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FORORD OG BAKGRUNN 
 
Bybane i Ålesund har vært et tilbakevendende tema i Ålesund i lang tid. Ålesunds langstrakte 
geografi, med mesteparten av bosetting og aktiviteter langs en ganske smal akse mellom 
Hessa, sentrum, Moa og Magerholm, gjør spørsmålet om bybane veldig aktuelt. Likevel har det 
aldri vært gjort noen nærmere undersøkelse av mulighetene for en slik bane i Ålesund. 
 
På Moakonferansen 30.10.2013 ”om by- og samfunnsutviklingen av Ålesund som knutepunkt 
for regionen vår”, ble bybane i Ålesund nevnt av flere foredragsholdere, og var det temaet som 
definitivt skapte mest engasjement og begeistring hos deltakerne. Arrangørene, Daaekvartalet 
Kompetanse AS, bestemte seg derfor for å komme videre i saken. En ville sette i gang en ut-
redning som skulle presenteres på neste Moakonferanse, i 2015, og tok kontakt med Norsk 
Bane AS. Norsk Bane AS har på sin side også vært opptatt av at det burde gjøres et nærmere 
studium av grunnlaget for en bybane i Ålesund.   
 
Etter tilskudd på kr 50 000 fra Stiftelsen Kjell Holm, og tilsvarende beløp fra Daaekvartalet Kom-
petanse AS selv, ble Norsk Bane AS engasjert 10.12.2014 til et forprosjekt for bybane i Åle-
sund. Undersøkelsene ferdigstilles til Moakonferansen 29.10.2015. I tillegg har Sparebanken 
Møre bidratt med kr 15 000 til en detaljert kartlegging av antallet innbyggere og arbeidsplassser 
i Ålesund, sammen med Statistisk Sentralbyrå. Gjennom hele prosessen har det vært jevnlig 
dialog og møtevirksomhet mellom Daaekvartalet Kompetanse AS v/Inger Johanne Langeland 
og Are Berset og utrederne Norsk Bane AS v/Thor W. Bjørlo og Jørg Westermann.  
 
Utredning av bybane var også en del av vedtaket om ”Uttale til KVU for transportsystemet i 
Ålesund” (Bypakke Ålesund) i Møre og Romsdal fylkesting 15.10.2013, jf. pkt. 3: ”Det er avgje-
rande for byutvikling og miljø at Moa og Ålesund sentrum vert bunde saman av eit effektivt og 
funksjonelt kollektivtilbod, som superbuss eller bybane.” Videre var utredning av bybane/super-
buss et eget punkt i forslaget til ny kommuneplan, som Ålesund kommune sendte til høring 
våren 2015. Den nye flertallskonstellasjonen i Ålesund etter kommunevalget høsten 2015 (Ap, 
KrF, MDG og SV), har også med utredning av superbuss eller bybane som eget punkt i sin po-
litiske plattform.  
 
Hva vil en bybane bety for Ålesund? Det er liten tvil om at en bybane vil øke byens attraktivitet 
som urbant senter mellom Bergen og Trondheim, som er en av hovedmålsettingene i forslaget 
til kommuneplan. En bybane vil også danne en stabil og pålitelig ramme for by- og næringsut-
vikling i Ålesund. Slik sett kan visjonen for arbeidet med Bybanen i Bergen være et utgangs-
punkt også for Ålesund. I Bergen heter det: ”Vi bygger Bybanen fordi: Bergen blir en hyggeli-
gere by å bo i. Bergen blir en enklere og raskere by å ferdes i. Bergen får et komfortabelt og 
tilgjengelig kollektivtilbud. Bergen får en ny og dynamisk attraksjon.”1  
 
Forprosjektet ser nærmere på økonomiske og planmessige faktorer for en mulig bybane i Åle-
sund. Spørsmålet om eventuell superbuss og forslaget om sambruksfelt i forslaget til bypakken 
(som nå er til revidering etter at det ikke ble godkjent) blir også vurdert. 
 
Enkelt sagt er det to hovedspørsmål ang. bybane i Ålesund: 1) Er det stort nok marked? 2) Er 
her plass? Og et tredje, delvis dekt av det første: Hva med finansieringen? 
 
Et forprosjekt med en begrenset finansiering på vel 100 000 kr, kan ikke gi fyllestgjørende svar 
på disse spørsmålene. Målsettingen med forprosjektet er å skaffe til veie et bredere faktagrunn-
lag om mulighetene for realisering av en bybane i Ålesund, som grunnlag for ev. oppfølgende 
prosesser og detaljerte utredninger. 
 

                                                
1 http://www.bybanen.no/bybaneprosjektet/ 
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En må kunne konkludere med at forprosjektet i stor grad sannsynliggjør mulighetene for en 
bybane i Ålesund. Sammenligningene med Bergen viser at markedsgrunnlaget for en bybane i 
Ålesund er klart på høyde med grunnlaget i Bergen. 
  
Avgjørende viktig nå er å komme raskt videre med en detaljert traséutredning for slik å kunne 
dokumentere en realiserbar trasé, uten å komme for sent med innspill til både ny plan for By-
pakke Ålesund og ny nasjonal transportplan, som Stortinget skal behandle vårhalvåret 2017.  
 
I traséplanleggingen bør en tenke helhet helt fra starten av, mellom Hessa og Magerholm, med 
mulige forbindelser med bane eller buss til Ellingsøya (sammen med utredningen av veibro ved 
Olsvika/Hovdeland) og nabokommuner. Men som en første fase er det mulig å begrense detal-
jeringen til sentrum/Aspøya – Moa/Spjelkavik. Med bakgrunn i blant annet grundige forbere-
dende studier i forbindelse med forprosjektet, vil Norsk Bane AS kunne fullføre en slik utredning 
i løpet av vårhalvåret 2016, forutsatt oppstart før jul 2015.  
 
 

Ålesund 29.10.2015 
 
 

Thor W. Bjørlo      Jørg Westermann 
Kommunikasjonssjef, Norsk Bane AS   Daglig leder, Norsk Bane AS 
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SAMMENDRAG 
 
 
Innledning  

Både vedtaket i Møre og Romsdal fylkesting, utkastet til ny kommuneplan for Ålesund og den 
politiske plattformen til den nye flertallskonstellasjonen i Ålesund kommune gir uttrykk for ønsket 
om en bybane eller superbuss i Ålesund. Forprosjektet gir en gjennomgang av superbusskon-
septet og hvordan det er lagt opp i Stavanger. Utredningen viser imidlertid at forholdene kanskje 
ikke ligger så godt til rette for superbuss Ålesund sentrum - Moa, da en superbusstrasé langs ny 
E 136 ikke vil nå viktige markeder, og det ikke er plass til ekstra kjørefelt langs Borgundveien. 
Derimot viser utredningen at det er gode muligheter for at en kollektivsatsing på Bybane i Åle-
sund kan bli svært vellykket.  
 
I denne omgang har utredningen konsentrert seg om området Ålesund sentrum – Moa, som et 
naturlig byggetrinn 1. Samtidig understrekes viktigheten av at en bybane i Ålesund planlegges i 
et helhetlig perspektiv for videre utbygginger og forbindelser med annen kollektivtrafikk, med 
tanke på hele byen og regionen.  
 
Viktige nasjonale føringer 

Utredningen går først gjennom de nasjonale føringer om 40 % kutt i klimagassutslipp, hvor kutt 
innen transportsektoren er utpekt som et av de mest sentrale områdene for skjerpede tiltak, 
samt internasjonale trender om økt fokus på urbanisering, klima og miljø. 
 
For de ni største byområdene i Norge heter det at ” Kollektivtransporten kan ta mellom 35 og 50 
prosent av økningen i antall reiser”. Og videre: ”Attraktive og tette byer er en forutsetning for å 
få flere til å gå, sykle og reise kollektivt. Planlegging og prosjektering av samferdselsanlegg må 
skje på byens premisser og arkitektonisk kvalitet må vektlegges.” 
 
Om Ålesundsregionen vil fremstå som attraktiv for fremtidens innbyggere og næringsliv, vil gode 
kollektivtilbud, sammen med et velutbygd nett av gang- og sykkelveier, være et viktig kriterium 
man blir målt etter, i ”konkurranse” med andre byregioner.  
 
Mulighet for deltakelse i belønningsordningen for bedre kollektivtrafikk om mindre bilbruk? 

Utredningen viser at den statlige tilskuddsordningen ”Belønningsordningen for bedre kollektiv-
trafikk om mindre bilbruk i byområdene” åpner for at nye byer kan søke deltakelse. Men det vil 
forplikte – og kreve et faglig og politisk grunnlag for en slik søknad. Utredningens gjennomgang 
av forslaget til ”Bypakke Ålesund” viser at det neppe vil tilfredsstille vilkårene, da det etter be-
regningene i konseptvalgutredningen (KVU) bare øker kollektivandelen med 0,3 prosentpoeng 
og øker CO2-utslippene med 6 %. Videre arbeid mot en mulig realisering av en bybane, vil 
kunne skape en helt annen situasjon. I tillegg er regionalt samarbeid viktig. Utredningen viser at 
det innenfor en reiseavstand på ca. 45 minutter er 91 695 innbyggere i Ålesundsregionen. 
Tromsøregionen, som er med i belønningsordningen, har 75 150 innbyggere. 
 
Investeringer 

For planlagte investeringer i bybane og superbuss er Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim 
lovet 50 % statlig tilskudd. V og Ap har foreslått å heve det til 70 %, og opposisjonsleder Støre 
åpner for å inkludere alle byer ”fra Kristiansand til Alta”. Om Ålesund blir med i en slik ordning, 
med enten 50 eller 70 % statlig finansiering, viser utredningen i kapittel 10 at den lokale delen 
av finansieringen av en bybane sentrum – Moa trolig vil kunne bli betydelig lavere enn den 
lokale delen av finansiering av foreliggende forslag til bypakke.  
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Markedsgrunnlag for en bybane i Ålesund 

Som en første vurdering av markedsgrunnlaget for en bybane i Ålesund, er det i samarbeid med 
SSB gjort en omlandsanalyse av antall bosatte og arbeidsplasser innen en radius på 600 meter 
i luftlinje fra nærmeste stasjon, med utgangspunkt i tilsvarende undersøkelser for Bybanen i 
Bergen. Det er vist i kapittel 6. Bergen har nesten 6 ganger høyere folketall, men Ålesund har 
en båndbyform, med nesten alle bosatte og arbeidsplasser liggende langs samme akse. Riktig-
nok kommer Ålesund lavere ut enn tilsvarende beregninger for Bergen i byggetrinn 1, men klart 
høyere enn for byggetrinn 2 og ganske tett opp mot tallene for byggetrinn 3 i Bergen.  
 
Utredningen viser i tillegg hvordan en del andre forhold vil innvirke positivt på markedsgrunn-
laget for en bybane i Ålesund. Blant disse er at det også ligger andre tilbud og funksjoner langs 
samme akse, som sjukehus, Høgskolen/Norsk Maritimt Kompetansesenter, byens to senter, 
sjukehjem, skoler, idrettshaller og øvrige fritidsaktiviteter, turmål, med mer. Den pågående 
utbyggingen på Skansekaia, den planlagte utbyggingen av en ny bydel på sørsiden av Ålesund 
sentrum, etableringen av Ikea og stor nyetablering ved Thon på Moa vil også styrke grunnlaget 
for en bybane ytterligere.  
 
Driftsøkonomi 

Når det gjelder driftsøkonomi har vi i denne omgang konsentrert arbeidet rundt sammenlig-
nende undersøkelser av driftsøkonomien til buss og bane i Bergen, sammenholdt med erfa-
ringer fra Oslo og dagens bussdrift i Ålesund – og hva dette tilsier av muligheter i Ålesund. Et 
viktig funn er at Bybanen i Bergen har lavere tilskuddsbehov per passasjer enn bybussen i 
Bergen; hhv. 6,48 kr og 8,14 kr. For bussen i Ålesundsområdet er tilskuddsbehovet 11,99 
kroner per passasjer. Utredningen viser videre til en del muligheter til å optimalisere driften av 
en bybane i Ålesund i forhold til erfaringene i Bergen, bl.a. med høyere fart. Flere slike forhold, 
sammen med et positivt utgangspunkt for markedsgrunnlaget, gjør at man ikke skal se bort fra 
at bybanen i Ålesund vil kunne drives med mindre driftstilskudd enn i Bergen, jf. gjennom-
gangen i kapittel 9.  
 
Traséundersøkelser 

Som ledd i arbeidet med forprosjektet er det gjennomført et omfattende søk etter mulige korri-
dorer og traséer for en bybane i Ålesund, foreløpig begrenset til området mellom Aspøya og 
Spjelkavik. Søket viste at det finnes minst to til tre ulike, teknisk gjennomførbare alternativ for 
alle delstrekninger. Det gjelder selv for svært kompliserte delstrekninger, som f.eks. kryssingen 
av Brosundet eller Nørvasundet. Disse alternativene beskrives nærmere i kapittel 8. 
 
Byutvikling 

Ålesundsområdet har utfordringer med et kvinneunderskudd i regionen og at tre av fire som tok 
høy høyere utdannelse synes å flytte fra Ålesund på varig basis. Jentene reiser til Oslo for å 
studere, og slår seg til ro med familie og jobb i storbyen. Den politiske ledelsen i Ålesund 
kommune er klar over disse problemstillingene og har som målsetting å bli et urbant midtpunkt 
mellom Bergen og Trondheim. En bybane kan være et viktig og kraftfullt instrument for å styre 
og styrke byutviklingen og øke områdets attraktivitet, slik det har vært gjort i Bergen. 
Utredningen ser nærmere på dette i kapittel 11. 
  
Oppsummering 

Forprosjektet viser at det er svært mange positive forutsetninger for en bybane i Ålesund. Dette 
bør følges nærmere opp i videre utredninger. Avgjørende viktig nå er å komme raskt videre med 
en detaljert traséutredning for slik å kunne dokumentere en realiserbar trasé, uten at man blir for 
sen med innspill til både ny plan for Bypakke Ålesund og ny nasjonal transportplan (NTP), som 
Stortinget skal behandle vårhalvåret 2017. Dette vil igjen danne grunnlag for oppfølgende detal-
jerte analyser av investeringskostnader, drifts- og samfunnsøkonomi for en bybane i Ålesund.  
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1 Nasjonale føringer 

1.1 40 % kutt i klimautslipp. Kutt innen transportsektoren sentralt  

Konsekvensene av økte klimautslipp har blitt stadig tydeligere. EU legger nå opp til kutt av 
klimautslipp med 40 % innen 2030, sett i forhold til nivået i 1990. Det er signalisert fra både 
regjeringen og Stortinget at Norge må forplikte seg til det samme.2  
 
Utslipp fra transportsektoren i Norge øker likevel stadig. Riktignok har den teknologiske utviklin-
gen gitt reduserte utslipp per kjøretøy med fossile drivstoff, men effektene av dette har til nå blitt 
”spist opp” av stadig økende trafikk. 
 
I 2013 var klimagassutslippene fra transportsektoren i Norge 17,1 mill. tonn CO2-ekvivalenter, 
tilsvarende ca. 32 prosent av totale nasjonale utslipp på ca. 53 mill. tonn CO2-ekvivalenter. 
Utslippene fra transportsektoren var nesten 26 prosent høyere i 2013 enn i 1990.3 
 
Under overskriften ”Sundtoft lover klimakutt i Norge” i Aftenbladet 11.02.2015, peker miljøvern-
ministeren på fem områder der utslippsreduksjonene skal komme, og nevner som det femte og 
viktigste: ”Men først og fremst skal det komme skjerpede tiltak innen transportsektoren, der ut-
slippene i dag er høye, lover hun.”4 
 
I stortingsmeldingen ”Ny utslippsforpliktelse for 2030” foreslår regjeringen at Norge innen 2030 
kutter klimagassutslippene med minst 40 prosent sammenlignet med nivået i 1990, dvs. med 
minst 52 %, sammenlignet med nivået i 2013.5 
 

1.2 Ny, nasjonal transportplan (NTP) i 2017 skal følge opp kravene om utslippskutt  

Før sommeren 2017 skal Stortinget vedta i en na-
sjonal transportplan for 2018 – 2027 (etter siste 
politiske signal, kan perioden utvides til å bli tolv-
årig). Transportetatene la 25.02.2015 fram for-
arbeidet til denne: ”NTP 2018 – 2027. Utfordringer 
for framtidens transportsystem”. Her summeres 
opp flere utviklingstrekk og prioriteringer for trafikk i 
byområder, og vi siterer derfor noen av disse i 
følgende punkt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: 
Forside fra transportetatenes rapport 25.02.2015:  
NTP 2018 – 2027. Utfordringer for framtidens transport-
system”.   

                                                
2 Bl.a. i Stortingsmelding 13 (2014-2015) - Ny utslippsforpliktelse for 2030. 
3 Etatenes NTP-rapport, 25.02.2015, s. 7, www.ntp.dep.no/Søk/_attachment/797289/binary/1022799  
4 http://www.aftenbladet.no/energi/Sundtoft-lover-klimakutt-i-Norge-3631708.html  
5 Etatenes NTP-rapport, 25.02.2015, s. 79, www.ntp.dep.no/Søk/_attachment/797289/binary/1022799 
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1.2.1 Klimahensyn ligger til grunn for transportetatenes mål og prioriteringer i NTP 

”Klimahensyn ligger til grunn for transportetatenes mål og prioriteringer”, slås det fast på s. 7 i 
etatenes NTP-rapport 25.02.2015. Og på s. 8: ”Kollektivtransporten må ta det meste av den 
forventede persontransportveksten på reiser over 3 km, noe som betyr at både tilskudds- og 
investeringsnivået må økes betydelig.” 
 
Men forventet utvikling av persontransporten lenger ut i rapporten gir grunn til bekymring: 
”Prognosene viser at veksten for bilførere forventes å være høyest, med en økning på 43 pro-
sent fra 2014 til 2050. (…) For å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken i byområdene er det 
nødvendig å snu denne trenden, noe som omtales nærmere i kapittelet om byområdene.”6 

1.2.2 Kollektivtrafikk må ta trafikkveksten i byområder  

Behovet for sterkere satsing på kollektivtrafikk er ikke bare basert på klimaeffektene, selv om 
det i seg selv er viktig nok. Her bidrar også el-biler og biodiesel positivt. Men kollektivtrafikk har 
også en langt høyere transportkapasitet enn privatbiler, og positive effekter for trafikksikkerhet 
og arealbruk. På s. 14 i etatenes NTP-rapport uttrykkes dette slik:  
 
”Både miljø- og kapasitetsutfordringene tilsier at den forventede persontransportveksten i de 
større byområdene må tas med kollektivtransport, gange og sykkel. Investeringsbehovet for å 
nå målet om nullvekst i personbiltrafikken vil være betydelig. Det er samtidig viktig å påpeke at 
investeringskostnadene vil bli langt høyere med en bilbasert trafikkvekst enn med en trafikk-
vekst som tas av gange, sykkel og kollektivtransport. Arealknapphet i byområdene vil dessuten 
begrense hvor mye vegkapasitet det er realistisk å bygge ut for å møte trafikkveksten, med flere 
forsinkelser og mer kø som resultat.”  
 
For Ålesund vil siste setning være ekstra aktuell, fordi bebyggelse og aktiviteter er konsentrert til 
et langstrakt og smalt område, og et meget trangt bysentrum. Det betyr samtidig at forholdene i 
Ålesund ligger godt til rette for kollektivtrafikk.  
 
For de ni største byområdene i Norge sier NTP-rapporten at gange og sykkel kan ta mellom 40 
og 60 prosent av veksten i antall reiser. Dette gjelder primært for korte reiser under 3 km. Videre 
heter det:  
 
”Kollektivtransporten kan ta mellom 35 og 50 prosent av økningen i antall reiser. Det betyr at 
antallet kollektivreiser i snitt må øke med om lag 60 prosent i de ni største byområdene til 2030, 
og mer enn dobles mot 2050. Selv om sykkel og gange kan ta en stor del av veksten i antall 
reiser, må kollektivtransporten ta det meste av veksten målt i transportarbeid. Det skyldes at 
kollektivtransporten er bilens alternativ på de lengre distansene.  
 
Attraktive og tette byer er en forutsetning for å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt. Planleg-
ging og prosjektering av samferdselsanlegg må skje på byens premisser og arkitektonisk kvali-
tet må vektlegges.” 
 
Om Ålesundsregionen vil fremstå som attraktiv for fremtidens innbyggere og næringsliv, vil gode 
kollektivtilbud, sammen med velutbygd nett av gang- og sykkelveier, være et viktig kriterium 
man blir målt etter, i ”konkurranse” med andre byregioner.  
 
