noe raskere enn bil på denne strekningen og mye raskere enn
sykkel.

Fra reisevaneundersøkelse i Bergensområdet (SINTEF, 2014) er det hentet ut data med
reisemiddfordeling. Kombinert med reisetidsvurderingene (ref. kulepunktene over) er det gjort en
vurdering av mulig fremtidig reisemiddelfordeling dersom Bybåttilbudet etableres (Figur 8-3.)

Figur 8-3:Estimert fremtidig reisemiddelfordeling når Bybåten er etablert, basert på reisetidsforhold mellom
båten og andre reisemiddel.

Anslaget over hvor stor andel som vil bruke Bybåten er så kombinert med antall reiser i korridorene
(hentet fra reisevanundersøkelse, SINTEF 2014) for å finne et forventet kundegrunnlag for de ulike
rutealternativene i makstimen. Analysene viser at de ulike rutealternativene har et begrenset
kundegrunnlag både i 2023 og 2035. For eksempel er det beregnet at en rute fra Laksevåg og Nøstet
side 82 av

87

vil ha 30-40 passasjerer i makstimen i 2023, og langt færre på returen. Med 15 minutters frekvens (4
avganger i timen) så tilsvarer dette mindre enn ti passasjerer per avgang. Årsakene er for det første
at det bor for få folk langs sjølinjen. For det andre at båtruter bare har kundegrunnlag på «ene siden»
og en mister derfor mange kunder om en f.eks. sammenligner med buss som vanligvis har
kundegrunnlag på begge sider av holdeplassen. I tillegg er det generelt for få reiser i de aktuelle
korridorene i dag og spesielt dårlig kundegrunnlag på returen fra sentrum til Laksevåg og Sandviken.
Dette skyldes blant annet at det er få arbeidsplasser i Laksevåg og Sandviken.

8.4

Kundegrunnlag og anbefalte ruter basert på utvidede kriterier

For å få opp et tilstrekkelig kundegrunnlag må en tenke nye måter å få opp passasjergrunnlaget på
enn de tradisjonelle kriteriene som brukes innen planlegging. Det er tungtveiende grunner for at
forutsetningene for å beregne kundegrunnlag for Bybåten kan endres, både fordi Bybåten vil ha
andre egenskaper enn annen kollektivtransport og på bakgrunn av teknologiske endringer og
endringer i reisevaner som vi ser i dag:
•

•

•

•

Ny teknologi gjør at bruken av nye typer reisemiddel øker betraktelig, blant annet innen
mikromobilitet og elektrisk fremdrift. Dette gjør at rekkevidden for «gående» (inkl.de som
bruker mikrokjøretøy) til Bybåten kan forventes å øke > I analysene utvides derfor søkeradius
for gangavstand til anløpssted fra 600 til 1000 m.
Byåten vil være svært godt egnet til å ta med seg sykler, bysykler, elsykler, lastesykler,
mikrokjøretøy etc om bord, sammenlignet med buss og bybane > I analysene økes derfor
andelen syklister som forventes å bruke båten (og tar med seg sykkel på båten eller parkerer
på kaien).
Økt bruk av apper gjør multimodal passasjertransport lettere og mer sømløst, og vil og kunne
senke terskelen for overgang mellom reisemiddel. Potensialet for overgang øker også etter
hvert som bruk av mikrokjøretøy øker (lettere å komme seg mellom holdeplasser) > I
analysene legges derfor inn en betydelig andel reisende med overgang mellom båt og
buss/bane, spesielt der det er gode overgangsmuligheter og der båten vil utgjøre en ny
tverrforbindelse på strekninger som har dårlig kollektivforbindelse i dag.
Det legges også opp til noe overgang fra bil til båt på steder der det er godt egnet å etablere
innfartsparkering (på Laksevåg og i Sandviken)

Basert på disse forutsetningene er det valgt ut fire ruter som er regnet å ha det beste forholdet
mellom kundegrunnlag og reisetid sammenlignet med andre reisemiddel:
Tabell 8-1: Estimert passasjertall i makstimen kl. 07-08 (hverdag) for utvalgte ruter, basert på utvidere kriterier.
Rutenavn og
Kundegrunnlag Kundegrunnlag
Kundegrunnlag,
Vurdering
beskrivelse
2023
2035
retur
A:

135-155

-Returen er estimert å
ha ca.65-85% av
kundegrunnlaget

145-165

>Laksevåg nord

+Bedrer kollektivtilbud i Laksevåg
mot Åsane og mot Bybanenett
betraktelig

> Indre Sandviken
v/Bybanen

+Direkterute gir potensial for god
frekvens på båten

(Retur samme vei)

÷Forutsetter utbygging av bybane
og gode overgangsmuligheter i
Sandviken

B1:
>Laksevåg sør
>Nøstet

175-215
>95-115 fra
Laksevåg til
Nøstet

-Returen og er estimert
å ha ca.65-85% av
kunde-grunnlaget
(fordeler seg både til
Nøstet og Laksevåg
sør)

190-230
>105-135 fra
Laksevåg til
Nøstet
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+3 stopp gir bra kundegrunnlag
+Avlaster den begrensede
busskapasiteten i sentrum.

> Indre Sandviken
(Retur samme vei,
via Nøstet)
B2:
>Laksevåg sør
>Nøstet
> Indre Sandviken
(Retur direkte til
Laksevåg sør)
C:

>75-95 fra
Laksevåg til indre
Sandviken

>80-100 Fra
Laksevåg til indre
Sandviken

175-215

190-230

>95-115 fra
Laksevåg til
Nøstet

>105-135 fra
Laksevåg til
Nøstet

>75-95 fra
Laksevåg til indre
Sandviken

>80-100 fra
Laksevåg til indre
Sandviken

95-115

105-125

÷3 stopp i begge retninger gjør det
vanskelig å oppnå høy frekvens
(krever trolig 3 båter)

>Laksevåg sør

-Returen (indre
Sandviken - Laksevåg
sør direkte) er estimert
å ha ca.40-60% av
kundegrunnlaget

+Direkte retur gir større potensiale
for god frekvens enn B1

-Returen er estimert å
ha ca.10-30% av
kundegrunnlaget

+Kort rute gir potensiale for høy
frekvens

>Nøstet
(Retur samme vei)

÷At returen ikke går via Nøstet
reduserer kundegrunnlaget mye på
returen

÷Kort rute gjør den sårbar for at
folk heller velger andre reisemiddel
som følge av ny teknologi og ny bro
÷Svært dårlig kundegrunnlag på
returen

Rutene med best kundegrunnlag (B1 og B2) er vurdert å ha opp mot 230 passasjerer i makstimen i
2035. Med 15 minuttersfrekvens tilsvarer dette at båten må dimensjoneres for opp mot 60
passasjerer.
Som en ser så er Strandkaien ikke med i noen av disse alternativene og dette skyldes primært
reisetidsforholdene. Fra Sandviken til Strandkaien/Vågen er det allerede svært godt kollektivtilbud og
samtidig raskt å sykle og kjøre, slik at båten vanskelig kan konkurrere med disse. Fra Laksevåg til
Strandkaien/Vågen har båten relativt lang reisetid rundt Nordnes og fartsbegrensninger i Vågen (5
knop). Samtidig så er det også relativt raskt å ta buss fra Laksevåg til Vågen slik at det er vanskelig for
Bybåten å konkurrere mot dette.
Ytre Sandviken er heller ikke med i noe rutealternativ og dette skyldes at kundegrunnlaget er
dårligere enn de to andre anløpsstedene i Sandviken, samt at det er vanskelig å konkurrere med
reisetid for bil, kollektiv og sykkel inn mot sentrum/Vågen.

8.5

Tekniske løsninger og anbefalinger for båt og terminal

I Del 3 er det sett på ulike tekniske løsninger og konsept for båt og terminal, men der en har hatt
fokus på løsninger som kan være aktuelle for de fire foreslåtte rutealternativene og de
passasjertallene som er presentert i Tabell 8-1. Det er også en sentral forutsetning at løsningen skal
være utslippsfri. Selv om mange båtruter i Norge og i utlandet har element som er overførbare til
Bybåten, er det ikke funnet noen som er direkte sammenlignbare.
Det er mellom annet vurdert fartøykonsept, byggemateriale, energibærer, regelverk/sikkerhet,
universell utforming og autonomi. Når det gjelder hastighet og overfartstid så har vi sett at det er
mange andre forhold enn maksfarten som avgjør hvor lang denne er. Eksempelet under (Laksevåg til
Strandkaien) viser alle fasene under overfarten på en enkel rute fra A til B, og der en har satt opp
ulike hastigheter. Mest tydelig er at operasjonstid med hastighetsbegrensning på 5 knop inn Vågen
tar mye tid.
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Figur 8-4: Effekt av ulike servicehastigheter, eksemplifisert med en rute fra Laksevåg sør til Strandkaien.