 

                                                
6 Etatenes NTP-rapport 25.02.2015, s.77 www.ntp.dep.no/Søk/_attachment/797289/binary/1022799  
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1.2.3 Høyere trafikksikkerhet med kollektivtrafikk  

I de ni største byområdene var det 1 298 drepte og hardt skadde i trafikken i perioden 2010 til 
2013. Om lag halvparten av disse var bilførere eller passasjerer, og om lag en femtedel var fot-
gjengere, mens 1 % gjaldt kollektivtrafikk.7 
 

 
 
Figur 2: 
Antall hardt skadde og drepte 
i årene 2010-2013, fordelt på 
transportmiddel. Totalt for 
Oslo/Akershus, Bergensom-
rådet, Nord-Jæren, Trond-
heimsområdet, Buskerud-
byen, Kristiansandsregionen, 
Nedre Gomma, Grenland og 
Tromsø. 
     Kilde: Statens vegvesen, 
Vegdirektoratet.  
     Figur fra etatenes NTP-
rapport. 25.02.2015 

1.3 Belønningsordningen. Bymiljøavtaler. Forpliktende samarbeid 

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene ble etablert 
med bakgrunn i St.meld. nr. 26 (2001-2002) "Bedre kollektivtransport" og St.prp. nr.1 (2002-
3003). Den trådte i kraft fra og med budsjettåret 2004, og finansieres over Samferdselsdeparte-
mentets budsjett.8 Formålet med ordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og 
helse i storbyområdene, bl.a. ved å øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med 
personbil.9 
 
I etatenes NTP-rapport 25.02.2015 heter det: ”Bymiljøavtalene er statens viktigste svar på be-
hovet for større og mer helhetlig innsats i byområdene.” (…) ” Økende urbanisering gir mulig-
heter til å planlegge for byområder der det er godt å bo, og der det er enkelt å reise miljøvenn-
lig. Men det skjer ikke av seg selv. Det må satses mer, helhetlig og smartere i byområdene.” 
(…) ”. Nullvekstmålet for personbiltrafikken må gjelde alle større byområder.”10 
 
I 2015 er 9 byområder med i ordningen: Osloregionen, Bergensområdet, Trondheimsområdet, 
Nord-Jæren, Kristiansandsregionen, Nedre Glomma, Buskerudbyen, Grenland og Tromsø.  
Avtalene gjøres nå for en fireårs-periode mellom stat, fylkeskommune og kommuner. Statens 
satsing på ordningen har blitt stadig sterkere. Beløpene som tildeles gjennom ordningen har økt 
fra år til år, og utgjorde i 2015 1,3 mrd. kr.11  
 
Politikere fra Ålesund har ved flere anledninger ytret ønske om å få byen med i denne ordnin-
gen. Det kan være mulig. I etatenes NTP-rapport 25.02.2015 heter det: ”Det bør åpnes for at 
flere byområder kan inngå bymiljøavtaler.” 19.05.2015 kom riktignok Samferdselsdepartementet 

                                                
7 Etatenes NTP-rapport 25.02.2015, s.17 www.ntp.dep.no/Søk/_attachment/797289/binary/1022799 
8 https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-
kommunikasjon/kollektivtransport/belonningsordningen/id426204/  
9 Se retningslinjer, formål, https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/sd/retningslinjer_2013.pdf  
10 Etatenes NTP-rapport 25.02.2015, s. 7 og 8, www.ntp.dep.no/Søk/_attachment/797289/binary/1022799 
11 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/belonningsordningen-1300-millioner-kroner-til-kollektivtransport-i-
storbyomrader/id2407970/  
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med retningslinjer 2 for NTP-arbeidet, hvor de skriver: "Departementet viser til at målet om at 
persontrafikkveksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange gjelder for både store og mellom-
store byer. Departementet legger imidlertid ikke opp til å utvide ordningen med bymiljøavtaler 
nå.”12 Men det vil være en åpen politisk prosess helt frem til Stortingets vedtak om NTP før 
sommeren 2017. ”Vestfoldbyene” arbeider f. eks. aktivt for å bli med. Og Ap-leder Jonas Gahr 
Støre ønsker alle byer mellom Kristiansand og Alta velkommen til å søke om å bli med (jf. 
omtale i kapittel 1.3.1.) 
 
Departementets retningslinjer for ordningen åpner for utvidelse, jf. pkt. 5.1 om krav til søknader: 
”Søkere som ikke er tildelt midler fra ordningen tidligere, kan søke med bakgrunn i politiske 
vedtak om gjennomføring av tiltak som vil gi grunnlag for redusert biltrafikk og økt kollektivtra-
fikk.”  
 
Alene er Ålesund kanskje ikke stor nok til å bli med i ordningen. Men ordningen dreier seg om 
”byområder”. Flere kommuner i en region kan altså samarbeide om en søknad, og praksis er at 
man snakker om regioner. Innen en reisetid på for eksempel ca. 45 min til/fra Ålesund, er det 
91 695 innbyggere,13 som er fullt på høyde med andre deltakere i belønningsordningen. Trom-
søregionen har f.eks. 75 150 innbyggere.  
 

1.4 Statlige investeringstilskudd på 50 % til infrastrukturtiltak for kollektivtransport  

Som en del av bymiljøavtalene/belønningsordningen, er det nå også mulig å få statlige tilskudd 
til investeringer i kollektivtransport. Ordningen er omtalt slik i regjeringens ”Handlingsplan for 
kollektivtransport”:14 ”Fylkeskommunane har i utgangspunktet ansvaret for investeringar i infra-
struktur for lokal kollektivtransport utanom tiltak på riksveg og jernbane. Regjeringa har varsla at 
ho vil sørgje for forpliktande finansiering av viktige kollektivtransportløysingar i dei største by-
ane, fortrinnsvis gjennom å gje statlege investeringstilskot som dekkjer 50 prosent av kostna-
dene.” Prosjektene som er aktuelle for slike tilskudd nå er Fornebubanen i Oslo og Akershus, 
Bybanen til Åsane i Bergen og nye "superbuss-løysingar" i Stavangerregionen og Trondheims-
området.15  
 
Både Ap16 og V17 har signalisert at de ønsker å trappe opp denne ordningen til å kunne dekke 
opp til 70 % av investeringer i kollektivprosjekt i og rundt de større byene. Venstre knytter det 
spesifikt opp mot bybane. På Dagsrevyen 15.09.2014 presiserte Aps partileder Jonas Gahr 
Støre at de her inkluderer byer ”fra Kristiansand til Alta.”18 
 
 
  
 

                                                
12 https://www.regjeringen.no/contentassets/47a6c261d82b4847b0b487d1263ec07b/ntp_retlin_2015.pdf  
13 Ålesund 45 747, Hareid 5 021, Ørskog 2 301, Stordal 1 035, Sykkylven 7 730, Skodje 4 387, Sula 
8 651, Giske 7 739, Haram 9 084, https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/aar/2015-02-
19?fane=tabell#content, tabell 2. 
14 S. 13 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/sd/vedlegg/handlingsplan-for-
kollektivtransport_endelig.pdf 
15 https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/Handlingsplan-for-kollektivtransport-Sterkare-og-meir-
heilskapleg-satsing/id2000012/  
16 http://www.arbeiderpartiet.no/Politikken-A-AA/Helse/Ren-luft  
17 http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Ber-staten-bla-opp-for-bybanene-3338208.html  
18 https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19091514/15-09-2014#t=20m27s  
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2 Trender: Urbanisering, fokus klima/miljø, færre unge med førerkort 

2.1 Økende urbanisering og økende krav til kollektivtransport og fortetting  

Både i Norge og verden over, har det lenge vært en tendens mot økende urbanisering. Per 
01.01.2014 bor mer enn 80 prosent av Norges befolkning i store eller små urbane samfunn, 
definert som tettsteder av SSB. De fem største byene huser omtrent en tredjedel av Norges 
befolkning.19  
 
I SSBs befolkningsfremskriving til 2040 vokser de store byene mest, mens de 149 minst sen-
trale kommunene vokser minst,20  og vil utgjøre en stadig mindre andel av Norges befolkning, 
fra 10 til 8,5 %. Ålesunds innbyggertall er antatt å vokse med 11 716, fra 45 747 til 57 463 inn-
byggere.21  Av andre kommuner på Sunnmøre, er kommuner nærmest Ålesund forventet å øke 
mest, som Sula (med 3 214, fra 8651 til 11 865 innb.), Skodje (med 1 957, fra 4 387 til 6 344 
innb.) og Giske (med 3 643 fra 7 739 til 11 382 innb.), mens det for kommuner noe lenger fra 
Ålesund er forventet klart mindre vekst, og for Vanylven og Norddal en nedgang i folketallet, 
ifølge SSB. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:  
Forventet folketallsvekst 
frem mot 2030.  
     Figur 5 på side 8 i 
"KVU for transportsyste-
met i Ålesund" (Bypakke 
Ålesund). 
 

 
Samtidig med økt urbanisering, har endringer i boforhold, arbeidsplasser og familiestrukturer, 
økt velstand, etablering av større boligfelt, handelssentre og arbeidsplasser utenfor gamle by-
sentre, med mer, ført til at byene har est utover, og folk innen bykommuner bor og lever mer 
spredt enn tidligere. Mens man tidligere kunne gå til det meste av arbeidsplasser, butikker, 
fritidsaktiviteter og besøk, er man i økende grad blitt avhengig av transport. 
 
En bolig i gamle Ålesund sentrum som for 50 – 100 år siden kunne huse 4 – 5 familier med 
mange barn, huser nå kanskje én familie på 2 – 5 personer. Fra 1950 til 1990 økte antall kva-
dratmeter boligareal per innbygger i Norge fra 21 m2 til 45,1 m2.22 Mens det ved inngangen til 

                                                
19 http://www.ssb.no/beftett  
20 http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/194974?_ts=1483a294018 
21 http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram/aar/2014-06-
17?fane=tabell&sort=nummer&tabell=181194 jf. anslaget for middels nasjonal vekst. Prognose for lav 
vekst gir 52 146 innbyggere, og høy vekst 66 177 innbyggere.  
22 http://www.vestforsk.no/filearchive/vf-rapport-13-2011-nve-energibruk-i-norske-husholdninger.pdf, s 29 
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1900-tallet bare var en håndfull registrerte biler i Norge, og kun noen hundre tusen biler rundt 
1950,23 var det ved utgangen av 2014 økt til 2 555 443 personbiler, eller 0,5 personbiler per 
innbygger,24 (i tillegg kommer 441 967 varebiler, 30 247 kombinerte biler, 78 668 lastebiler og 
17 111 busser).  
 
De siste tiårene har det blitt en stadig økende bevissthet internasjonalt og nasjonalt om at den 
økende urbaniseringen krever annen planlegging mht. arealbruk og transport. Flere biler gir 
køer, som viser seg vanskelig å bygge seg ut av med bare mer veier, da økt påfølgende bilbruk 
igjen fyller opp den nye veikapasiteten og parkeringsplassene. I tillegg til klima- og miljøeffek-
tene, er stadig økende bilbruk ineffektivt og svært areal- og ressurskrevende for kommuner, 
næringsliv, folk og samfunnet generelt. I de større byene har det derfor vært en klar dreining 
mot økt satsing på kollektivtrafikk, sammen med fortetting i tettstedene og langs kollektiv-
aksene, jf. også 1.2.2. og 1.3 ovenfor. 
 

2.2 EU med fokus på bærekraftige transportløsninger 

EUs hvitbok om transport (2011), slår fast at effektiv og miljøvennlig transport er en forutsetning 
for økonomisk vekst i EU-regionen og for et bærekraftig samfunn. Hvitboken peker også på de 
utfordringene transporten representerer. Målet er å redusere oljeavhengigheten og klimagassut-
slippene, samtidig som mobiliteten ikke reduseres.25 
 

2.3 Vekst i bilbruk stagnerer i de fleste industrialiserte land 

I de fleste industrialiserte land har folks bilbruk sluttet å vokse. I USA stoppet veksten i person-
biltrafikken tidlig på 2000-tallet. Forskere, bransjefolk og andre eksperter er uenige om stagna-
sjonen skyldes den økonomiske krisen eller om det er et varig fenomen, men ”peak car”-teorien 
sier at bilbruken ikke bare vil stagnere, men også falle, noe som alt har skjedd i flere land. Det 
forklares med bl.a. urbanisering; at folk i større grad bor i byer med god kollektivtrafikk, der bil er 
lite gunstig å bruke. Men også med at folks atferd har endret seg, utover det som har med 
klima- og miljøbevissthet å gjøre. Det er færre som kjører på søndagsturer og ungdommens 
interesse og tidsbruk går mer i retning av data, nettbrett og mobil enn motor og mekking på bil. 
 

2.4 Færre unge tar førerkort og bildelingsordninger blir mer vanlig  

I 1992 hadde 80 prosent av nordmenn mellom 18 og 24 år sertifikat. I 2012 hadde denne ande-
len falt til litt under 67 prosent.26 Det er også en tendens til at husholdninger uten bil i storbyom-
rådene øker, og bildelingsordninger har blitt mer vanlig.27 
 
 
3 Dagens situasjon, Bypakke Ålesund og virkninger for kollektivtrafikk og klima 

3.1 Situasjonen i dag 

Statens Vegvesen, Region Midt, ferdigstilte i juni 2013 en konseptvalgutredning (KVU) for trans-
portsystemet i Ålesund. I denne ligger det en situasjonsrapport i kapittel 2, som er såpass fersk 
at vi ikke har sett behov for å lage noe tilsvarende på nytt. Vi viser derfor til rapporten, og vil her 

                                                
23 https://snl.no/bilismen  
24 www.ssb.no/bilreg/  
25 Etatenes NTP-rapport, http://www.ntp.dep.no/Søk/_attachment/797289/binary/1017656, s. 80 
26 Som forrige note.   
27 Etatenes NTP-rapport, http://www.ntp.dep.no/Søk/_attachment/797289/binary/1017656, s. 76 
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nøye oss med å sitere enkelte sentrale element fra KVU-en med størst betydning for vurdering 
av bybane eller superbuss, samt gi noen supplerende kommentarer. Og så vil vi i neste kapittel 
se nærmere på hva bypakken innebærer for kollektivtrafikk og klima.   

3.1.1 Ålesundsregionen, en aktiv region i vekst 

Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim. Ålesundsområdet har høyere be-
folkningsvekst (1,5 – 2 % per år) enn det er typisk for andre mellomstore byer med omland (1 – 
1,5 % vekst). Ålesund vokser også sterkere enn de andre byene i fylket.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: 
Ålesundsområdet er et 
viktig vekstområde også 
nasjonalt.  
     Figur 4, s. 8 i "KVU 
for transportsystemet i 
Ålesund" (Bypakke 
Ålesund).  
 
 

 
Møre og Romsdal er et av Norges ledende eksportfylke, og med Sunnmøre og Ålesundsregio-
nen i sentral posisjon. Foruten ”Den Maritime Klynga” på Sunnmøre (om lag 20.000 ansatte i 
2010), er fisk og sjømat og møbel sentrale industrier i området. Disse gir også ringvirkninger i 
form av støttetjeneste, underleverandører, transporttjenester osv. Ålesund har også Norges 
nest største containerhavn.  
 
Ålesund huser fylkets største sjukehus og administrasjonen til Helse Møre og Romsdal. 
Høgskolen i Ålesund har ca. 2 300 studenter og 200 ansatte. I samme område er Norsk 
Maritimt Kompetansesenter etablert med 900 arbeidsplasser og utstrakt kurs- og 
opplæringsvirksomhet.   
 
Ålesund er et populært turistmål, med omkring 400 000 turister i sommersesongen 2011. I 2013 
kom rundt 200 000 cruisepassasjerer til Ålesund. Byen har et bredt spekter av uteliv, spise-
plasser og kulturliv. Bl.a. Atlanterhavsparken og festivalene til Momentium, båtfestivalen, mat-
festivalen og den nye konsertscena Terminalen trekker mye publikum og besøkende.  
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Figur 6:  
I KVU-en for bypak-
ken ble området av-
grenset til Ålesund, 
Sula, Giske, Haram, 
Skodje og Sykkyl-
ven.  
    Når det gjelder 
mulige pendlingsav-
stander og arbeids-
plasser, vil i tillegg 
Hareid, Ulstein og 
Ørskog være natur-
lige å ta med i plan-
arbeidet. 
 

3.1.2 Ålesund en båndby med to senter 

Med sine 98 km2 er Ålesund en av landets minste bykommuner i utstrekning. Aspøya i sentrum 
er Norges tettest befolkede øy, med en befolkningstetthet som kan sammenlignes med Singa-
pore. Befolkning og arbeidsplasser ligger langs et bånd, med tyngdepunktene i Ålesund sen-
trum (med bl.a. kontorarbeidsplasser, varehandel og uteliv) og Moa. Moa er Norges 4. største 
kjøpesenter målt i omsetning,28, og kan ifølge oppslag i Sunnmørsposten 28.01.2015 bli Norges 
største med nye etableringer fra Thon og Ikea.29  

3.1.3 Nedgang i kollektivtrafikken på tross av gunstig utgangspunkt som båndby  

Ålesunds form som båndby er et godt utgangspunkt for kollektivtrafikken, da mange brukere 
kan nås med et fåtall kollektivtraséer og en stor del av trafikken går langs samme akse. Likevel 
viser andelen kollektivreiser en nedgang. KVU-en peker på at byen bl.a. ikke har dedikerte kol-
lektivtraséer. Vi vil tilføye at det vil være vanskelig å utvide veiene langs dagens hovedakse for 
kollektivtrafikk (via Åse) med eget kollektivfelt uten drastiske inngrep i bygninger langs Borgund-
vegen, mens et eget kollektivfelt langs dagens motorvei vil ha den svakhet at det i liten grad når 
brukerne. Mer om dette senere.  
 
Kollektivandelen i dag er i KVU-en oppgitt til ca. 4 % av alle reiser (bilfører, bilpassasjerer, kol-
lektiv, sykkel og gange) i Ålesund, Sykkylven, Skodje, Sula, Giske og Haram.  
 

3.2 Tiltakene i Bypakke Ålesund viser liten oppnåelse av krav og mål for arbeidet 

Som utgangspunkt for arbeidet med KVU Bypakken er det satt fire forskjellige krav og fem 
forskjellige mål. Disse kan leses i sin helhet på s. 33 og 35, og i oversikten s. 73 – 74 i KVU-en. 

                                                
28 http://www.amfi.no/contentassets/0da6897b44194f2581f336f9cfcbb2e6/kjopesenterbrosjyre-thon-
eiendom-2015_web_juli2015.pdf s. 8 
29 http://www.smp.no/nyheter/article10586958.ece 
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Vi skal her se særlig på det som er definert som de to høyest prioriterte kravene og det høyest 
prioriterte målet.  

3.2.1 Krav om reduserte klimagassutslipp og færre drepte og hardt skadde i trafikken 

Kravene er definert slik på s. 35: 
 
 1. Talet på drepte og hardt skadde i trafikken i forhold til innbyggertal skal reduserast  
     med 40 % innen 2045. 
 2. Klimagassutslipp skal reduserast med 30 % innen 2045.  
 
Siden KVU-en ble skrevet har de nasjonale målene for reduksjon av klimautslipp blitt hevet fra 
30 til 40 %, og vi antar at det også vil bli gjeldende for videre oppfølging av Bypakke Ålesund. 

3.2.2 Mål om 15 % kollektivandel i KVU Bypakke Ålesund 

KVU Bypakke Ålesund har dette som det viktigste og først prioriterte av fem effektmål (s. 33): 
 
 ”Meir enn halvparten av alle reiser skal i 2045 foregå med miljøvenlege transportformer 
 (15 % kollektiv, 8 % sykling og 30 % øvrige (gange og bilpassasjer).” 

3.2.3 Valgt konsept for bypakken øker kollektivandel bare fra 3,6 % til 3,9 % 

De ulike konseptene, og effektene av disse, er beskrevet nærmere i KVU Bypakke Ålesund, 
kapittel 7. Tiltakene er i KVU-en beregnet å ha følgende effekter for kollektivtrafikkens andel av 
samlet persontrafikk: 
 
 Referansekonseptet K0 – fremskriving av dagens situasjon:  3,6 % 
 Konsept K1 – Gang, sykkel og kollektivtransport:    4,0 % 
 Konsept K2 – Sentrumskonsept:      3,6 %  
 Konsept K3 - Bilkonsept:       3,6 % 
 Konsept K4 – Kombinert konsept:      4,0 % 
 Konsept K5 – Byutviklingskonseptet:     3,9 % 
 
Alle de foreslåtte konseptene ligger altså svært langt unna å nå hovedmålet om 15 % kollektiv-
andel, og samtidig også svært langt unna nasjonale mål, jf. 1.2.2. og 1.3 ovenfor.  
 
Alle konseptene er for øvrig også beregnet å gi negativ samfunnsøkonomisk nytte, med hhv. 
-0,40 (K1), -0,34 (K2), -0,58 (K3), -0,47 (K4) og -0,68 (K5).  
 
Bystyret vedtok ikke direkte noen av forslagene, og det er derfor ikke noen direkte beregninger 
for konsekvensene av bystyrets vedtak. Men i sakspapirene til annen gangs behandling av 
saken i bystyret blir bystyrets vedtak omtalt som en variant av K5, og det synes derfor rimelig å 
legge beregningene av effektene for K5 til grunn for effektene av bystyrets vedtak for kollektiv-
trafikk og klima. Dvs. at tiltakene vil øke kollektivandelen med kun 0,3 prosentpoeng i forhold til 
en fremskriving av dagens situasjon (K0), jf. KVU-ens utregninger og plansjer s. 47 og 59 over 
antall reiser og fordeling på bilfører, bilpassasjer, kollektiv, sykkel og gange:  
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Konsept K0       Konsept K5 
 
Figur 7: 
KVU Bypakke Ålesund inneholder en trafikkfordeling, fremskrevet til 2030, for de ulike alternativene. 
K0 gjelder for dagens situasjon (uten noe tiltak), og er referansekonseptet de andre alternativene blir 
sammenlignet med. I K0 er kollektivandelen 3,6 %. (Figur s. 47 i KVU Bypakken.) K5 er det konseptet 
som bystyrets vedtak har tatt utgangspunkt i eller ligner mest på. I K5 er kollektivandelen 3.9 % – en 
økning på 0,3 prosentpoeng. (Figur s. 59 i KVU Bypakken.) 

3.2.4 Valgt konsept vil øke klimautslipp med 6 % og trafikkskadde med 2 % 

Dette er oppsummeringen i KVU Bypakke Ålesund om virkningene av ulike konsepter: 
 

 
 
Figur 8: 
Som utgangspunkt for arbeidet med KVU for transportsystemet i Ålesund (Bypakke Ålesund) var det satt 
krav om at tallet på drepte og hardt skadde skulle reduseres med 40 % og at klimagassutslipp fra trans-
port skulle reduseres med 30 %, jf. venstre kolonne. Det beregnede resultatet for det valgte alternativet 
(K5) viser 2 % flere drepte og hardt skadde og en økning av klimagassutslipp med 6 %, se kolonnen til 
høyre (blå). Fra figur 71, s. 74 i KVU for transportsystemet i Ålesund (Bypakke Ålesund). 

3.2.5 Ålesund neppe med i ”belønningsordningen” med en slik bypakke 

Effektene av Bypakken Ålesund, slik den til nå er utformet, må sies å være på direkte kollisjons-
kurs med nasjonale føringer om kutt i klimautslipp med 40 % og formålet med belønningsord-
ningen om økt kollektivtrafikk, jf. 1.1, 1.2 og 1.3 ovenfor. Har Ålesund ønske om deltakelse i 
belønningsordningen, må altså ”bypakken” endres i vesentlig grad på disse punktene.  
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3.2.6 Manglende måloppnåelse kan også påvirke statlig medfinansiering 

Det er også grunn til å anta at statlig andel av investeringsmidler til bypakken vil bli påvirket av i 
hvor stor grad statlige mål for kollektivandel og klimareduksjoner blir oppfylt. Vi tenker da ikke 
bare på at Ålesund vil stille seg utenfor diskusjoner om ev. tildeling av statlige investeringstils-
kudd til bybane eller superbuss på 50 – 70 % av kostnadene (jf. 1.4 og forslag fra Venstre og 
Ap). Men man kan også risikere at omsøkte 30 % statlig medfinansiering til bypakken vil sitte 
langt inne.  

3.2.7 Nye muligheter til å revidere bypakken, også når det gjelder måloppnåelse 

Samferdselsdepartementet har ikke godkjent søknaden om bompengeinnkreving for Bypakke 
Ålesund, slik det var lagt opp. Når arbeidet med bypakken nå uansett må revideres, har Åle-
sund samtidig en god mulighet til å se på hele innretningen av bypakken.  
 

3.3 Hva innebærer bypakken, og hva kan være årsak til dårlig måloppnåelse? 

3.3.1 Tiltakene i bypakke Ålesund 

I ”Bypakke Ålesund – Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering”, juni 2014, er tiltakene 
listet opp slik: 
 

 
 
Grovt sett kan man si at 3 mrd. kr av bypakken er prioritert til firefelts motorvei via Lerstad fra 
Moa til Ålesund sentrum. Sammen med ny Brosundbro (med tilkjøringer) til 0,3 mrd kr og ny 
Brosundtunnel til ca. 1 mrd. kr, utgjør dette veitiltak for ca. 4,3 mrd. kr av en bypakke på ca. 4,5 
mrd. kr, riktignok inkludert miljølokk Volsdalen og sykkeltrasé Moa – Lerstad.  
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Et av feltene i hver retning på motorveien Moa – Sentrum defineres som sambruksfelt for kol-
lektivtrafikk, tungtransport og biler med to eller flere passasjerer. Spørsmålet er hvor godt dette 
sambruksfeltet når publikum. Resultatene i KVU-en viser at det ikke gjør det. I det følgende skal 
vi se nærmere på hvorfor. Det neste spørsmålet er da hvorvidt dette kan gis betegnelsen 
kollektivtrasé, eller om det mer blir noen ord til pynt for noe som primært er en biltrasé.  

3.3.2 Sambruksfeltet vil være vanskelig tilgjengelig for brukerne 

Fra like vest for ny rundkjøring ved Moa/Breivika (i retning sentrum), vil den planlagte firefelts-
veien gå i tunnel helt til Meny/rideklubben, først i støpt tunnel/kulvert, så i fjelltunnel under Ler-
stadnakken. I denne tunnelen er det selvsagt ikke lagt opp til stopp for buss. Reguleringsplanen 
viser heller ingen stopp ved senterområdet ved Meny. Der motorveien kommer ut i dagen vest 
for Lerstadnakken, vil det være et stort veianlegg med to avkjøringsramper og en rundkjøring, i 
mye større avstand fra Meny enn nåværende vei. Her fant man ikke noe sted i kryssområdet 
hvor det var mulig med busstopp.  
 

 
 
Figur 9: 
Forslaget til reguleringsplan for ny E 136 Brevika – Lerstad. Veien går i kulvert med overgang til fjelltunnel 
fra like vest for Brevika til Meny, og går videre uten busstopp ved Meny. Bussene vil måtte bruke lokal-
veiene for å betjene innbyggerne på Lerstad.  

 
Fra Meny til Nørvasundet og Høgskolen/NMK går motorveien gjennom et område med lite be-
byggelse og få arbeidsplasser. Der er det ikke aktuelt med stopp for busser. Fra Nørvasundet til 
sentrum ligger motorveien så langt mot sør og vanskelig tilgjengelig fra det meste av bebyggel-
sen, at det er lite aktuelt med holdeplasser her.30 (Det gjelder særlig for stopp på sørsiden/ sjø-
siden av veien, der man ofte måtte ha anlagt over- eller underganger for at publikum vil kunne 
komme dit). 
 
For å bøte på dette, planlegges det å kjøre bussene på Borgundvegen vest for avskjørselen ved 
Nørvasundet, for å komme nærmere inngangen til både Høgskolen og NMK. Derfra vil man 
bruke Borgundvegen mot sentrum, uten å stoppe på alle holdeplasser, men kanskje Kolvik-
bakken ungdomsskole, og så inn på ny E 136 ved Nørvevika og videre til sentrum.31 
 
Langs kollektiv-/sambruksfeltet på ny E 136, vil bussene altså ikke ha et eneste stopp, og ikke 
betjene noen av- eller påstigende reisende mellom Moa og sentrum.  
 
Bussen vil heller ikke bruke sambruksfeltet på ny E 136 i mer enn begrenset grad. For at bus-
sene skal være til nytte for reisende på Lerstad, legger reguleringsplanen for E 136 Breivika – 
Lerstad opp til at bussene skal kjøre lokalveien og ikke ny E 136. Dette omtales som at ny 
E 136 vil frigjøre kapasitet for bussen på lokalveien. Det er nok riktig, men vil primært skape 
ekstra kapasitet og konkurransefordel for personbilene, som kan kjøre ny motorvei i antatt 80 
km/t, mens bussen må kjøre lokalvei i 50 km/t. Tilsvarende vil altså også være tilfellet mellom 
Nørvasundet og Nørvevika, jf. ovenfor.  
 

                                                
30 Eneste unntak kan være ved Volsdalen og storhall/stadion. 
31 Jf. epost mottatt 21.10.2015 fra Gudmund Hoel i Ålesund kommune. 
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På annen side vil ekspressbussen kunne bruke ny E 136 hele veien, slik det også nevnes i 
reguleringsplanen for Breivik – Lerstad. Spørsmålet er bare hvor stort markedet er for direkte-
transport Moa – sentrum, uten stoppesteder underveis? Det ser vi nærmere på i neste punkt.  

3.3.3 De viktigste markedene ligger langs Borgundvegen, ikke langs innfartsveien  

Det finnes dessverre ingen nøyaktige registreringer av motorisert trafikk (med bil og buss) mel-
lom forskjellige områder i Ålesund kommune, og til og fra nabokommunene. Det som finnes, er 
tellinger av biltrafikken på enkelte punkt, noen intervjuundersøkelser med et veldig begrenset 
utvalg og noen modellberegninger. 
 
En av disse modellberegningene er gjengitt i Urbanet Analyse sin rapport 29/2012: 
”Transportutfordringer i Ålesundsområdet. Kollektivtrafikkens rolle” fra februar 2012. Disse 
beregningene indikerer en betydelig reiseaktivitet i Ålesundsområdet (Ålesund og Skodje 
kommune). Ifølge rapporten foretok personer som er bosatt i disse to kommunene, over 
100 000 motoriserte reiser per dag i 2010. Reiser foretatt av personer som er bosatt i andre 
kommuner, kommer i tillegg, og er ikke tatt med rapporten. 
 
De to viktigste målområdene for de nevnte reisene er Ålesund sentrum og Moa/Spjelkavik. Det 
er beregnet til sammen ca. 33 000 reiser per dag (2010) til og fra disse to områdene, eller 32 % 
av alle reiser i Ålesundsområdet, men det er også mye trafikk til og fra andre områder i Ålesund, 
og dem imellom.  
 
Det er verdt å merke seg at det er svært få som reiser direkte mellom Moa og Ålesund sentrum. 
Nesten alle reiser til/fra Moa starter/slutter et annet sted enn i sentrum – og vice versa. Ifølge 
rapporten kommer bare 5 % av alle motoriserte reiser til Ålesund sentrum fra Moa/Spjelkavik, 
og bare 7 % av alle motoriserte reiser til Moa kommer fra Ålesund sentrum, jf. tabellene neden-
for. Dette tilsier at det vil være lite marked for et kollektivtilbud langs innfartsveien/ny E 136 som 
baserer seg primært på trafikken direkte mellom Moa og Ålesund sentrum. En vellykket kollek-
tivsatsing må betjene markedet underveis mellom sentrene.  
 

 
 
 
Figur 10: 
Tabellen gjelder for motoriserte reiser (med 
buss, bil og motorsykkel) fra ulike områder i 
kommunene Ålesund og Skodje til Ålesund 
sentrum, og angir hvor disse reisene begyn-
ner, i prosent av samlet trafikk. Tabellen angir 
også andelen av reiser med buss. 
Kilde: Urbanet Analyses rapport 29/2012: 
"Transportutfordringer i Ålesundsområdet. 
Kollektivtrafikkens rolle." Tabell 4.4, s. 30.  
 
 
 
Figur 11: 
Tabellen gjelder for motoriserte reiser (med 
buss, bil og motorsykkel) fra ulike områder i 
kommunene Ålesund og Skodje til Moa/Spjel-
kavik, og angir hvor disse reisene begynner, i 
prosent av samlet trafikk. Tabellen angir også 
andelen av reiser med buss. 
Kilde: Urbanet Analyses rapport 29/2012: 
"Transportutfordringer i Ålesundsområdet. 
Kollektivtrafikkens rolle." Tabell 4.5, s. 30.  
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Videre skiver Urbanet Analyse at 2/3 at de motoriserte reisene til/fra Ålesund sentrum og Moa 
er relativt korte, under 4 km.32 Dette taler igjen for et kollektivtilbud som ivaretar underveismar-
kedet, med et bredt spekter av forskjellige reisestrekninger. 
Dette bekreftes også av passasjerstatistikken for dagens busstilbud, jf. neste punkt.  

3.3.4 Dagens bybuss via Åse har langt flere passasjerer enn ekspressbussen 

Det er to hovedruter for buss mellom Ålesund sentrum, Moa og Magerholm:33  

• Rute 628, Ekspressbussen, kjører Sentrum – Moa på dagens tofelts motorvei mellom 
sentrum og Lerstadtoppen uten stopp, mens den tar opp passasjerer langs lokalveien 
gjennom Lerstad til Moa og videre på strekningen til bl.a. Blindheim, Flisneset, Emblem 
og Magerholm. Den bruker ca. 15 min mellom sentrum og Moa. 

• Rute 618 kjører Sentrum – Moa via Borgundvegen, om bl.a. Klipra, Volsdalen, Nørve, 
Høgskolen/NMK, Gåseid, Hatlane, sjukehuset og Åse. Den bruker 30 min mellom sen-
trum og Moa, og fortsetter til Magerholm med samme stoppemønster som rute 628.   

 
Hvis det var kortest mulig reisetid mellom Moa og sentrum som var viktigst, ville man anta at 
Ekspressbussen hadde størst passasjertall. Det viser seg derimot at lokalbussen via Åse har 
ca. fire ganger så mange passasjer, jf. passasjerstatistikken for bybussen i Ålesund i 2014, 
mottatt fra samferdselsavdelingen ved Møre og Romsdal fylkeskommune: 
 

Linje  Reisende i 2014 
608 Ålesund sentrum – Furmyr – Magerholm  13 090 
611 Ålesund sentrum – Larsgården  65 892 
618 Hessa – sentrum – Moa – Magerholm 1 213 412 
624 Skarbøvik – sentrum – Lerstadvegen – Lerstad – Olsvik  180 656 
628 Ekspress; Ålesund sentrum – Lerstad – Moa – Magerholm  270 362 

 Totalt for bybussen i Ålesund 1 743 412 
 

  
 
Figur 12: Linjekart for bybussen i Ålesund. Figur fra s. 12 i brosjyre fra Fram, 
http://frammr.no/Portals/0/Dokumenter/Buss/Aalesund_og_omegn.pdf  

                                                
32 s. 29 i rapport 29/2012: ”Transportutfordringer i Ålesundsområdet. Kollektivtrafikkens rolle” 
33 I tillegg kjøres rute 624 mellom Skarbøvik og Olsvik via Lerstad og Borgundvegen Gåseid – sentrum. 



 
 
– Nye tider for Norge 
 

Bybane i Ålesund, forprosjekt                 Rapport oktober 2015         23 

Tallene for rutene er ikke helt sammenlignbare, siden ruten 618 i tillegg kjører mellom Hessa og 
sentrum. Det er per dato ikke statistikk for antall av- og påstigninger for den enkelte holdepass, 
og derfor ikke mulig å skille ut den trafikken. Det er imidlertid grunn til å anta at strekningen 
Hessa – sentrum ikke utgjør noen veldig stor andel av trafikken på denne ruten, da det i så fall 
også ville gitt utslag for rute 624, mellom Skarbøvika og Olsvika, som har et ganske beskjedent 
passasjerantall, jf. trafikkstatistikken ovenfor. 
 
Modellberegningen fra Urbanett Analyse (pkt. 3.3.3) og trafikkstatistikken for bussene trekker 
altså i samme retning: hovedmarkedet ligger langs Borgundvegen. Dette er ganske naturlig, 
siden det er der mesteparten av bosettingen, arbeidsplasser, service- og tjenestetilbud også 
ligger (som Høgskolen, NMK, sjukehjem, sjukehus m.m.).  
 
Slik sett ville det vært mye mer gunstig for kollektivtrafikken om det var langs Borgundvegen det 
ble anlagt et eget kollektivfelt, slik at bussen kunne betjene markedet her uten å bli hindret av 
kø underveis. Det er imidlertid så mye bebyggelse langs Borgundveien at det ikke er plass til å 
utvide med et ekstra kjørefelt i hver retning uten store inngrep, som neppe er ønskelig eller 
realiserbart. En bybane/metro, som går mye i tunnel og vil kunne unngå slike inngrep, vil der-
imot kunne være en løsning, og vi ser nærmere på det i kapittel 5 og utover.  
 
 
4 Er superbuss et alternativ i Ålesund? 

4.1 Hva er superbuss? 

Superbuss har egne, dedikerte traséer, separert fra annen trafikk, og krever areal for dette. 
Unntaksvis bruker man også eksisterende veier/kryss for kortere delstrekninger. Superbuss 
skiller seg slik fra buss på felles vei eller kollektivfelt/sambruksfelt, og kan sammenlignes litt 
med trikk/bane, bare med buss på gummihjul. Det har også likhetstrekk med bane ved at man 
søker å tilby publikum en helhetlig transportløsning med egen trasé, buss og holdeplasser m.m. 
Bussene kan være leddede, for ca. 120 passasjerer, og større enn ”vanlige” busser. I utlandet 
brukes betegnelse BRT (BusRapitTransit), mens det i Norge brukes betegnelse superbuss.  
Prosjektet med superbuss i Stavanger er f.eks. kalt ”Bussveien”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 13: 
En superbuss kjører i 
egen trasé, som ikke 
trafikkeres av andre 
kjøretøy.  
Illustrasjon fra presen-
tasjon av samferdsels-
sjefen i Rogaland fyl-
keskommune 02.04.14. 
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Trasébredden kan variere noe, avhengig av fart, ev. midtrabatt og fysisk atskillelse fra øvrig 
trafikk etc. I mulighetsstudien for superbuss i Trondheim har man lagt til grunn en trasébredde 
på 7 meter, pluss 2,8 m på hver side for holdeplasser.34  I tillegg kommer ev. midtrabatt og 
fysisk skille fra biltrafikk, gående og syklende. Bybanen i Bergen har til sammenligning en 
bredde på 6,3 meter.35 Avhengig av løsninger vil en superbuss generelt kreve det samme eller 
mer areal enn en trikk. 
 

4.2 Hvor brukes superbuss? 

Det skal være ca. 110 byer i verden med superbuss/BRT.36 I Norge planlegges det for super-
buss i Trondheim og Stavanger. Stavanger har kommet lengst, og vi skal derfor se nærmere på 
det som eksempel. 
 

4.3 Bussveien i Stavangerregionen 

Planen for superbuss i Stavangerregionen kalles ”Bussveien”.37 Bussveien blir 50 km lang og 
markedsføres som Europas lengste. Den skal gå fra Tananger og Kvernevik til Stavanger 
sentrum, og derfra sørover mot Forus og Sandnes jf. trasékart nedenfor. På disse veistreknin-
gene bygges det egne felt for bussene på ca. 90 % av strekningene, og de skal prioriteres i vei-
kryss.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14: 
Trasékart over planlagt buss-
vei for Superbuss i Stavanger, 
markert med grønt. Illustrasjon 
fra Rogaland fylkeskommunes 
brosjyre ”Forslag til Bypakke 
Nord-Jæren, februar 2015”. 
 
 

                                                
34 For eksempel figur 19, s 26: http://www.vegvesen.no/_attachment/172532/binary/319722  
35 http://www.bybanen.no/wp-content/uploads/2013/12/00-00-F0001-F00012.pdf  
36 http://www.vegvesen.no/_attachment/606688/binary/953189?fast_title=Fagnotat+-+Superbuss.pdf. S 1 
37 Tidligere kalt ”Bussvei 2020”, men nylig omdøpt til ”Bussveien” 
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Bussveien skal ferdigstilles med tre delvis overlappende ruter til sommeren 2021. Til nå er seks 
delstrekninger åpnet. Traséene kan trafikkeres av diesel- eller trolleybuss.  
 
I fylkestinget 20.10.2015 ble det vedtatt at linje A og B skal kjøres med trolleybuss. For linje C vil 
en i samarbeid Enova utvikle en type trolleybuss med større batterier, som kan lades når den 
kjører fellesstrekningene med linjene A og B og kjøre på batteri på strekningen utover det.  
 

4.4 Kostnader superbuss i Stavanger 

Investeringskostnadene for de 50 km med trasé for superbuss i Stavanger er nå beregnet til ca. 
9 mrd. kroner, inkludert ca. 8 km som alt er åpnet38. Det utgjør 180 million kr per km.  
 
Beløpet gjelder infrastruktur i form av vei, holdeplasser og grunnerverv. Busser og ev. verksted, 
depot etc. kommer i tillegg. Noen steder har grunnerverv utgjort omtrent halvparten av investe-
ringskostnaden. Strekningen Stavanger – Sandnes er tilrettelagt for ev. konvertering til bybane 
senere.  
 