I del 4 konkluderes det med at beste konsept for Bybåten vil være «en slank katamaran med energi
lagret på batteri og med elektrisk fremdriftsmaskineri hvor energien omskapes til skyv og
manøvreringskraft ved hjelp av en vribar propell (og ror)». Ut fra kapasitetsbehov og krav til
bemanning vil en anbefalt størrelse for Bybåten være rundt 22-24m. Det vil da være plass til 60-70
passasjerer og 10-15 sykler. Fremste del av båten vil da være til parkering av sykler, sparkesykler etc.
Om bord og ilandstigning skjer enkelt ved senkbar landgang i front av båten. Hurtiglading kan skje på
4 minutter ved ett eller flere av anløpene. Det vil likevel være behov for noen lengre ladetider i løpet
av døgnet.
For terminalløsning anbefales flytende terminal som blant annet begrenser problemstilling rundt
høydeforskjell fartøy-land. Løsningen gir god universell utforming og bra passasjerflyt, også for de
som har med seg sykkel, barnevogn etc. Flytende terminal kan utstyres med batteripakker som raskt
kan lade båten ved anløp og som gjør at en klarer seg med normal energitilførsel på landsiden.
En annen stor fordel med flytende terminal er at de er relativt lette å relokalisere. Selv om de
foreslåtte terminalene er fleksible må det likevel være en del kvaliteter på landsiden, slik som
tilstrekkelig areal (sykkelparkering mm), god tilkobling til gang-, sykkel og kollektivtilbud og god
synlighet fra landsiden. Terminalen bør også plasseres i et byrom som er attraktivt og utgjør et godt
møtepunkt. Slike byrom er vist i sjøfrontstrategien og det tas som forutsetning at disse rommene kan
utvikles på en måte som gjør dem egnet for bybåtanløp.

8.6

Kostnader og fasevis utbygging

Det er satt opp enn kostnadsindeks der en har sammenlignet de ulike rutealternativene basert på
ulike avgangsfrekvenser. Naturlig nok er det alternativene med lavest frekvens og kortest seilingstid
som har lavets kostnad fordi disse krever færrest båter og terminaler.
Utbygging i faser er vurdert i rapporten og har også nær sammenheng med kostnadene. En fasevis
utbygging av Bybåten har blant annet fordelene at en kan teste ut konsept og ruter og unngå høye
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oppstartskostnader. Ikke minst får en en fleksibilitet til å utvikle Bybåten ifht endring i byutvikling,
kollektivtilbud og teknologiske endringer på båt, terminal og tilbringertjenesten. I fase 1 er det
foreslått å starte med rute C Laksevåg sør – Nøstet selv om denne har det laveste kundegrunnlaget
av de fire foreslått rutene. Grunnen er for det første at rute C bare to anløp så her trengs bare å
etablere to terminaler. For det andre er overfarten så kort at en kan klare tjueminutters frekvens
med bare én båt. Hva som velges som fase 2 vil være avhengig av erfaringene fra fase 1, men det er
skissert fem ulike alternativ. Fase 3 er lenger frem i tid og usikkerheten er her enda større. Det er
mulig at en i denne fasen har fullstendige løsninger for autonome fartøy, noe som vil påvirke
båttilbudet mye (ref. alt.5 i fase 3).
Til slutt i rapporten er det satt opp noen kritiske suksessfaktorer for utviklingen av Bybåten. Av
«endogene faktorer» som «Bybåtprosjektet» selv kan styre, kan nevnes: å rendyrke båttilbud for
pendlere, at billettkostnad og billetteringssystem bør samkjøres med øvrig kollektivsystem, at
utforming av båt og kai/terminal blir gjort med tanke på attraktivitet for gående (inkl. mikrokjøretøy),
syklende og overgang til annet kollektivtilbud. Av «eksogene faktorer» kan nevnes å fortsette
utbygging langs sjøfronten for å bygge opp kundegrunnlaget, fortsatt styrking av gang- sykkel og
kollektivtilbudet i Bergensområdet og fortsatt bruk av virkemidler for å redusere biltrafikken.
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