Med vedtaket om trolleybuss øker investeringskostnaden med ca. 700 mill. kr til kjøreledning, 
likeretterstasjon, master med mer, til ca. 9,7 mrd. kroner, eller ca. 194 millioner kr per km.  
 
Det foreligger foreløpig ikke erfaringstall fra driften av superbuss i Stavanger.  Kostnader til drift- 
og vedlikehold av infrastrukturen vil normalt øke med superbussløsninger. Mens busser ellers 
bare betaler ordinær veiavgift for bruk av kjøreveien, vil det være kostnader knyttet til vedlike-
hold og brøyting av kjøreveien for superbusstraseene og større utgifter til drift og vedlikehold av 
plattformer, større lehus etc. På den annen siden kan det kompenseres ved at bussene har 
større passasjerkapasitet, kan kjøre raskere (uten kø) og kan ha større markedspotensial (om 
trasé og befolkningsgrunnlag ligger til rette for det).  
 
Det er flere påstander og ulike erfaringer omkring kostnader og drift av bybane kontra super-
buss, og man kan finne rapporter og eksempler fra byer i favør av både bybane og superbuss 
når det gjelder økonomi. I norsk sammenheng vil erfaringene fra Bergen og Stavanger kanskje 
være mest interessante, samtidig som man må ta høyde for vurdering av hvordan oppgaven er 
løst begge steder. I tillegg kommer den såkalte ”skinneeffekten” – at bybane fremstår som mer 
attraktiv, og ”skinner” sterkere, både for kundene og byen det betjener, noe som også kan ha 
stor betydning for byutvikling. Spørsmålet er om superbuss vil gi samme effekt i så måte for 
Trondheim og Stavanger som bybanen har hatt i og for Bergen. 
 
Bergenserne hevder at for dem er bybane også billigere og mer effektivt enn superbuss, jf.  føl-
gende uttalelser fra byråd for byutvikling, klima og miljø, Filip Rygg,  og Lars Christian Stendahl 
fra Jernbaneverket i et møte i Forus Næringspark i Stavanger: ”Bussway-løsningen har kun 50 
prosent av bybanens kapasitet, men koster mellom 70 – 80 % av det en bybane gjør. En buss-
way-løsning krever mer areal til både forbikjøring, holdeplasser, snuområder i sentrum og trasé-
bredde. (…) Det er også billigere å drifte en bybane, og vi har sett at bussway-løsningene ute i 
verden har en tendens til å klumpe seg, selv om de har avgang med 3 minutters frekvens. Erfa-
ringene fra Bergen viser at ved 2 500 daglige passasjerer per km er bybane mest lønnsomt.”39 

I denne omgang går vi ikke nærmere inn på sammenligning av økonomi mellom ev. superbuss 
eller bybane for Ålesund. Siden det antas at superbuss uansett ikke vil kunne være et alternativ 
i Ålesund, jf. neste punkt. Ev. må man komme nærmere tilbake til dette i en oppfølgende utred-
ning.  

                                                
38 Jf. oppdaterte opplysninger i samtale med prosjektleder Tore Jensen 22.10.2015 
39 http://www.forusnaeringspark.no/event/doLink/famid/317202  
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4.5 Superbusstrasé Ålesund sentrum – Moa langs Borgundvegen neppe mulig  

Langs Borgundvegen er det for trangt til å utvide med egne kjørefelt for en superbusstrasé uten 
drastiske inngrep i bebyggelsen. Av samme grunn er det heller ikke foreslått noe kollektiv-/sam-
bruksfelt her i KVU Bypakke Ålesund.  
 
Langs ny, firefelts E 136 vil en superbusstrasé derimot ikke nå tak i markedet. Markedet direkte 
mellom Moa og sentrum er lite, og det er derfor viktig for en vellykket kollektivsatsing å kunne 
betjene underveistrafikken.  
  
 
5 Generelt om banesystemer 

5.1 Bybane, trikk, metro, t-bane. Hva er en bybane? 

Trikk, bybane, metro og t-bane er alle uttrykk som brukes av sporvognslinjer drevet med elek-
trisitet. Der man har jernbaner, kommer i tillegg lokaltog, og ev. såkalte s-baner, som er slags 
mellomting mellom metro og tog. Og videre monorail, hvor togsettene ligger på, eller henger 
under, en stiv bjelke som er løftet opp fra bakken ved hjelp av loddrette søyler. Fordelen er at 
man slik går over trafikk eller ujevnheter på bakkenivå, ulempen er tilgjengelighet for passa-
sjerene og bare ett spor i hver retning for hver bjelke – og søylerad, jf. navnet. Monorail har 
langt mindre utbredelse enn de andre banetypene.40  
 
Trikker går ofte i blandet trafikk, i eksisterende gater, slik vi kjenner det fra trikkene i Oslo. Med 
bybane tenkes et sporbunden vognsett som i stor grad kjører atskilt fra annen trafikk, slik at den 
kan holde høyere fart enn en bytrikk. Toppfart er 70 – 100 km/t, i noen tilfeller raskere for kombi-
trikker, som også kjører i det ordinære jernbanenettet.41 Bybanen i Bergen må kanskje ses på 
som en mellomløsning mellom trikk og bybane, siden den i sentrum går mye i vanlige gater.  
 
T-bane (forkortet fra tunnelbane) og metro er egentlig to ord for det samme. Internasjonalt er 
metro det brukte ordet, mens man i Norge ofte bruker t-bane, slik det ble hetende i Oslo. Metro/ 
T-baner har, som navnet antyder, gjerne høyere tunnelandel enn en vanlig trikk og bybane, 
men også lange strekk i dagen. Metro har strømførende kontaktskinner ved siden av sporene, 
noe som muliggjør lavere høyde under broer og i tunneler, og mindre tunneltverrsnitt enn trikker 
med pantograf og strømførende kontaktledning ca. 1 meter over vognene. 
 
T-bane-vogner er litt bredere enn bybanevogner, ofte bredere enn 3 meter, mens bybanevogner 
i Bergen er 2,65 meter. Som følge av dette og pga. bruk av lengre vognsett, har metroer gene-
relt større passasjerkapasitet enn trikker og bybaner. T-banen i Oslo har kapasitet til ca. 500 
passasjerer i et enkelt togsett (ståplasser inkludert) og ca. 1 000 i doble togsett, mens bybanen i 
Bergen har en kapasitet på ca. 220 passasjerer. Toppfarten på metroer er omtrent den samme 
som for bybane, men gjennomsnittsfarten er gjerne litt høyere pga. sterkere motorisering og ofte 
lengre avstand mellom stasjonene. Ekspressmetro har topphastigheter på 120 – 130 km/t.  
 
Det kan være flytende overganger mellom trikk og bybane og bybane og metro/t-bane42. Bygge-
trinn 3 for bybanen i Bergen, Lagunen – Flesland på 6,8 km, har for eksempel 6 tunneler til en 
samlet lengde på 2,85 km og 6 kulverter på til sammen 680 meter,43 som gir en tunnelandel for 
denne strekningen på 51,9 %. 

                                                
40 https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%89nskinnebane 
41 https://no.wikipedia.org/wiki/Bybane  
42 http://kraftpakke.no/wp-content/uploads/2015/04/2014-01-15-notat-Trikk-og-bybane.pdf , s. 8. 
43 http://www.hordaland.no/bybanen-utbygging/Utbygging4/Byggetrinn-3-Lagunen-Flesland/Om-
byggetrinn-3/  
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I forprosjektet har vi derfor valgt å ikke låse oss i utgangspunktet til en teknisk løsning eller 
banedefinisjon, men tilnærme oss problemstillingen i forhold til hvilke forutsetninger og krav som 
vil være viktig for en bane av en eller annen type.  
 

5.2 Kort om baner i Europa, Sverige og Norge. 

Bybanesystemer finnes over hele verden. Tyskland, Frankrike og Spania har i senere tid utviklet 
moderne bybanesystemer i en rekke byer. Som grunnlag for utvikling av bybanen i Bergen ble 
det gjort studier av en rekke bybaner i Europa. I ”Planbeskrivelse for reguleringsplan for 
bybanens delstrekning 1” vises det eksempler på ønskede løsninger fra en rekke europeiske 
byer, f.eks. Montpellier, Lyon, Strasbourg, Karlsruhe, Grenoble og Nantes (Bergen kommune 
2003)44.  
 
Freiburg er kjent for sin miljøsatsing og bærekraftige byutvikling siden midten av 90-tallet. I 
sentrum har man konsekvent redusert framkommelighet og kapasitet for bilene, og satset på fire 
trikkelinjer og et velutbygd sykkelveinett. Store kultur- og idrettsarenaer har blitt bygd uten en 
eneste parkeringsplass. Basel er så godt tilrettelagt for kollektiv, syklister og gående at over 
halvparten av innbyggerne ikke har bil (55 %), og de kan vise til en imponerende transport-
middelfordeling, jf. flg. figur:  
 

 
 
 
 
Figur 15: 
Basel har en imponerende trans-
portmiddelfordeling mellom kollektiv, 
fotgjengere og syklister. Illustrasjon 
fra referat fra studietur Fremtidens 
byer.45 
 
 

 
I Sverige er det baner i Stockholm, Göteborg og Norrköping, mens Lund, Malmö, Helsingborg 
og Uppsala har planer for realisering innen 2025.46  
 
I Norge har vi flere linjer for trikk og t-bane i Oslo, den nye bybanen i Bergen og Gråkallbanen i 
Trondheim.  
 
For Ålesund er erfaringene fra Bybanen i Bergen mest interessant. Vi har derfor sett nærmere 
på disse, og sammenholdt det med situasjonen i Ålesund. I tillegg tar vi også med en del rele-
vante fakta og erfaringer fra Oslo.  
 
 
 
 

                                                
44 http://kraftpakke.no/wp-content/uploads/2015/04/2014-01-15-notat-Trikk-og-bybane.pdf, s. 5 
45 https://www.regjeringen.no/contentassets/0f0aeba8848646838c1f7def3148317b/referat.pdf, s 11. 
46 http://www.sparvagnsstaderna.se/utbyggnadsplaner-sparvag-i-sverige  



 
 
– Nye tider for Norge 
 

Bybane i Ålesund, forprosjekt                 Rapport oktober 2015         28 

6 Bybane: Suksess i Bergen. Suksess i Ålesund? 

6.1 Bybanen i Bergen 

6.1.1 Trasé, stasjoner og byggekostnader 

Bybanen i Bergen åpnet 22.06.2010 med byggetrinn 1: Nesttun – Byparken. Det er en strekning 
på 9,8 km, med 15 stasjoner og en byggekostnad på 2,25 mrd. kroner, tilsvarende ca. 230 mill. 
kr per km. Byggetrinn 2, Nesttun – Lagunen åpnet 21.06.2013, er 3,4 km med 5 nye stasjoner 
og en kostnad på 1,35 mrd. kroner. Kostnadene inkluderer all infrastruktur, inkludert stasjoner, 
kollektivterminaler, depot og verksteder. Vognene er ikke inkludert.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forlenging videre fra Lagunen til Flesland skal åpne som byggetrinn 3 i 2016. Den er på 6,8 km 
med 7 nye stasjoner med beregnet kostnad på 3,6 mrd. kroner, inkludert en ny verkstedhall, 
depot, administrasjonsbygg m.m. til ca. 1,1 mrd. kroner, dimensjonert også for fremtidige utvi-
delser. Neste trinn skal være forlenging av Bybanen fra sentrum videre til Åsane og Fyllings-
dalen.  

6.1.2 Ryggraden i det nye kollektivsystemet og byutviklingen 

I 2014 hadde Bybanen i Bergen 9,4 mill. reisende, eller ca. 26 000 reisende per dag i årsgjen-
nomsnitt. Det er svært mange. Bybanen karakteriseres som ryggraden i det nye kollektivsyste-
met og en meget viktig premiss for byutviklingen. Mye av Bergens nye boliger planlegges langs 
linjen, og det er attraktivt og populært for beboere og næringslivet å etablere seg i nærheten av 
bybanen, med avisoverskrifter som: ”Det skjer langs Bybanen”, ”Som perler på en snor” og 
”Byggeboom langs Bybanen”. Det legges slik også til rette for effektiv arealbruk langs traséen. 
Med Bybanen har man villet signalisere ambisjoner, kvalitet og attraktivitet, og må sies å ha 
lykkes med det.  

6.1.3 Bybanen har vunnet flere priser 

Bybanen har vunnet flere priser,47 som "WORLDWIDE PROJECT OF THE YEAR 2011", med 
bl.a. følgende begrunnelse: ”Effektiv design og planlegging gjorde at den første linjen ble rea-
lisert på bare to år, innenfor tidsplanen og innenfor budsjett. Den har allerede forbigått alle for-
ventninger om passasjerutvikling, og enda mer viktig, blitt et landemerke for regionen.”  
 
Videre har Bybanen i Bergen blitt tildelt VEGDIREKTØRENS PRIS FOR VAKRE VEGER 2012,  
BOBY – BYUTVIKLINGSPRIS 2012, KOLLEKTIVPRISEN 2012, BYMILJØPRISEN 2013, 
ÅRETS ANLEGG 2013 for byggetrinn 2 og INNOVASJONSPRISEN FOR UNIVERSELL UT-
FORMING 2015. Det er lov å kalle Bybanen i Bergens to første byggetrinn for en suksess. 

                                                
47 http://www.bybanen.no/utmerkelser-2/  

Figur 16: 
Stasjoner langs bybanen i Bergen for bygge-
trinn 1,2 og 3. Figurer fra s. 5 og 6 i brosjyren 
”Bybanen setter spor” utgitt av Bybanen Ut-
vikling. 
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6.2 Grunnlag for bybane i Ålesund? 

6.2.1 Båndby. Mesteparten av bosetting, aktiviteter og arbeidsplasser langs én akse 

Bergen har 275 112 innbyggere, seks ganger mer enn Ålesunds 46 316 innbyggere. Men Åles-
unds form som en båndby, med innbyggere, arbeidsplasser, servicetilbud og aktiviteter langs en 
ganske smal akse kan likevel gjøre det interessant å vurdere en bybane her. Det gjelder særlig 
for strekningen sentrum – Moa, altså mellom to områder som begge tiltrekker mange reisende, 
slik at etterspørselen vil kunne ha en langt bedre retningsbalanse enn på andre bybanestreknin-
ger i verden, som ofte går mellom forstad og sentrum. 
 
Aspøya er ikke mer enn ca. 400 meter bred. Nørvøya er ca. 900 meter bred, med mesteparten 
av befolkningen mellom sentrum og Nørvasundet i en korridor på 3 – 400 meters bredde. Til-
svarende er det videre innover ved Gåseid og Hatlane. På Åse er det rundt 800 meter fra Bor-
gundfjorden til høyden av åskammen. Lignende er det også mot Skarbøvik og Hessa i ene 
enden og Blindheim, Flisnes og Emblem i andre enden.  

 
Figur 16: 
Ålesund har en tydelig båndstruktur, med bosetting lang stort sett en akse. Kart fra norgeskart.no 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17: 
Ålesund har en klar båndby-
form, jf. denne skissen fra 
KVU for transportsystemet i 
Ålesund (Bypakke Ålesund), 
figur 8, s. 10.  
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6.2.2 Tilnærminger til undersøkelse av markedsgrunnlaget for bybane i Ålesund 

Statens Vegvesen har flere tellepunkter på veiene og oppgir ut i fra disse såkalt årsdøgnstrafikk 
(ÅDT), som er årsgjennomsnittet for antall lette og tunge kjøretøy per dag i begge retninger på 
de aktuelle veiene. Det gir noen holdepunkter om trafikkmengder, men lite om hvor de reisende 
kommer fra og skal til. Ellers finnes reisevaneundersøkelsene (RVU) og regional transport-
modell (RTM), som også er brukt som grunnlag i KVU Bypakken og rapporten til Urbanet Ana-
lyse, siden de er det eneste data- og modellgrunnlaget for reiseaktivitet som finnes. Problemet 
er at datagrunnlaget for RVU og RTM er ganske begrenset, som igjen gjør resultatene nokså 
usikre.   
 
I Bergen valgte man å vurdere markedsgrunnlaget ut i fra en omlandsanalyse med antall bo-
satte og arbeidsplasser innenfor en radius av 600 meter i luftlinje til nærmeste stasjon. Dette er 
ikke nødvendigvis identisk med gangavstand, da terreng og bygninger kan gjøre at avstand via 
veier og gangfelt kan være noe lengre. Normal gangfart for voksne er 1,2 meter/sek,48 som til-
svarer ca. 8 min og 20 sekund for 600 meter.   
 
I det følgende skal vi se på resultatene av omlandsanslysen for Bergen og sammenligne dem 
med tilsvarende tall for Ålesund. En slik sammenligning kan gi noen indikasjoner, men den kan 
selvsagt ikke erstatte en grundig markedsanalyse og detaljerte trafikkprognoser. Disse bør være 
del av kommende undersøkelser, når traséplanleggingen og økonomiske kalkyler er kommet så 
langt at en kan gi noenlunde presise svar om stasjonslokaliseringene, reisetidene, billettprisene, 
tilbudsfrekvensen og andre viktige inngangsdata for trafikkprognosene.  

6.2.3 Antall arbeidsplasser og bosatte nær banen på omtrent halve nivå som i Bergen 

Sammen med SSB har vi fått kartlagt antall bosatte og antall arbeidsplasser innenfor en luft-
linjeavstand på 600 meter rundt mulige stasjoner. Vi har i denne omgang konsentrert oss om en 
trasé mellom sentrum og Moa via Åse som et naturlig byggetrinn 1. Via Åse i første byggetrinn, 
da traséen her vil har et høyere passasjergrunnlag enn via Lerstad, jf. også 3.3.3 og 3.3.4 oven-
for. Vi understreker at en bybane i Ålesund må ses i et helhetlig perspektiv for hele byen og 
tilknytning til nærliggende kommuner, men at det også er riktig å legge til rette for en mulig 
trinnvis utbygging (som i Bergen), med Moa – Sentrum som et selvsagt utgangspunkt.  
 
Vi har imidlertid foreslått å ta med Spjelkavik, som vi synes kan være aktuelt å ha med i første 
byggetrinn for slik å inkludere bl.a. barneskolen, ungdomsskolen, den videregående skolen, 
idrettshall og fotballstadion, ski- og turheis, hoppbakkeanlegg i tillegg til boliger og næringsvirk-
somhet. Det kan også reises spørsmål om man også kan inkludere en eller to stasjoner på 
Aspøya i et første byggetrinn. Slike spørsmål vil det imidlertid bli god anledning til å vurdere 
nærmere i oppfølgende faser.  
 
Siden forprosjektet ikke har rammer for en traséundersøkelse, må det ikke legges for stor vekt 
på nøyaktig hvor stasjonene er tegnet inn, da vi ser flere alternative muligheter her, som må 
avklares nærmere i en mer detaljert traséutredning. Poenget her ser man uansett tydelig: Den 
smale båndbyen gjør at en bybane i Ålesund vil ha en svært høy dekningsgrad for bosatte og 
arbeidsplasser innenfor en radius på 600 meter til nærmeste stasjon.   
 
 

                                                
48 Ganghastighet. Indikator på helse og funksjon. Foredrag fysioterapeut Pernille Thingstad, NTU/St. 
Olavs hospital, plansje 15: http://docplayer.no/304980-Ganghastighet-indikator-pa-helse-og-funksjon.html  
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Figur 18a og 18b: 
Kartene viser sirkler med 600 meter radius ut fra mulige stasjoner mellom sentrum, Moa og Spjelkavik. 
Det er tydelig at en bybane i Ålesund vil ha en høy dekningsgrad. Tallene inne i sirklene viser antall bo-
satte og arbeidsplasser inntil 600 meter rundt hver stasjon. © Norsk Bane AS 
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En summering av tallene for antall bosatte og arbeidsplasser rundt hver stasjon gir flg. resultat:  
 

Stasjonsområder Innbyggere Arbeidsplasser Sum 
Sentrum, sørsiden 2 932 7 272 10 204 
Sentrum øst 2 543 1 721 4 264 
Volsdalen 2 401 795 3 196 
Kolvikbakken 1 289 511 1 800 
Høyskolen/NMK 1 317 895 2 212 
Gåseid 1 261 231 1 492 
Hatlane vest 1 846 594 2 440 
Hatlane øst 1 530 104 1 634 
Sjukehuset 1 409 2 633 4 042 
Åse 1 932 247 2 179 
Moa 1 237 2 637 3 874 
Spjelkavik 2 269 666 2 935 
Fratrekk overlapping -1 800 -1 300 -3 100 
Sum 20 166 17 006 37 172 
Per stasjon (12 stk)   3 098 
    
Sum til Moa (u. Spjelkavik) 17 897 16 340 34 237 
Per stasjon (11 stk)   3 112 

 
 
Til sammenligning hadde Bergen følgende resultat for sine omlandsanalyser:  
 
Bergen, byggetrinn 1: 91 000, 15 stasjoner. Per stasjon:  6 066 
Bergen, byggetrinn 2:  12 390,   6 stasjoner. Per stasjon:  2 065 
Bergen, byggetrinn 3:  27 400,   7 stasjoner. Per stasjon:   3 914 
 
En bybane Ålesund sentrum – Moa – Spjelkavik kommer altså ganske godt ut av sammenlig-
ningen med Bergen. Riktignok er antall arbeidsplasser og bosatte totalt bare ca. en tredjedel og 
per stasjon bare vel halvparten av byggetrinn 1 i Bergen, men klart høyere både totalt og per 
stasjon enn for byggetrinn 2, og ikke langt fra tallene totalt og per stasjon i byggetrinn 3.  
 
I tillegg er det tre andre faktorer som vi antar vil slå positivt ut til fordel for en bybane i Ålesund: 
 
A. Høyere andel av bosatte langs banen 

I omlandsanalysen i Bergen utgjør antall arbeidsplasser den klart største andelen. For fase 3 er 
f.eks. andelen arbeidsplasser 76 %, med hhv. 20 700 arbeidsplasser og 6 700 bosatte. I Åle-
sund viser tallene en fordeling nærmere 50/50. Det er grunn til å tro at en jevnere fordeling 
bosatte/arbeidsplasser vil slå positivt ut når det gjelder bruk av banen, da banen nødvendigvis 
ikke er et alternativ om man har arbeidsplass innenfor, men bosted langt utenfor banens 
dekningsområde. Dersom man derimot bor nær banen, vil en kunne bruke den til mange ulike 
gjøremål, også om arbeidsplassen ikke skulle ligge nær banen. 
 
B. Høyere fartsnivå kan forbedre konkurranseevnen ytterligere 

Bybanen i Bergen bruker 32 min fra sentrum til Lagunen (13,2 km). Det vil være fullt mulig med 
en bybane Ålesund sentrum – Moa (11 – 12 km) på ca. 15 min, dvs. med nesten dobbelt så høy 
gjennomsnittshastighet.  
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Illustrasjon fra Skyss om sykkel-
parkering ved Bybanen i Bergen, 
https://www.skyss.no/nn-NO/Verdt-a-
vite/Parkering/Sykkelparkering1/  

C. Stor grad av andre tilbud/reisemål enn bosted/arbeidsplass langs banen  

Arbeidsplasser og bosatte sier langt fra alt om markedet. Reiser til/fra aktivitets- og servicetil-
bud, skoler og høyskoler er også viktige. Også når det gjelder reisefordelingen utover hele døg-
net, noe som er viktig for driftsøkonomien. Her vil en bybane i Ålesund ha et minst like godt 
utgangspunkt som i Bergen, om ikke bedre.  
 
Blant annet vil banen i Ålesund kunne ha stoppested rett utenfor Ålesund sjukehus, mens gang-
avstanden fra Haukeland sjukehus til nærmeste bybanestasjon er vel 900 meter, noe som er i 
overkant for mange brukere og besøkende til et sjukehus, og som da nok vil velge andre 
transportløsninger. Høyskolen og NMK vil fra starten av ligge langs traséen i Ålesund. Når 
Høgkolen i Bergen høsten 2014 flyttet til like ved Kronstad bybanestasjon, var det med å gi en 
allerede full bybane ytterligere passasjervekst.  
 
Uten å gjøre krav på å være noen helhetlig liste, nevner vi noen av de aktivitets-, service- og 
skoletilbud som ligger innenfor en radius på 600 meter for aktuelle stasjoner langs strekningen 
Sentrum – Moa – Spjelkavik, på neste side. 
 
Her kan også nevnes de store utbyggingsplanene på sørsiden av Rådhuset, med en ny bydel 
langs sjøsidene på over 100 000 m2 boliger, arbeidsplasser, butikker, attraktive uteområder og 
spennende kulturtilbud49. Alt i direkte tilknytning til en aktuell stasjon for bybane her.  
 
I tillegg kommer også den store utbyggingen på Skansekaia, med 15 000 m2 hovedsakelig kon-
torer med tilhørende bifunksjoner50, som er under ferdigstilling nå, og derfor ikke med i SSBs 
statistikk over bosatte og arbeidsplasser.  
 
Ved forlenging videre til Aspøya vil banen også være viktig for den store bydelsutbyggingen 
vedtatt på gamle tomta til Liaaen verft og ev. kommende byutviklingsprosjekt ved container-
havna i Skutvika, når den virksomheten flyttes til containerhavna bak Aksla, etter hvert som 
denne stadig utvides.  

6.2.4 Livet langs banen 

Allerede ved første byggetrinn vil det være mulig å leve et 
aktivt liv langs banen, i både arbeid og fritid, uten bruk av 
bil for daglige formål. Enda mer vil det gjelde ved videre 
utbyggingstrinn, med tilknytning til annen kollektivtrafikk 
(ferge og buss) og tilrettelegging for sykkel og gangveier. 
Muligheter for sykkelparkering langs stasjonene vil også 
være positivt.  
 
Alt dette vil ha stor betydning for Ålesunds samfunnsmes-
sige utvikling. I tillegg kommer betydelige lettelser for tra-
fikksituasjonen, særlig i sentrum og på Moa. Som nevnt 
har Bybanen i Bergen ca. 26 000 reisende per dag, eller 
nesten 100 reisende per år for hver innbygger og arbeids-
plass i banens omland (innenfor 600 m fra stasjonene). 
Dersom noe lignende skulle lykkes i Ålesund, og trafikk-
tallene i Rapport 29/2012 fra Urbanet Analyse er noenlunde korrekte, vil en bybane i Ålesund 
alene stå for ca. 8-9 % av all motorisert trafikk i Ålesundsområdet, og for ca. 15-18 % av den 
motoriserte trafikken på strekningen Sentrum - Moa. Og det bare etter byggetrinn 1, sentrum – 
Moa/Spjelkavik. I tillegg kommer annen kollektivtrafikk med buss, slik at kollektivandelen totalt 
vil bli enda større enn tallene for bybanen alene. 

                                                
49 http://www.alesund.kommune.no/tjenester/samfunnsplanlegging/arealplanlegging?catid=0&id=7239  
50 http://www.slyngstadaamlid.no/?portfolio=skansekaia  
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Ålesund Sjukehus 
I tillegg til ca. 2.500 ansatte, oppgir sjukehuset å ha 218 669 pasient-
besøk (summen av alle døgnopphold, dagopphold og polikliniske 
undersøkelser). I tillegg kommer antall besøkende.  

Høgskolen og NMK (Norsk 
Maritimt Kompetansesenter) 

I tillegg til ansatte, har høgskolen også ca. 2 300 studenter, og aktiviteter 
ved studentsamskipnaden om kveldene. Høgskolen og NMK driver i til-
legg utstrakt kurs- og arrangementsvirksomhet. NMK registrerte 32 000 
besøkende i 2014. NMK skal nå også utvide virksomheten ytterligere og 
vil investere nærmere en halv milliard kroner i et nytt byggetrinn 2. 

Rådhuset I tillegg til ansatte, mange besøkende og mange møter/arrangement. 
NAV og andre off. institusjoner vil også kunne ha mange besøkende.  

Handel i sentrum Storsenteret, Kremmergården og mange butikker.  

Kjøpesenteret på Moa Moa har Norges fjerde største kjøpesenter målt i omsetning. Med nye 
etableringer med Thon, kan området ifølge Smp bli Norges største.51  

Ikea Etableres på Moa 

4 videregående skoler Ålesund vgs (Latinskolen og Volsdalsberga), Akademiet vgs, Fagerlia 
vgs, Spjelkavik vgs. 

2 ungdomsskoler Kolvikbakken og Spjelkavik ungdomsskoler 

7 barneskoler Volsdalen, Larsgården, Hatlane, Åse, Spjelkavik, Steinerskolen (1 – 9), 
Ålesund International School. 

Rundt 20 barnehager Kommunale, private og familiebarnehager 
Sjukehjem og ulike bo- og 
omsorgstilbud for eldre 

Klipra, Volsdalen, Borgundveien 199, Sanitetshjemmet, Hatlane, 
Spjelkavik. 

Flere legesenter Flere legesentre langs hele banen, Medi 3, Sunnmøre MR-klinikk m.m. 
Ålesund kunstfagskole Hellegata 1 i sentrum. 

Ålesund kulturskole Musikk ved Musikkskolen ved Hials, dans i Vågåveien 27, teater ved 
Jugendteateret.  

Byens to kinoer Moa og sentrum. 
Byens to bibliotek Moa og sentrum. 
Svømmehallen  På Moa. 

5 museer Jugendstilsenteret og Kunstmuseet Kube, IKA (Interkommunalt arkiv), 
Ålesund Museum, Sunnmøre museum. 

Fem kirker Ålesund, Volsdalen, Borgund, Spjelkavik (Moa) og den katolske kirke. 

3 gravlunder Øvre og nedre gravlund på Nørve og Borgund gravlund. Det er i tillegg 
innregulert en urnelund ved Spjelkavik kirke på Moa.  

Forsamlingslokaler En mengde forsamlingslokaler av forskjellig art.  
Gallerier Ålesund kunstforening, samt flere mindre gallerier. 

Flere store festivaler  Jugendfest, Midtsommerjazz, Matfestivalen, Ålesund Båtfestival, UKA 
(studentuka), m.m. 

Flere konsert- og teater lokaler Byscena, Arbeidern, Parken Kulturhus, Teaterfabrikken med flere. 
Restauranter, kaféer, uteliv En mengde ulike tilbud, vesentlig i Ålesund sentrum.  

Color Line Stadion + 5 andre 
fotballanlegg.  

Color Line stadion er Aafks hjemmearena, med gjennomsnittlig 7 602 
tilskuere i 2014. I tillegg kommer Nørvebana, Rollonbana, Ratvikabana 
(Aksla IL), Herdbana og Spjelkavikbana (like ved 600 meters-grensen). 

6 idrettshaller Sparebank Møre Arena (storhallen), Turnhallen, Fagerlihallen, 
Rollonhallen, Hatlanehallen, Tennigshallen på Hatlane, Spjelkavikhallen. 

Flere treningssentre Stamina Sundgata (Medi 3), Nørve (Vågåveien) og Moa, Aktiv trening 
Ålesund (Hundsværgata), Ålesund Sirkeltrening (Kongens gate). 

En golfbane På Moa. 

Turheisa/Emblemsfjellet 

Med banen vil man ha kort avstand til turheisa i Spjelkavik med tilgang til 
flott turterreng på Emblemsfjellet, de nye hoppbakkene ved Spjelkavik 
og en rekke andre populære turmål; som Vasstranda, Lillevannet rundt, 
Åsemulen, Hatlaåsen, turveien langs Borgundfjorden, Borgundgavla, 
Volsdalsberga, Aksla og Borgernes vei.  

Turisme 
Ålesund har 320 000 overnattende gjester, pluss ca. 180 000 cruisepas-
sasjerer, samt ca. 50 000 privat overnattende og ca. 100 – 200.000 
dagsbesøkende per år. Til sammen ca. 650 – 750 000 per år.  

 
                                                
51 http://www.smp.no/nyheter/article10586958.ece 
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7 Helhetlig planlegging fra starten av. Lære av ulike erfaringer fra Bergen  

7.1 Utfordringer for bybanen i Bergen ved nye byggetrinn 

Bybanen i Bergen er en suksess, og det er gjort mye riktig. Med videre utviding av bybanen 
møter man imidlertid nå to forhold:  
 

a) Lav gjennomsnittsfart på 24 km/t pga. valgt materiell og øvrige løsninger gikk greit på 
korte distanser i bykjernen, men med utbygging helt til Flesland blir reisetiden Sentrum – 
Flesland klart lengre enn med buss. Utenom rushtid er forskjellen hele 12 minutt i favør 
av bussen (41 min. for bane, 29 for buss).  

b) Endestasjonen ble lagt i Byparken, uten klare planer for fremtidig videreføring derfra. Det 
har skapt store utfordringer når man nå skal planlegge videre til Åsane og Fyllingsdalen.  

 
For å unngå tilsvarende problemer, er det viktig at bybane i Ålesund planlegges helhetlig fra 
starten av.   
 
En bane skal helst gå fortere enn en buss, men den såkalte ”skinnefaktoren”, at publikum 
gjerne foretrekker bane framfor buss, bidrar også til banes markedsgrunnlag. Bybanen i Bergen 
har vært en suksess, selv om den bruker litt lengre tid til Lagunen enn bussen utenom rushtid, 
jf. figuren nedenfor (i tillegg dekker Bybanen andre områder enn bussen), men det spørs hvor-
dan dette slår ut ved forlengelse til Flesland, hvor reisetiden i favør av buss er stor.   
 

 
Figur 19: 
Sammenligning av reisetider med buss og Bybanen i Bergen. Bybanen i sort tekst og strek, bussen i rødt. 
Bybanens reisetid til Lagunen og Flesland er hhv. 31 og 41 min., mens den for buss er hhv. 22 og 29 min. 
utenom rush og hhv. 27 – 32 min. og 34 – 39 min. i rush. Figur fra s. 25 i rapporten ”Driftsopplegg for 
bybane og buss ved Bybanens byggetrinn 3, oktober 2012, utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss.52 
 

                                                
52 https://www.skyss.no/globalassets/rapporter/2012/bt-3-driftsopplegg-cowi-101012-ver-
1.0._med_krediteringpdf.pdf  
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7.2 Kommende byggetrinn må være med i traséplanleggingen fra starten av 

Utbyggingen av en bybane i Ålesund kan gjøres i flere faser, som i Bergen, og aksen mellom 
Moa og sentrum peker seg ut som en naturlig fase 1. Men det er viktig med en helhetlig tenk-
ning og planlegging fra starten av for å unngå de problemene man nå møter i Bergen ved videre 
byggetrinn, jf. ovenfor. Ikke minst må forbindelsen til Aspøya være med fra starten av, for å 
unngå, ”være føre var”, den debatten man nå har i Bergen om Bybanen forbi Bryggen.  

Sentrum – Moa må derfor ikke planlegges isolert, men som del av en overordnet plan for videre 
mulig bane mot Magerholm, Hessa og andre aktuelle grener i Ålesund og til nabokommuner og 
fergeleier, samt tilknytning buss/parkering.  I dette inngår også trasé via Lerstad og forlenging til 
Breivika og Olsvika, herunder en ev. ringforbindelse sentrum – Moa via både Åse og Lerstad. 

I Bypakke Ålesund er det vedtatt utredning av bro over Hovdeland ved Olsvika til Ellingsøya, 
noe som vil gjøre det mulig å inkludere tilrettelegging for bybane i samme prosjekt.  
 

7.3 Høyest mulig fart for best mulig markedsgrunnlag. 

På strekningen fra sentrum direkte til Blindheim, Flisnes, Emblem og Magerholm vil biler kunne 
kjøre motorvei med fartsgrense 70 – 80 km/t så å si hele veien. Sentrum – Magerholm vil kunne 
kjøres med bil på ca. 20 – 25 minutter utenom rush, delvis betydelig mer i rushtiden. Bussen via 
Åse bruker 50 minutter, mens ekspressbussen via Lerstad bruker 35 minutter sentrum – Mager-
holm.53 De samme bussene bruker hhv. 25 – 30 minutter og 15 minutter fra Ålesund til Moa. 
Bybaner har en såkalt ”skinnefaktor”, hvor det viser seg at publikum foretrekker bane fremfor 
buss. Ikke desto mindre vil det være ønskelig med mest mulig konkurransedyktige reisetider i 
forhold til bil.  
 
En bybane i Ålesund bør helst ikke ha lengre reisetid enn 30 minutter til Magerholm og rundt 15 
minutter til Moa. Sentrum – Slinningen bør tilsvarende kunne kjøres på 10 – 15 min., avhengig 
av trasévalg og antall stasjoner. 
 

7.4 Fullt mulig med ca. 15 min fra sentrum til Moa, ca. 30 min til Magerholm  

Moa – sentrum er i luftlinje ca. 9,8 km. Banedistansen antas å bli 11 – 12 km. Videre til Mager-
holm antas omtrent samme banelengde og til Hessa rundt 7 km, avhengig av traséløsninger. 
 
15 minutter sentrum – Moa og 30 minutter sentrum – Magerholm vil da tilsvare en gjennoms-
nittsfart på 44 – 48 km/t. Det er langt raskere enn gjennomsnittsfarten til Bybanen i Bergen på 
24 km/t. Spørsmålet er da om det vil være teknisk mulig med 7 – 9 stopp som også ønskes 
underveis? Svaret er ja. Det kan dokumenteres med kjøresimuleringer, basert på noen antakel-
ser om traséens utforming, togmateriellets egenskaper og enkelte andre forutsetninger.54 Kon-
klusjonen kan imidlertid også sannsynliggjøres ved hjelp av noen sammenlignende eksempler.  
 
Gjennomsnittsfart avhenger av flere ting: akselerasjon og toppfart på banen, stigninger, svinger, 
antall stopp, hvor raskt av- og påstigning kan gjøres (raskere ved mange dører og store dør-
flater, f.eks. ca. 30 sek. for t-banen i Oslo) og plassering av stasjoner i terrenget (raskest hvis 
det er litt stigning opp til stasjonen på hver side, slik at terrenget ”hjelper til” ved nedbremsing og 
akselerasjon). Det er også viktig at traséen er tilstrekkelig atskilt fra annen trafikk og fotgjen-
gere, slik at man ikke må kjøre saktere av trafikale og sikkerhetsmessige grunner.  

                                                
53 http://frammr.no/Portals/0/Dokumenter/Buss/Aalesund_og_omegn.pdf  
54 Beregningsforutsetninger: 30 sek oppholdstid på holdeplasser, akselerasjon/retardasjon 1,0 m/s2, 0 – 
90 km/t på 30 sek, motoreffekt på min 15 kW per tonn togvekt, minst en motor på annenhver aksling, 
toppfart opp til 100 km/t og fall fra holdeplasser. 
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Både trikker og metroer kan ha toppfart 70 – 100 km/t og tilstrekkelig akselerasjonsevne, alt 
etter ønskede spesifikasjoner. Det har også lokaltog, men de har oftest for stor sittekapasitet i 
forhold til behovet i Ålesund, og anses i utgangspunktet som mindre aktuelle her.  
 
Bybanen i Bergen går i sentrum en del i gater og kryss med biltrafikk, og til dels svært nært 
fortau. Selv om Bybanen har lysregulert prioritet, vil disse faktorene redusere fartsnivået her av 
sikkerhetshensyn. 20 mellomliggende stasjoner på 13,2 km fra sentrum til Lagunen påvirker 
også farten.  
 
Gjennomsnittsfart for alle T- baner i Oslo har lagt på 30 – 32 km/t de siste årene, jf. årsmelding 
2014 fra Ruter55, s. 21. Men det er et gjennomsnitt for alle banene og noen av dem er veldig 
bratte, som påvirker farten. Oslo – Frognerseteren har for eksempel en stigning på 478 meter 
på 14,3 km56. Sognsvannsbanen har en stigning på 207 meter på 8,7 km57 og Grorudbanen en 
stigning på 205 meter på 15,1 km58. Til sammenligning ligger Moa ca. 50 meter over havet. 
Fellesstrekningen i tunnelen gjennom Oslo, der alle banene blir ført sammen til én, drar også 
gjennomsnittsfarten ned.  
 
Metroen i Stockholm, med linje T11 Kungsträdgården – Akalla, kjører derimot en 15,6 km lang 
strekning på 22 minutt med 12 stasjonsopphold.59 Det svarer til en gjennomsnittshastighet på 
rundt 43 km/t. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 20: 
På enkelte strekninger oppnår 
metroen i Stockholm en gjennom-
snittshastighet på over 40 km/t 
ved bare 1,2 km mellom stoppe-
stedene. Bildet viser et metrotog 
levert av Bombardier.60 
 
 

 
Det er altså teknisk mulig å få til løsninger for både trikk og metro som kan betjene publikum i 
Ålesund med konkurransedyktige reisetider på ca. 15 min til Moa, ca. 30 min til Magerholm, ca. 
10 – 15 min til Hessa/Slinningingen og med tilstrekkelig antall stasjoner underveis til å dekke 
mesteparten av markedet innen en luftlinjeavstand på inntil 600 meter fra nærmeste stasjon.  
 
Forrige kapittel viste også at det er positive markedsmessige forutsetninger for en bybane i Åle-
sund. Neste spørsmål er da om det kan finnes velegnede traséer. Det kommer vi nærmere inn 
på i neste kapittel.  

                                                
55 https://ruter.no/globalassets/dokumenter/aarsrapporter/ruter-arsrapport-2014.pdf  
56 https://no.wikipedia.org/wiki/Holmenkollbanen  
57 https://no.wikipedia.org/wiki/Sognsvannsbanen 
58 https://no.wikipedia.org/wiki/Grorudbanen  
59 https://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_metro  
60 http://www.bombardier.com/content/dam/Websites/bombardiercom/Projects/c20-metro-stockholm-
1920.jpg/_jcr_content/renditions/original 
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8 Vurdering av mulige traséer for en bybane Ålesund sentrum – Moa – Spjelkavik 

8.1 Generelt 

Som ledd i arbeidet med forprosjektet ble det gjennomført et omfattende søk etter mulige korri-
dorer og traséer for en bybane i Ålesund, foreløpig begrenset til området mellom Aspøya og 
Spjelkavik. Søket viste at det finnes minst to til tre ulike, teknisk gjennomførbare alternativ for 
alle delstrekninger. Det gjelder selv for svært kompliserte delstrekninger, som f.eks. kryssingen 
av Brosundet eller Nørvasundet. Disse alternativene beskrives i de etterfølgende kapitlene. 
 
Det gjenstår imidlertid mange, detaljerte undersøkelser før det kan gis en fullstendig oversikt 
over alle mulige og hensiktsmessige trasévarianter. Foreløpig kan det heller ikke gis noen sam-
let vurdering av ulike alternativ, eller noen anbefaling til hvor bybanen ev. bør bygges. At det 
finnes teknisk gjennomførbare løsninger, betyr ikke nødvendigvis at disse løsningene vil være 
tilfredsstillende med tanke på lokale miljøkonsekvenser, anleggskostnader, funksjonalitet for 
togdriften eller attraktiviteten for de reisende. 
 
En kan likevel alt nå konstatere at betydelige deler av en bybane i Ålesund bør bygges under 
bakken, enten i fjelltunnel eller i kulvert, en rektangulær betongkonstruksjon som støpes i åpen 
byggegrop. Det skyldes at bybanen av hensyn til et størst mulig kundegrunnlag bør ha stasjoner 
i kortest mulig avstand fra boliger, arbeidsplasser og steder med høye besøkstall. Der finnes 
ofte lite disponibelt areal for en bybane. På den andre siden finnes også sterkt frekventerte om-
råder der det er forholdsvis enkelt å bygge bybanen i dagen, fordi det er få eller ingen boliger i 
umiddelbar nærhet. Det gjelder f.eks. i deler av Ålesund sentrum, ved Høgskolen i Ålesund, ved 
sjukehuset eller på Moa. Også flere delstrekninger mellom stasjonene vil kunne bygges i dagen, 
se nedenfor. 
 
En bybane med en betydelig andel tunneler og kulverter vil tilsynelatende ha en høy anleggs-
kostnad. Sammenlignet med dagstrekninger i tettbygde strøk vil kostnadene imidlertid ikke bli 
så høye som en skulle tro, både fordi de geologiske betingelsene for tunnelarbeid i Ålesund 
generelt er gode, og fordi høye tomtepriser, omlegging av rør og kabler, og behov for støyskjer-
ming, inngjerding og passasjer over eller under sporene ofte kan føre til kostbare løsninger for 
dagstrekninger.  
 
I tillegg har tunnelstrekninger mange fordeler. En må ikke brøyte snø om vinteren, stelle kant-
vegetasjon eller skjøtte gjerder. En slipper tiltak som hindrer biler i å kjøre ut for veien og 
komme inn på sporene. Og ikke minst: det blir enklere å realisere korte og noenlunde beine 
traséer. Dette er avgjørende for et konkurransedyktig togtilbud og for en produktivitet som mu-
liggjør togdrift uten eller med kun et marginalt tilskuddsbehov. Hvis bybanen derimot for det aller 
meste skulle gå i dagen, ville det flere steder vært nødvendig å akseptere litt omstendelige og 
svingete linjeføringer, eller til og med kryssing av gater i samme plan, med lengre reisetider og 
dårligere driftsøkonomi som konsekvens. 
 
På annen side vil det være en fordel for sikkerheten, og for reiseopplevelsen, at avstandene 
mellom dagstrekningene ikke blir alt for lange, eller at det i det minste finnes tunnelstrekninger, 
f.eks. i stasjoner, som ligger like under bakkenivå, slik at togpassasjerene i en ev. nødssitua-
sjon, f.eks. ved brann, vil kunne evakueres på kort tid til friluft. 
 
I tillegg til disse momentene, vil hensynet til lokalmiljøene ha avgjørende betydning under fram-
tidige, detaljerte traséundersøkelser. Det gjør det også uråd å komme med konklusjoner i inne-
værende fase av utredningsarbeidet. Flere steder finnes f.eks. gateløp som er såpass rettlinjet 
at det vil være teknisk mulig å bygge en kulvert for bybanen noen få meter under gateplanet. 
Uten nærmere undersøkelser, bl.a. av løsmassene, av ledningsnettet under bakken og av mu-
lighetene for trafikkavviklingen i anleggsfasen, vil en imidlertid bare kunne si svært lite om kon-
sekvensene av et slikt anleggsarbeid. Mange steder vil det trolig bli nokså ukomplisert. Likevel 
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kan en ikke se bort fra at arbeidet enkelte steder vil kunne føre til en senkning av grunnvanns-
nivået og setningsskader på nærliggende bebyggelse, eller kreve kompliserte overgangsløs-
ninger i byggefasen. 
 
Uten detaljerte undersøkelser vil en derfor heller ikke kunne veie en løsning med kulvert opp 
mot andre alternativ (f.eks. fjelltunnel på et dypere nivå), sile bort mindre hensiktsmessige 
alternativ eller spesifisere nøyaktig hvor banen vil kunne gå. Dette må en være oppmerksom på, 
når en leser de følgende kapitlene. 
 

8.2 Kryssingen av Brosundet og stasjonslokaliseringen i sentrum 

Undersjøisk fjelltunnel 
 
Hvis bybanen skal krysse under Brosundet i fjelltunnel, bør det helst skje ved Brunholmen eller 
nær Hellebrua. Der er dybden til fjell på sitt minste. En må likevel regne med at tunnelhvelvet 
ikke vil kunne ligge høyere enn ca. 25 meter under havet, ellers vil risikoen for ukontrollert vann-
inntrengning under tunneldrivingen kunne bli for stor. Det svarer til et spornivå på ca. 30 muh.  
 
Dette innebærer at en sentrumsstasjon øst for Brosundet vil måtte ligge flere titalls meter under 
terrengnivå, og under havnivå. Fra banens dypeste punkt under Brosundet til en stasjon som 
f.eks. lokaliseres nordøst for krysset Storgata/Løvenvoldgata (bl.a. nær Aksla Parkering), er det 
bare ca. 350 meter. Selv ved maksimal stigning (4,0 %) på denne strekningen vil stasjonen 
(spornivået) ikke kunne ligge høyere enn ca. 20 muh., over 30 meter under gatenivået. En slik 
beliggenhet, ved fotenden av svært lange rulletrapper, vil trolig virke negativt for bybanens 
attraktivitet. 
 

 
 
Kart 1: Mulige områder for en bybane i Ålesund sentrum. Delstrekninger som hovedsakelig vil gå i tunnel 
eller kulvert, er striplet. © Norsk Bane AS. Kartgrunnlag: Ålesund kommune. 
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Krysses Brosundet nær Hellebroa, og banen føres under Ålesund Rådhus og Grimmerhaugen 
mot nordøst, vil en stasjon nær krysset Storgata/Løvenvoldgata kunne ligge noe høyere, men 
heller ikke mer enn ca. 15 muh. For andre lokaliseringer for en bybanestasjon i Ålesund sen-
trum, f.eks. under eller nær Keiser Wilhelms gate eller Sjøgata, gjelder tilsvarende høydenivåer, 
avhengig av avstanden fra Brosundet. 
 
Vest for Brosundet, på Aspøya, vil en fjelltunnel under Brosundet derimot ikke føre til nevne-
verdige begrensninger for stasjonslokaliseringen. Det er her forutsatt at en stasjon på Aspøya 
f.eks. vil kunne ligge sør for Tinghuset eller noe lenger vest. Ved en slik lokalisering vil avstan-
den mellom Brosundet og bybanestasjonen være tilstrekkelig lang til å kunne anlegge stasjonen 
i dagen eller i det minste like under bakkenivå. 
 
Senketunnel i Brosundet 
 
Med en senketunnel menes en rørformet eller rektangulært betongkonstruksjon på ca. 11 me-
ters bredde og ca. 7 meters høyde, som lokaliseres i en renne på tvers av Brosundet og der 
toppen av betongkonstruksjonen ligger like under ønsket seilingsdybde i sundet. Ved f.eks. fire 
meters seilingsdybde ved middels vannstand vil sporene ligge ca. 10 muh.  
 
En slik løsning forutsetter at bybanen vil kunne føres videre på begge sider av Brosundet bare 
noen meter under bakkenivå. Dessverre finnes det nesten ikke noe sted der dette vil kunne skje 
uten et komplisert tunnelarbeid rett under bygninger. På vestsiden av Brosundet kan det f.eks. 
være interessant å undersøke en bybanetrasé i kulvert (betongtunnel) under Brunholmgata og 
videre vestover i fjelltunnel under høyereliggende områder. Men for en slik trasé finnes dess-
verre ingen ”matchende” løsning på østsiden av Brosundet. Der vil en måtte bygge tunnel bare 
få meter under kjellergolvet til noen bygninger i Kongens gate, og møte store anleggstekniske 
utfordringer. 
 
Den eneste muligheten til å unngå slike vanskeligheter, er hvis senketunnelen bygges vest for 
nåværende rutebilstasjon. En slik lokalisering vil kunne kombineres med en bybanetrasé under 
Øvre Strandgate i vest og like sør for Keiser Wilhelms gate fram til Arbeideren i øst,61 forutsatt 
at reguleringsplanen for Sørsida blir tilsvarende justert. Endringsbehovet vil være begrenset til 
en mindre del av parkeringsarealet under bakkenivå. 
 
Hvis bybanen føres under Brosundet i senketunnel, vil det være nærliggende å anlegge en sen-
trumsstasjon enten sør for Arbeideren/Rådhuset, i kort avstand fra østre del av Aspøya, eller 
noe lenger øst, sør for Sjøgata. Der synes det mest hensiktsmessig å bygge stasjonen i åpen 
eller delvis overbygd sjakt under gatenivå, i hvert fall fram til øst for Kiperviktorget. Dette forut-
setter endringer i reguleringsplanen for østre del av Sørsida. 
 
Alternativt vil bybanen øst for Korsegata kunne bygges i kulvert under Keiser Wilhelms gate 
(eller i dagen på delstrekninger), og ha en sentrumsstasjon f.eks. ved Harald Torsviks Plass.  
 
Bro over Brosundet 
 
For en bro over Brosundet er det vanskelig å se noen annen lokalisering enn på det stedet som 
er omtalt ovenfor for en senketunnel. En slik brokryssing, kombinert med en bybanetrasé i da-
gen på begge sider av sundet, vil imidlertid også reise noen spørsmål om løsningene for veitra-
fikken og om bruken av arealene som er regulert til boligformål lengst nord på Sørsida. Mulig-
hetene for lokaliseringen av sentrumsstasjonen vil derimot være omtrent de samme som ved en 
senketunnel. 

                                                
61 En senketunnel vest for nåværende rutebilstasjon vil derimot ikke kunne kombineres med en trasé 
under Nedre Strandgate (det ville krevet en uakseptabel krapp sving øst for Hotell Waterfront), ei heller 
med en trasé som i sin helhet ligger under Keiser Wilhelms gate. 
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8.3 Fra sentrum til Høgskolen i Ålesund 

Aktuelle stasjonslokaliseringer 
 
Det synes naturlig at bybanen har en stasjon i kort avstand fra Høgskolen i Ålesund og Norsk 
Maritimt Kompetansesenter (NMK). En slik stasjon vil f.eks. kunne ligge på gressflaten mellom 
Høgskolen og Borgundvegen, alternativt på nordsiden av skolebygningene.  
 
Neste stasjon mot vest bør ligge i nærheten av Kolvikbakken ungdomsskole, ca. 1,2 km vest for 
Høgskolen, ikke langt fra næringsbygget i Hundsværgata. En slik lokalisering tar hensyn et 
størst mulig kundegrunnlag og til internasjonale erfaringer om at gangstrekningen til/fra nær-
meste stasjon helst ikke bør overstige ca. 600 meter i luftlinje.  
 
Tilsvarende vurderinger taler for en stasjon et sted midt mellom Volsdalen barneskole, fotball-
stadion og Storhall, helst også i kort avstand fra Fjelltun, ca. 1,2 km vest for stasjonen ved 
Kolvikbakken ungdomsskole. 
 
I tillegg bør det være en stasjon omtrent midtveis mellom Volsdalen og sentrum, nær eller litt 
vest for Klipra. Det gjelder særlig hvis en velger å anlegge stasjonen i Ålesund sentrum for-
holdsvis langt vest, nær Brosundet. Riktignok vil avstanden mellom en stasjon nær Klipra og de 
nærmeste stasjonene i øst og vest være noen hundre meter mindre enn avstandene mellom 
stasjonene øst for Volsdalen, men dette overkompenseres av høy befolkningstetthet i området 
mellom sentrum og Volsdalen.62 
 

 
 
Kart 2: Mulige områder for en bybane mellom sentrum og Volsdalen. Delstrekninger som hovedsakelig vil 
gå i tunnel eller kulvert, er striplet. © Norsk Bane AS. Kartgrunnlag: Ålesund kommune. 

                                                
62 Som ledd i forprosjektet ble det hentet inn opplysninger fra Statistisk Sentralbyrå om befolkning og 
arbeidsplasser i Ålesund med høy geografisk oppløsning.  
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Mulige traséer 
 
For bybanens trasé mellom de fire nevnte stasjonene vil en kunne undersøke en rekke ulike 
alternativ, særlig hvis stasjonen i Ålesund sentrum legges i eller sør for Keiser Wilhelms gate. 
Blant disse alternativene er f.eks. en kulvert under Røysegata fram til Gjerdegata, kombinert 
med en fjelltunnel lenger øst, og en kulvert under Keiser Wilhelms gate fram til Buholmgata, 
kombinert med en fjelltunnel lenger øst. I begge tilfeller vil fjelltunnelen ha stigning mot øst, til 
like før stasjonen i Klipraområdet. 
 
En mulighet er at fjelltunnelen går over i en kulvert under Borgundvegen eller Fjellgata fra Klip-
raområdet og videre mot øst, fram til Volsdalen. En annen er at bybanen og stasjonen nær 
Klipra bygges på et lavere nivå, i fjelltunnel, og at denne tunnelen fortsetter helt til Volsdalen. 
Dette alternativet vil trolig være minst problematisk hvis det velges en lokalisering for stasjonen 
i Ålesund sentrum nordøst for krysset Storgata/Løvenvoldgata, særlig med tanke på nedbrem-
singen fra øst til en sentrumsstasjon under havnivå. 
 
En annen mulig trasé går fra en stasjon sør for Arbeideren/Rådhuset eller sør for Sjøgata mot 
Klaus Nilsens gate og videre i dagen eller på bro nord eller sør for E136 fram til Volsdalen. Her 
finnes mange varianter. Variantene med lavest anleggskostnad vil enten ikke ha noen stasjon 
nær Klipra i det hele tatt, eller en stasjon som vil ligge på bro nord for E136, ca. 100 meter sør 
for Borgundvegen, f.eks. nær sørportalen til Ellingsøytunnelen.  
 
De sistnevnte traséalternativene for bybanen, og tilsvarende alternativ nær E136 lenger øst, må 
selvsagt undersøkes i sammenheng ved framtidige veiinvesteringer. Veier som legges i ny trasé 
i tunnel eller kulvert, slik det f.eks. er planlagt på Lerstad eller i Volsdalen, åpner muligheter for 
å bygge bybanen på toppen av kulverten eller i eksisterende veitrasé i dagen. 
 
Dessuten er der en sammenheng mellom kvaliteten til kollektivtilbudet i Ålesund og behovet for 
veikapasitet.63 Hvis det realiseres en bybane i Ålesund, vil trolig noen av områdene som er satt 
av for framtidige økninger av veikapasiteten, kunne omreguleres til bybanetrasé. Samtidig vil 
forslag om å bedre bomiljøet også andre steder enn ved Lerstad og i Volsdalen, f.eks. ved å 
legge E136 under bakken på hele strekningen vest for Gåseidvika, kunne bli gjennomført til la-
vere kostnader fordi europaveien vil kunne dimensjoneres for mindre trafikk enn ellers. 
 
I tillegg finnes flere muligheter til å bygge bybanen nær E136 uten å ta i bruk areal som vil 
kunne være av interesse for framtidige veiinvesteringer. Det gjelder f.eks. for områder sør for 
E136 nær Storhallen og Color Line Stadion (i dag brukt til parkeringsareal) og videre gjennom 
småskog fram til brannstasjonen på Volsdalsberga, og for områder nord for E136, men sør for 
Nørvegata, mellom gangbroa over E136 og avkjørselen fra E136 til Volsdalen og Nørve. 
 
Det betyr at en vil kunne undersøke mange andre løsninger enn en sammenhengende tunnel- 
eller kulvertstrekning mellom sentrum og bybanestasjonen ved høgskolen i Ålesund. Det kan 
f.eks. vurderes en trasé i kulvert eller fjelltunnel under Borgundvegen eller Fjellgata (som be-
skrevet ovenfor) som kommer ut i dagen og har en stasjon på nordsiden av E136, i grøntområ-
det sørvest for Volsdalen kirke. Derfra følger bybanen E136 østover i eller nær eksisterende 
veitrasé fram avkjørselen til Volsdalen og Nørve, fortsetter i kulvert under Nørvegata fram til en 
stasjon nær Kolvikbakken ungdomsskole og videre mot øst, og kommer ut i dagen ved Haua-
plassen, i dyp skjæring på nordsiden av Borgundvegen. 
 
 

                                                
63 Også i Norge, og selv i konservative fagmiljøer, er det en økende erkjennelse av at økt vegkapasitet i 
byområder bare kan gi kortsiktige framkommelighetsgevinster, men på lengre sikt heller vil forsterke 
problemene enn å løse dem. Se f.eks. http://www.tu.no/samferdsel/2015/06/02/-bedre-veier-gir-alltid-mer-
ko. 
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Kart 3: Mulige områder for en bybane mellom Volsdalen og Kolvikbakken ungdomsskole. Delstrekninger 
som hovedsakelig vil gå i tunnel eller kulvert, er striplet. © Norsk Bane AS. Kartgrunnlag: Ålesund kom. 
 
 
Det også tenkes en trasé som følger E136 i dagen helt fram til et tunnelinnslag nær vestenden 
av Vågavegen, og fortsetter i tunnel og kulvert mot en dagsone ved Hauaplassen, og stasjonen 
ved høgskolen. Da bør stasjonen nær Kolvikbakken ungdomsskole ligge på et høyere nivå enn 
veien, f.eks. på bro, både for å være lettere tilgjengelig og fordi det vil tillate raskere nedbrem-
sing og akselerasjon for bybanetogene. Avstanden mellom skolen og en stasjon nær E136 vil 
kunne bli bare ca. 100 meter. 
 

8.4 Fra Høgskolen til Hatlane 

Kryssing av Nørvasundet 
 
For kryssingen av Nørvasundet finnes flere muligheter med ulike konsekvenser for linjeføringen 
og stasjonslokaliseringen på Gåseid.  
 
Et av alternativene er en trasé som, sett mot øst fra en stasjon ved Høgskolen på nordsiden av 
Borgundvegen, krysser i spiss vinkel under Borgundvegen mellom avkjørselen til E136 og Nio-
vegen. Det forutsetter at Borgundvegen i dette området og rampene fra og til E136 blir hevet 
noen meter.  
 
Bybanen vil fortsette mot øst på omtrent på samme sted som gang- og sykkelveien under Bor-
gundbroa, på den smale bilveien nesten fram til kaia for båten til Svinøya (søndre del av Kviltun-
vegen), og videre på bro og fylling fram mot en fjellskjæring nord for Skuggen tunnel. Derfra vil 
banen dreie mot sørøst, krysse på bro over E136 og ev. framtidige avkjørselsveier til en tunnel 
under Borgundfjorden, og gå i fjelltunnel under høyereliggende boligområder på Gåseid. 
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Kart 4: Mulige områder for en bybane mellom Kovikbakken ungdomsskole og Høgskolen. Delstrekninger 
som hovedsakelig vil gå i tunnel eller kulvert, er striplet. © Norsk Bane AS. Kartgrunnlag: Ålesund kom.  
 
 
En annen mulighet, med utgangspunkt i en stasjon på nordsiden av høgskolen, er en trasé som 
ligger i eller under Larsgårdsvegen fram til Niovegen, dreier mot sørøst i kulvert eller fjelltunnel 
under Fredsbergvegen på nordsiden av de tre nyere boligblokkene, og fortsetter i dyp skjæring 
mot en bro over sundet, omtrent fra samme sted som kraftlinjen mot et søndre landkar nordøst 
for Skuggen tunnel. Derfra vil bybanen kunne ha samme linjeføring som beskrevet ved det 
førstnevnte alternativet. 
 
Fredsbergvarianten vil også kunne være aktuell hvis det velges en stasjon mellom Høgskulen 
og Borgundvegen. Det vil imidlertid gjøre det nødvendig å rive nordre del av Musikkskolen eller 
å bygge tunnel under denne. 
 
En tredje mulighet er at bybanen dreier mot sørøst like øst for en stasjon mellom Høgskolen og 
Borgundvegen og krysser over både Borgundvegen, parkeringsplassen øst for Norsk Maritimt 
Kompetansesenter, E136 og Nørvasundet på bro. Brostrekningen over vann bør ha fall mot 
sørøst, slik at bybanen vil kunne bygges i kulvert under Borgundvegen ca. 40 meter nord for 
avkjørselen til Sunnmøre Museum. Der vil en trolig måtte heve Borgundvegen med ca. 1 – 2 
meter (avhengig av bl.a. bredden på E136), og løse inn et bolighus ved sjøkanten, på nordsiden 
av Jervellhaugen. Bybanebroa bør ha et gangfelt, for enkel tilkomst til Sunnmøre Museum fra 
stasjonen ved Høgskolen. 
 
Gjennom Gåseid 
 
Øst for Borgundvegen vil bybanen kunne gå i fjelltunnel under Skuggenhaugen, delvis gjennom 
tidligere tilfluktsrom, og komme ut i dagen ved Klokkersundet, nord for bygget som bl.a. huser 
flere butikker. Der kan det være aktuelt å anlegge en stasjon, selv om avstanden til en stasjon 
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Kart 5: Mulige områder for en bybane på Gåseid. Delstrekninger som hovedsakelig vil gå i tunnel eller 
kulvert, er striplet. © Norsk Bane AS. Kartgrunnlag: Ålesund kommune. 
 
 
sør for Høgskolen bare vil bli ca. 750 m i luftlinje. Alternativt kan stasjonen ligge nær Gåseid-
dammen, Nørvasund barneskole og Ålesund internasjonale skole, ca. 1,2 km fra Høgskolen, 
forutsatt at bybanen fortsetter fra Klokkersundet mot øst i kulvert under Borgundvegen. 
 
For de to førstnevnte traséalternativene finnes flere mulige varianter for fortsettelsen mot 
Hatlane. Hvis det er ønskelig å kunne anlegge en stasjon på Gåseid så langt som mulig mot 
vest, vil bybanen f.eks. kunne holde en sørøstlig retning fra Gåseidvika, krysse i fjelltunnel 
omtrent rettvinklet under Lerstadvegen og fortsette mot Borgundvegen ved veiskiftet med gaten 
Grønvika. Der finnes velegnede forhold for en overgang fra fjelltunnel til kulvert under 
Borgundvegen, fram til Ratviksvingen. Gåseid stasjon vil da kunne ligge i fjell under Lerstad-
vegen, ca. 150 meter nordøst for Gåseiddammen. 
 
En annen mulig trasé går fra Gåseidvika i fjelltunnel fram til en underjordisk stasjon nær vei-
skiftet mellom Lerstadvegen og Gåseidnesvegen, og derifra i kulvert eller i dagen gjennom 
skogen mellom Ratvikvatnet naturreservat og bebyggelsen i sørvest, fram til næringsområdet 
ved Ratviksvingen. Fordelen med en slik linje er at bybanen vil ha en mer sørlig retning ved 
Ratviksvingen. Dermed vil den neste stasjonen kunne ligge nærmere det folkerike området på 
Bogneset enn hvis bybanen bygges i sørøstlig retning i kulvert under Borgundvegen mellom 
gaten Grønvika og Ratviksvingen. 
 
Ved alle de tre nevnte alternativene vil bybanen kunne fortsette i fjelltunnel sørøst for Ratvik-
svingen, dreie mot øst og komme inn under Borgundvegen nær Hatlane skole eller litt lenger 
vest, avhengig av trasévalget på Gåseid, jf. ovenfor. Der vil en kunne anlegge en stasjon, fore-
løpig kalt ”Hatlane vest”, i fjelltunnel. For en stasjon i kulvert eller i dagen vil bybanen ligge for 
dypt, i hvert fall hvis den skal gå under bakken ved Ratviksvingen. 
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Kart 6: Mulige områder for en bybane på Hatlane. Delstrekninger som hovedsakelig vil gå i tunnel eller 
kulvert, er striplet. © Norsk Bane AS. Kartgrunnlag: Ålesund kommune. 
 
 
I tillegg finnes noen mellomløsninger mellom de to sistnevnte trasévariantene for strekningen fra 
Gåseidvika til Ratviksvingen, men disse vil være mer problematiske i overgangen fra fjelltunnel 
til kulvert. En vil vanskelig kunne unngå enkelte inngrep i bebyggelse. En trasé i 
sammenhengende fjelltunnel mellom Klokkersundet eller Gåseidvika og Hatlane vil derimot 
neppe være et aktuelt alternativ fordi løsmassene ved Ratviksvingen og områdene i nærheten 
har en dybde på opp mot 20 meter. Bybanen ville da ligge så dypt under terrengnivå at den 
vanskelig vil kunne ha en stasjon på Hatlane, i hvert fall ikke vest for gaten Hatlen. 
 

8.5 Fra Hatlane til sjukehuset 

For strekningen fra stasjonen ”Hatlane vest” til noen hundre meter vest for sjukehuset er det 
vanskelig å se noen mulighet til å bygge bybanen i dagen. Til det er det for tett bebyggelse i de 
områdene som banen bør gå i av hensyn til et størst mulig kundegrunnlag. Det bør f.eks. være 
en stasjon omtrent midtveis mellom ”Hatlane vest” og sjukehuset, sentralt lokalisert i bebyggel-
sen, f.eks. i nærheten av Åsestrandvegen, foreløpig kalt ”Hatlane øst”. 
 
Det taler for en trasé som for en stor del ligger i fjelltunnel og/eller kulvert under Borgundvegen, 
alternativt under gaten Indre Hatlen, men da for det meste i fjelltunnel. Riktignok er Borgund-
vegen enkelte steder noe svingete, men det er ikke problematisk. Bebyggelse på innsiden av 
svingene ligger ikke på samme nivå som veien, men minst 5 – 10 meter høyere, på fjellknauser. 
Dermed vil bybanen kunne føres i fjelltunnel under slike bygninger, selv om tilgrensende 
strekninger bygges i kulvert under veien.64 

                                                
64 Et eksempel på dette er huset i Borgundvegen 645. 
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Kart 7: Mulige områder for en bybane mellom Hatlane og sjukehuset. Delstrekninger som hovedsakelig vil 
gå i tunnel eller kulvert, er striplet. © Norsk Bane AS. Kartgrunnlag: Ålesund kommune. 
 
 
Linjeføringen på Hatlane og valget mellom kulvert og fjelltunnel påvirkes også av en ev. fram-
tidig avgreining fra Hatlane mot Lerstad. Denne bør ligge mellom stasjonene ”Hatlane vest” og 
”Hatlane øst” (alternativt nærmere Gåseid) for å kunne bli ført utenom og på nordvestsiden av 
Lerstadvatnet naturreservat, f.eks. med en stasjon i nærheten av ridehallen, butikkene og bil-
verkstedene på Lerstad. 
 
Innføringen mot sjukehusområdet 
 
Lenger øst, fram mot en stasjon ved sjukehuset, finnes flere ulike alternativ for en bybane. Det 
vil f.eks. være aktuelt å undersøke en trasé som ligger i fjelltunnel under Borgundvegen fram til 
veiskiftet ved Røykerivegen, fortsetter i samme retning mot øst, kommer inn under og følger Ole 
Dyrøys veg og Åsesvingen i fjelltunnel/kulvert, og kommer ut i dagen i nordvestre del av 
sjukehusområdet. Stasjonen vil da kunne ligge nær inngangen til poliklinikkene, på nordsiden 
av sjukehuset, på områder som i dag brukes til parkering. Også fra gaten Indre Hatlen vil det 
være mulig å bygge en fjelltunnel mot Ole Dyrøys veg, uten at mer enn noen få bygninger vil bli 
liggende over tunneltraséen. 
 
Øst for stasjonsområdet vil bybanen kunne fortsette i dagen fram til en kulvert under gaten Åse-
haugen og på sørsiden av høyblokkene. Der vil traséen trolig kunne nå et tilstrekkelig dypt nivå 
til å kunne bli ført i fjelltunnel under ungdomspsykiatrisk avdeling og videre mot Geilebergvegen 
og Borgundvegen, alternativt mot en fjelltunnel under gatene Åsemarka og Gartnerivegen.   
 
En annen mulighet er at bybanen, sett fra ”Hatlane øst”, bygges i fjelltunnel under Borgund-
vegen nesten helt fram til rundkjøringen ved Hatlaåsen tunnel, dreier mot sørøst, krysser først i 
fjelltunnel, så i kulvert under området som er sett av for et nytt sjukehjem, dreier mot nordøst og 
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kommer ut i dagen i sørvestre del av sjukehusområdet. Derfra vil bybanen kunne gå i nordøstlig 
retning gjennom sjukehusområdet og ha en stasjon litt lenger vest enn ved det førstnevnte alter-
nativet, like før banen vil fortsette under bakken mot Moa, fra et tunnelinnslag ca. 50 meter nord 
for inngangen til poliklinikkene. 
 
Det vil også være mulig å kombinere innføringen mot sjukehusområdet i sørvest med en trasé i 
retning Moa sør for høyblokkene øst for gaten Åsehaugen. Tilsvarende gjelder for den motsatte 
kombinasjonen: bybanen vil kunne komme inn mot sjukehusområdet i nordvest, men fortsette 
under bakken fra et tunnelinnslag nord for poliklinikkene.   
 
Det kan også tenkes at bybanen i grove trekk bør følge Borgundfjordvegen og ha en stasjon sør 
for helikopterlandingsplassen, på sørsiden av sjukehuset. Banen vil da kunne krysse i kulvert 
under gaten Åsehaugen og Borgundfjordvegen, ha en dagsone øst for renseanlegget og dreie 
like etterpå mot øst-nordøst, i fjelltunnel dypt under boligområder. Et slikt alternativ synes imid-
lertid å være mindre gunstig for bybanens kundegrunnlag enn de to førstnevnte. 
 
Alle de tre nevnte alternativene bør undersøkes i sammenheng med en ev. framtidig bybane-
strekning som går vestover på Lerstad, dreier mot sør og øst vest for Lerstadvatnet og munner 
ut på den tidligere omtalte traséen mellom ”Hatlane øst” og sjukehuset. Et slikt banesystem vil 
f.eks. åpne for et ringformet togtilbud Moa – Lerstad – Sjukehuset – Moa og omvendt. 
 

 
 
Kart 8: Mulige områder for en bybane øst for sjukehuset. Delstrekninger som hovedsakelig vil gå i tunnel 
eller kulvert, er striplet. © Norsk Bane AS. Kartgrunnlag: Ålesund kommune. 
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8.6 Fra sjukehuset til Moa 

Både ved sjukehuset og på Moa finnes flere ulike muligheter for å bygge en bybane i dagen. 
Strekningen derimellom vil derimot stort sett måtte ligge under bakken, pga. tett bebyggelse. 
 
En av de mulige traséene kommer inn mot Moa-området i fjelltunnel under Åsegardsvegen, 
krysser under Breivikvegen og gaten Vestmoa i kulvert, og kommer ut i dagen ved et stasjons-
område ca. 50 meter sør for Spjelkavik kirke. Derfra vil bybanen kunne dreie mot nord på øst-
siden av kino og svømmehall og fortsette mot Lerstad og/eller Breivika og Olsvika/Ellingsøy/ 
Skodje. I tillegg vil banen kunne føres videre mot en stasjon nær Spjelkavik ungdomsskole og 
videregående skole, først på lavest mulig nivå over Moa(vei)tunnelen og så i kulvert i en høyre-
sving med størst tillatt fall nord og øst for Spjelkavik omsorgssenter mot en kulvert under Spjel-
kavikvegen. Fra stasjonen vil bybanen kunne fortsette mot Sula, Magerholm og/eller Skodje. 
 
En trasé over Moatunnelen forutsetter imidlertid noen endringer i veisystemet på Moa. Hoved-
veien øst for bussterminalen vil måtte senkes med ca. 5 meter for å kunne bli ført under byba-
nen, og bør f.eks. få to avkjørsler eller rundkjøringer (nord og sør for bybanen) som erstatning 
for den ene rundkjøringen som vil bli liggende midt i togtraséen. I tillegg vil en måtte flytte av-
kjørselen til Olav Sundes veg, trolig mot sør. 
 
En annen mulig trasé kommer inn mot Moa-området i fjelltunnel nord for Borgundvegen, og 
kommer ut i dagen nær butikkene like vest for Vindgårdsskiftet. Derfra vil bybanen følge nord-
siden av Borgundvegen, delvis i dagen og delvis i kulvert under tverrgående veier og ved nær-
stående bygninger, mot et stasjonsområde, f.eks. sør for Moa Helsehus eller litt øst for gang-
broa over Borgundvegen.  
 
 

 
 
Kart 9: Mulige områder for en bybane på Moa og mot Spjelkavik. Delstrekninger som hovedsakelig vil gå i 
tunnel eller kulvert, er striplet. © Norsk Bane AS. Kartgrunnlag: Ålesund kommune. 
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Videreføringen av bybanen mot nord og øst forutsetter endringer i veisystemet nær rundkjørin-
gen i krysset mellom Borgundvegen og hovedveien like vest for Moatunnelen av lignende om-
fang som ved det førstnevnte Moa-alternativet. For videreføringen mot Spjelkavik vil en i tillegg 
måtte løse inn et bolighus sørvest for krysset mellom Borgundvegen og Spjelkavikvegen, fordi 
bybanen ikke vil kunne ha en like krapp sving som veien. 
 
Det kan også tenkes at bybanen bør komme inn mot Moa-området sør for Langelandsvegen. I 
vest finnes det litt sør for krysset Furmyrvegen/Daaevegen et velegnet område der bybanen vil 
kunne gå over fra fjelltunnel til kulvert og siden til dagstrekning, men i øst er det vanskelig å se 
noen trasé som ikke vil kreve enkelte inngrep i eksisterende bebyggelse. 
 
Lokaliseringen av en stasjon mellom sjukehuset og Moa 
 
Alle de tre nevnte trasévariantene på Moa vil kunne kombineres med alle trasévariantene ved 
sjukehuset. Det er imidlertid noen forskjeller. Hvis det velges en trasé som ligger nokså langt 
mot nord, f.eks. fra et tunnelinnslag nord for poliklinikken i nordøstlig retning mot Åsegards-
vegen, vil mesteparten av strekningen fram til Moa ha god fjelloverdekning. Det gir grunn til å 
regne med forholdsvis lave anleggskostnader. Derimot vil det kunne bli vanskelig å anlegge en 
stasjon der, fordi stasjonen vil ligge ganske dypt under terrengnivået. 
 
Velges derimot et av de midtre alternativene, vil deler av tunnelstrekningen fram mot Moa kunne 
heves slik at bybanen vil kunne gå i kulvert eller i fjelltunnel med forholdsvis lav overdekning, 
f.eks. under Borgundvegen, alternativt under midtre del av gaten Åsemarka/Gartnerivegen, med 
f.eks. Åse stasjon like nord for Åse barneskole. Det sistnevnte alternativet kan imidlertid kreve 
litt krappe svinger hvis det er ønskelig å føre bybanen inn mot Moa-området nær Spjelkavik 
kirke. 
 
Også det sørligste alternativet ved sjukehuset (sør for helikopterlandingsplassen) vil kunne 
kombineres med en stasjon mellom sjukehuset og Moa, men da bør traséen helst komme ut i 
dagen sør for Langelandsvegen eller ved Helsehuset. Hvis dette ikke er ønskelig, vil stasjonen 
måtte ligge forholdsvis dypt under terrengnivå fordi traséen vil krysse på skrått under hoved-
linjene i gatesystemet og det ikke finnes lengre strekninger der banen vil kunne ligge like under 
bakken. 
 
I tillegg vil det være muligheter til tunnelstrekninger under kjøpesentrene på Moa. Det vil kunne 
gjøre det noe lettere å anlegge en stasjon mellom sjukehuset og Moa, men ellers vil slike trasé-
alternativ bare komplisere det hele, bl.a. fordi bybanen da også vil måtte krysse under Moatun-
nelen og derfor vil måtte ligge dypt under terrengnivået. 
 
 
9 Drift og økonomi 

I denne omgang har vi konsentrert arbeidet rundt sammenlignende undersøkelser av driftsøko-
nomien til buss og bane i Bergen, sammenholdt med erfaringer fra Oslo og dagens bussdrift i 
Ålesund – og hva disse erfaringene tilsier av muligheter i Ålesund. Når detaljerte traséutrednin-
ger er gjennomført, vil det være naturlig å følge opp med beregninger for en konkret bane med 
reisetider, frekvens, passasjergrunnlag, med mer.  
 
Det er viktig å understreke at driftsøkonomi ikke er det eneste kriterium for valg av transportløs-
ninger, og ikke nødvendigvis heller det viktigste. Det vil avhenge av målene. Noen viktige mål er 
for eksempel: klimaeffekter, trafikksikkerhet, støy, folkehelse, kollektivandel, byutvikling, byens 
attraktivitet, m.m.  
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Likevel er det interessant å sammenligne inntekter og kostnader ved drift av buss og bybane. 
Spørsmålet er imidlertid hva som skal brukes som sammenligningsgrunnlag. I mange byer 
gjelder billetten innenfor hele byområdet. Det koster det samme, uansett om en reiser en kort 
eller lang strekning. Operatørselskapene har derfor ofte best oversikt over inntektene per rei-
sende, mens de har mindre god oversikt over inntektene per passasjer og reiselengde. 
 
Kostnadene til buss- eller banedriften er derimot først og fremst avhengig av ”ruteproduksjo-
nen”, dvs. av hvor mange busser eller bybanetog en må ha i drift, og hvor langt disse må kjøre. 
Det gjør sammenligningen ofte litt vanskelig, særlig når inntekter og kostnader gjelder svært 
forskjellige reisedistanser. 
 

9.1 Bybussen i Ålesund  

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for driften av kollektivtrafikken. I Ålesund er denne 
satt ut på anbud, og det er Nettbuss AS som er operatør. Fylkeskommunen har oversikt over 
inntektene per rute, jf. nedenfor. For kostnadene finnes derimot ikke en oversikt som er spesif-
isert per rute eller kommune, men bare et samlet tall for hele Ålesundsområdet (Ålesund og 
nabokommuner). Det er per dags dato derfor ikke mulig å få ut et tall for kostnader/tilskudd per 
passasjer utskilt for bybussen i Ålesund, men bare for Ålesundsområdet samlet. Hva tilskudds-
behovet for bybussene i Ålesund er, blir vanskelig å vite, men det vil sannsynligvis være noe 
mindre enn gjennomsnittstallene for hele Ålesundsområdet. 
 
Fylkeskommunen oppgir driftskostnader på kr 30,04 og inntekter på kr 18,05 per busspassasjer 
i Ålesundsområdet. Det svarer til et tilskuddsbehov per passasjer på kr 11,99.   
 
For sammenligningen med andre erfaringstall er det verdt å merke seg at bussene i Ålesund 
benytter det ordinære gatenettet og ikke betaler annen kjøreveisavgift enn vanlig veiavgift. Ved 
ellers like forutsetninger (passasjertall, kapasitet per buss, m.m.) vil en superbussløsning, med 
egen kjørevei, derfor ha betydelig høyere kostnader. Da vil all drift og vedlikehold av kjøreveien 
inngå i sin helhet i driftskostnadene.   
 
Når det gjelder antall reisende og inntekter for bybussen, har vi fra fylkeskommunen fått oppgitt 
følgende tall for 2014:  
 

Nr. Linje Reisende Billettinntekt 
608 Ålesund sentrum - Furmyr - Magerholm 13 090 273 559 
611 Ålesund sentrum - Larsgården 65 892 1 004 267 
618 Hessa - Magerholm 1 213 412 19 295 342 
624 Skarbøvik - Olsvik 180 656 2 720 856 
628 Ålesund - Lerstad - Magerholm 270 362 3 659 973 

  1 743 412 26 953 998 
 
Bybussen i Ålesund hadde i 2014 altså 1,743 mill. passasjerer, og en gjennomsnittlig billett-
inntekt på kr 15,46 per passasjer. For enkeltbillett er minste pris (en sone) i 2015 kr 33, mens 
det f.eks. er kr 36 for strekningen Moa – sentrum (2 soner) for voksne/studenter og kr 16 for 
barn65. Miljøkortet for Ålesund, Giske og Sula koster kr 545 for voksne og kr 370 for barn. 
 

                                                
65 http://frammr.no/Portals/0/Dokumenter/Buss/Aalesund_og_omegn.pdf  
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9.2 T-bane, trikk og bybuss i Oslo 

Årsmeldingen til Ruter for 2014 inneholder informasjon om inntekter og kostnader for både T-
bane, trikk og bybuss.66 Driftskostnadene, målt per tilbudt plass (inkludert ståplasser) og kjørt 
strekning er klart lavest for T-bane med kr 0,34 per plass-km. Buss er mer enn dobbelt så dyr, 
med kr 0,79 per plass-km, og trikk nesten fire ganger så dyr, med kr 1,28 per plass-km. 
 
Det er imidlertid betydelige forskjeller i kapasitetsutnyttelsen. Bussen har 31 % setebelegg, trik-
ken 27 %, mens T-banen bare 11 % i gjennomsnitt. Ruter opplyser at det er en bevisst satsing 
på nye, romslige vogner og bedre plass for reisende med T-banen, men det har selvsagt også 
økonomiske konsekvenser. Driftskostnadene per reisende og kjørt strekning (i km) er kr 2,52 for 
buss, kr 3,01 for T-bane og kr 4,72 for trikk.  
 
Årsmeldingen til Ruter inneholder også opplysninger om inntekter og tilskuddsbehov, men disse 
er resultat av en skjønnsmessig fordeling mellom ulike transportmidler og synes delvis noe mis-
visende. Det er f.eks. regnet med nesten identisk inntekt per passasjer for T-bane, trikk og by-
buss (hhv. kr 8,23, kr 8,20 og kr 8,25), selv om den gjennomsnittlige reisedistansen med T-bane 
er nesten dobbelt så lang som med trikk og klart større enn med buss (5,97 km med T-bane mot 
3,20 km med trikk og 4,79 km med bybuss). Regnskapsteknisk resulterer dette i størst 
tilskuddsbehov for T-bane. 
 
Hadde inntektene derimot blitt fordelt proporsjonalt til gjennomsnittlig reisedistanse, ville T-bane 
kommet klart bedre ut enn trikk, men fortsatt dårligere enn buss. Kommentaren om kjøreveisav-
gift, jf. 9.1, gjelder imidlertid også her. 
 
Det må her gjøres oppmerksom på billettene i Oslo generelt er noe rimeligere enn f.eks. i Åle-
sund, og at de kan brukes til et langt større tilbud av transportmidler og reisestrekninger. Der-
med blir inntektene for hver delstrekning forholdsvis små, og operatørselskapenes muligheter til 
å dekke driftskostnadene bare med billettinntektene nokså begrenset. F.eks. koster en enkelt-
billett for sone 1, som omfatter hele trikke- og t-banenettet, i 2015 kr 30 for voksne og kr 15 for 
barn/honnør. En 30-dagers billett koster kr 680 for voksne, 410 kr for student og 340 kr for hon-
nør/barn.  
 

9.3 Bybuss og bybane i Bergen  

I Hordaland er det Skyss, en egen enhet under samferdselsavdelingen i Hordaland fylkeskom-
mune, som organiserer nesten all kollektivtrafikk i fylket. Derfra har vi fått følgende oversikt over 
kostnader, inntekter, tilskudd, passasjertall og tilskudd per passasjer for hhv. Bybanen og buss i 
Bergensområdet.67 Alle tall er for 2014.  
 

 
Inntekter 
i mill. kr 

Kostnader 
i mill. kr 

Tilskudd 
 i mill. kr 

Passasj., 
i millioner 

Inntekt per 
pass. (kr) 

Kostn. per 
pass. (kr) 

Tilsk. per 
pass. (kr) 

Busser 462 760 298 36,6 12,62 20,76 8,14 
Bybanen 136 197 61 9,4 14,47 20,96 6,48 
 
Som tallene i den nest siste kolonnen viser, er kostnadene omtrent de samme for buss og by-
bane, regnet per passasjer. Dersom det også tas hensyn til gjennomsnittlig reisestrekning, som 
sannsynligvis er større for Bybanen enn for bybussene, kommer Bybanen gunstigere ut. Drifts-

                                                
66 https://ruter.no/globalassets/dokumenter/aarsrapporter/ruter-arsrapport-2014.pdf  
67 Skyss gjør oppmerksom på at fordelingen av inntekter mellom buss og bybanen kan være noe usikker 
da billetter i stigende grad kan kjøpes ved sentrale billettautomater og mobilapp (gjeldende for Skyss ge-
nerelt, både buss og bane) og ikke ved påstiging ved buss/bane. Skyss er i ferd med å innføre et system 
for automatisk passasjerteling som om par års tid kan gi mer nøyaktige tall. 
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kostnadene til Bybanen i Bergen, regnet per passasjer, er litt høyere enn for T-banen i Oslo,  
kr 20,96 mot kr 17,98. 
 
Inntektene per passasjer er noe høyere for Bybanen enn for bybussene i Bergen, noe som trolig 
skyldes større gjennomsnittlig reisedistanse. Sammenlignet med T-banen i Oslo, har Bybanen i 
Bergen imidlertid hele 75 eller 45 % større inntekter per passasjer. 75 % gjelder for Ruters 
inntektsfordeling, 45 % for en inntektsfordeling som er proporsjonal til reisedistansene, jf. 9.2.68 
Der finnes også en forklaring for hvorfor inntektene i Oslo er forholdsvis små. 
 
De ganske høye inntektene i Bergen resulterer i et forholdsvis lavt tilskuddsbehov: kr 6,48 per 
passasjer for Bybanen og kr 8,14 for bybussene. Tilskuddet per passasjer er altså 1,52 kroner 
lavere for Bybanen enn for bybussene.  
 
Bortsett fra administrative kostnader i fylkeskommunen/Skyss, omfatter oversikten for Bybanen 
alle drifts- og vedlikeholdskostnader for tog og bane.69 Nesten 30 % av kostnadene gjelder av-
skriving av bybanevogner (58 mill. kr). Fra og med regnskapsåret 2015 er avskrivingstiden økt 
fra 10 til 20 år, noe som vi finner rimelig pga. lang leve- og brukstid for slike vogner. Hvis de 
andre utgiftspostene ikke endres, vil denne endringen i avskrivingstiden alene føre til nesten en 
halvering av tilskuddsbehovet for Bybanen. 
 
Byggekostnader/avskriving av baneanlegget er ikke inkludert i tallene. Investeringskostnader 
ser vi nærmere på i neste kapittel.  
 
Billettprisen for 1 – 2 soner (innenfor Bybanens dekningsområde) i 2015 er kr 35 for voksne 
(ved kjøp på billettautomat eller mobilapp. Tillegg på kr 15 ved kjøp om bord), kr 29 ved mobil-
konto og kr 18 for barn/honnør. 30-dages billett for 1 – 2 soner koster kr 745 for voksne, kr 445 
for studenter, kr 375 for honnør og kr 350 for barn. 
 

9.4 Driftsøkonomien for en bybane i Ålesund 

Sammenligningen mellom Oslo og Bergen gir to forskjellige svar om driftskostnader for bybane 
og buss. Det er mange forskjellige forhold som spiller inn, og som kan variere fra sted til sted. 
Internasjonalt finnes det også eksempler på bybaner som kan drives uten offentlige tilskudd, og 
eksempler på baner med større tilskuddsbehov enn i Oslo. Mer konkrete svar på mulige drifts-
resultat for en bybane i Ålesund må vente til en oppfølgende utredning ut i fra et konkret forslag 
til trasé og driftsopplegg.  
 
Erfaringene fra Bergen viser imidlertid at Bybanen der drives med et langt lavere tilskuddsbehov 
enn bybussene i Ålesund. Kostnadstallene fra Bybanen i Bergen kan likevel ikke automatisk 
overføres til en bybane i Ålesund. Samtidig vet vi at det er forhold ved driften av Bybanen i 
Bergen som kan optimaliseres, og som det arbeides med å forbedre.  
 
F.eks. kjøres det nå bybanetog i Bergen med en høy og uøkonomisk frekvens (hvert fjerde mi-
nutt istedenfor hvert femte minutt) fordi dagens verksted og lagerhall på Kronstad ikke kan ta 
vogner som er lengre enn 32 meter.70 Først ved bygging av nytt verksted og lagerhall på Kok-
stad vil det være mulig å bruke vognsett som er forlenget fra 32 til 42 meter. Helst burde man 
også kunne koble to vognsett sammen (til 64 meters lengde), men holdeplassene har en mi-

                                                
68 Ved en inntektsfordeling mellom T-bane, trikk og bybuss i Oslo som er proporsjonal til reisedistansene, 
vil T-banen få inntekter på kr 10,05 per passasjer, og ikke bare kr 8,23. 
69 Skyss driver ikke bybanen selv, men har satt driften bort til et eget operatørselskap, Keolis. I tillegg 
finnes et eget selskap, Bybanen AS, for drift og vedlikehold av infrastrukturen og for vedlikehold av 
togmateriellet, utenom vask. 
70 http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Bybanen-ma-kjope-nye-vogner-2655398.html 
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nimumslengde på bare 42 meter og er dermed ikke tilstrekkelig lange for doble vognsett.71 By-
banetogene har også forholdsvis få dører, noe som øker oppholdstidene på holdeplassene og 
svekker driftsøkonomien. 
 
Det viktigste spørsmålet er imidlertid hvordan etterspørselen, togenes hastighet og retnings-
balansen vil påvirke driftsøkonomien til en bybane i Ålesund. Som det går fram av kapittel 6, vil 
det være vesentlig færre innbyggere og arbeidsplasser nær stasjonene til en bybane i Ålesund 
enn i Bergen. Slike tellinger gir imidlertid bare en indikasjon og fanger f.eks. ikke opp besøkstall 
på ulike steder. 
 
Det er heller ikke likegyldig hvor fort bybanen kjører. En bybane i Ålesund med en planlagt gjen-
nomsnittsfart på ca. 45 km/t, altså nesten det doble av hastigheten i Bergen (24 km/t), vil ha en 
vesentlig sterkere konkurransekraft i forhold til personbilen enn det som er tilfellet i Bergen. Det 
betyr ikke nødvendigvis at en bybane i Ålesund vil ha flere passasjerer enn Bybanen i Bergen, 
men forskjellen vil trolig bli mindre enn byenes størrelse kan gi grunn til å tro. 
 
I tillegg kommer store produktivitetsgevinster. Når hastigheten går opp, kan togsettene kjøre 
flere turer på samme tid. Det betyr at operatørselskapet vil kunne tilby like mange avganger 
med færre togsett og færre togførere. Kapital- og vedlikeholdskostnadene til togmateriell, regnet 
per tur, blir sterkt redusert, på samme vis som lønnskostnadene. 
 
For en bybane i Ålesund vil det også være svært gunstig at banen vil gå mellom to områder 
som begge tiltrekker seg mye trafikk. Det betyr at togene vil kunne ha mange reisende i begge 
retninger, og dermed ha mye høyere gjennomsnittlig setebelegg enn f.eks. T-banen i Oslo, som 
på de fleste strekningene har mange reisende fra forstad til sentrum om morgenen og fra sen-
trum til forstad om ettermiddagen, men svært få i motsatt retning. 
 
Selv om en bybane i Ålesund trolig vil ha færre passasjerer enn Bybanen i Bergen, og således 
trolig vil koste noe mer å drive,72 vil de to sistnevnte momentene (produktivitet og retnings-
balanse) mest sannsynlig ha en vesentlig sterkere positiv effekt for driftsøkonomien. En skal 
ikke se bort fra at bybanen i Ålesund vil kunne drives med mindre driftstilskudd enn i Bergen, 
ev. uten driftstilskudd. 
 

9.5 Deltakelse i belønningsordning kan gi større statlig tilskudd til kollektivtrafikken  

Det vises til omtale ang. belønningsordningen i 1.3 ovenfor. Det er to hovedforutsetninger for at 
Ålesund skal kunne ta opp spørsmålet om å bli med i belønningsordningen for bedre kollektiv-
transport og mindre bilbruk i byområdene:  
 
1) En ”grønnere” Bypakke, hvor bybane vil kunne være en sentral del.  
 
2) Et sterkere regionalt samarbeid om kollektivtrafikken. Disse spørsmålene kan Ålesund bl.a. 
    følge opp gjennom det allerede etablerte byregionsamarbeidet ByRegion-Ålesund.   
 
Hvis Ålesundsområdet gjennom satsing på bybane og et regionalt samarbeid slik lykkes i å 
komme med i belønningsordningen, vil det også innebære økt statlig støtte til kollektivtrafikken i 
området.  

                                                
71 http://www.bybanen.no/wp-content/uploads/2013/12/B.1.61.pdf, B.1.6.2. Utgiftene til snøbrøyting er 
f.eks. like store, uansett passasjertall, og blir således større ved lavere trafikk, hvis en regner per passa-
sjer. 



 
 
– Nye tider for Norge 
 

Bybane i Ålesund, forprosjekt                 Rapport oktober 2015         55 

10 Investeringer 

10.1 Overslag byggekostnader 

En detaljert beregning av investeringskostnader kan først gjøres etter at en detaljert traséut-
redning er gjennomført, og vi anbefaler at en slik traséutredning prioriteres. I denne omgang vil 
vi måtte begrense oss til noen grove overslag. 
 
Antatt banestrekning sentrum – Moa vil være på11 – 12 km. Bybanen i Bergen har hatt flg. 
investeringskostnader, inkludert alt arbeid med kjørevei og holdeplasser, grunnarbeid og grunn-
erverv, kjøreledning, depot og verksteder/vedlikeholdsanlegg:73   
 
Byggetrinn 1: Nesttun–Byparken, åpnet 22. juni 2010: 9,8 km, 2,25 milliarder kroner, som til-
svarer 230 mill. kroner per kilometer.   

Byggetrinn 2: Nesttun–Lagunen, åpnet 21. juni 2013: 3,4 km, 1,35 milliarder kroner, som til-
svarer 400 mill. kroner per kilometer.  

Byggetrinn 3: Lagunen–Flesland: 6,81 km; åpning høst 2016. 3,6 mrd 2013 kroner, fordelt på 
1,08 mrd kroner på ny vognhall/depot, verkstedhall, admistrasjonsbygg, likeretter og opplæ-
ringslokaler med simulatorer og 2,520 mrd for banen. Det tilsvarer en banekostnad på 370 mill.  
kroner per kilometer. 
 
Vognhall, verkstedhall m.m. i byggetrinn 3 er dimensjonert for å dekke fremtidig utvidelse av 
Bybanen til Fyllingsdalen og Åsane 74  og for nye, lengre vognsett sentrum – Lagunen fra 
byggetrinn 1 og 2.  Dette kan derfor ikke belastes kun byggetrinn 3, men bør ev. fordeles på 
nåværende og fremtidige byggetrinn.  
 
Små byggetrinn blir for øvrig gjerne dyrere per kilometer enn lengre byggetrinn, fordi mange 
rigg-, etablerings- og planleggingskostnader blir de samme, uansett banelengde. Som et grovt 
anslag, vil vi anta at byggekostnadene for en bybane sentrum - Moa i Ålesund vil ligge i spennet 
250 – 350 millioner kr per kilometer. Banestrekningen antas å bli ca. 11 – 12 km lang, eller ca. 
12,5 - 13,5 km inkludert strekningen til en stasjon i Spjelkavik. 
 
Med disse forutsetningene vil en bybane Ålesund sentrum – Moa trolig ha en kostnad på ca. 2,8 
– 4,2 mrd. kr., eller ca. 3,1 – 4,7 mrd. kr, inkludert strekningen til Spjelkavik.  
 

10.2 Lokal del ved ev. statlig medvirkning 

Som nevnt i 1.4 vil staten bidra med 50 % for bygging av Fornebubanen i Oslo. Arbeiderpartiet 
og Venstre har i tillegg foreslått å øke den statlige andelen til 70 %. I den forbindelse foreslo 
Arbeiderpartiets leder at forslaget inkluderte alle byer ”fra Kristiansand til Alta” (jf. 1.4).  
 
Dette kan også ses i sammenheng med investeringene i jernbane, som for en stor del også 
gjelder lokaltrafikk. Der dekker staten 100 % av alle investeringene, utgiftene til drift og vedlike-
hold av infrastrukturen, samt underskuddet på driften. Det er først og fremst Østlandsområdet 
som har lokaltrafikk med jernbane, men også rundt Trondheim, Stavanger og Bergen foretas 
slike investeringer. 
 
Forslaget om Bypakke Ålesund har en kostnadsramme på 4,51 mrd. kroner, med et ønske og 
søknad om 30 % statlig finansiering. Siden Bypakken ikke er i tråd statlige målsettinger om økt 
kollektivtrafikk og reduserte klimautslipp (jf. 1.2.1 – 1.2.3), vil det også kunne ha innvirkning på 

                                                
73 Vognmateriellet avskrives over driften, og inkluderes i driftsutgiftene og ikke i investeringsutgiftene. 
74 http://www.tu.no/bygg/2015/09/20/her-bygges-norges-storste-i-sitt-slag  
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statlig andel av finansieringen, og følgelig kunne bli noe lavere. Det bør man ta høyde for, selv 
om man selvfølgelig vil kunne arbeide lokalt og regionalt for en høyest mulig statlig andel.  
 
Man kan føre disse alternativene opp i følgende oversikt over lokal finansiering: 
 
Bypakke Ålesund: Utgangspunkt 4,51 mrd kroner  

Ved 30 % statlig og 70 % lokal finansiering, må 3,16 mrd. kr av dette finansieres lokalt.   
Ved 25 % statlig og 75 % lokal finansiering, må 3,38 mrd. kr av dette finansieres lokalt.   
Ved 20 % statlig og 80 % lokal finansiering, må 3,61 mrd. kr av dette finansieres lokalt.   
 
Bybane Ålesund: Utgangspunkt 3,50 mrd kroner 

Ved 50 % statlig og 50 % lokal finansiering, må 1,75 mrd. kr av dette finansieres lokalt.   
Ved 70 % statlig og 30 % lokal finansiering, må 1,05 mrd. kr av dette finansieres lokalt.   
 
Bybane Ålesund: Utgangspunkt 4,50 mrd kroner 

Ved 50 % statlig og 50 % lokal finansiering, må 2,25 mrd. kr av dette finansieres lokalt.   
Ved 70 % statlig og 30 % lokal finansiering, må 1,35 mrd. kr av dette finansieres lokalt.   
 
Dette viser at det lokale finansieringsbehovet kan bli vesentlig lavere for bybane ved statlig 
finansiering på 50 eller 70 % enn for Bypakken. Det må i neste omgang sammenholdes med at 
flere av tiltakene i Bypakken uansett bør gjennomføres, men at noen tiltak trolig også kan tas 
ut/reduseres fordi bybanen i stedet vil kunne ta trafikkveksten. Dette vil for eksempel kunne 
gjelde for en ny firefelts motorvei fra Lerstad til sentrum.  En bybane videre til Hessa vil også 
kunne gjøre en ny veitunnel under Brosundet overflødig.  
 
Samferdselsdepartementet har ikke godkjent Ålesund kommunes søknad om Bypakke Ålesund, 
og denne er nå under revidering. Her har man lokalt en viktig anledning til å inkludere en mulig 
bybane i det videre arbeidet. Høringsforslaget til ny kommuneplan inneholdt da også forslag om 
utredning av bybane eller superbuss, noe som også er en del av den politiske plattformen til 
flertallskonstellasjonen etter kommunevalget i høst.  
 
 
11 Et attraktivt og helthetlig transportsystem 

11.1 Skinnefaktoren 

Skinnefaktoren er vanskelig kvantifiserbar, men er jevnt over akseptert som er et ekstra ”pluss” 
for skinnegående trafikk. Wikipedia omtaler den på en grei måte slik: ”Skinnefaktoren er definert 
som egenskaper ved skinnegående transportmidler (tog, trikk, bybane, tunnelbane) som gjør at 
trafikantene under ellers like vilkår velger skinnegående transport fremfor buss. Skinnefaktoren 
er ikke klart definert – men omfatter bl.a. forutsigbar trasé, komfort, punktlighet, miljø og trygg-
het.”75 
 
Mette Olesen kommenterer det slik i forbindelse med sitt PhD-prosjekt ved Aalborg Universitet: 
”Bredt set forstås skinnefaktoren som de faktorer der gør at man opnår en større passagerstig-
ning med skinnebåren trafik end med busser. Men: "Skinnefaktoren" kan ikke fastsættes som 
en universel faktor (med en værdi) der kan anvendes i alle kontekster. Vi kan derfor ikke direkte 
overføre erfaringer fra et sted til et anden for at fastsætte en skinnefaktor. Faktoren er afhængig 
af så komplekse faktorer som kontekst (kultur, fysisk, lovgivning), koncept (Placering og hyppig-
hed af stop, fremkommelighed osv., osv.)"76 
                                                
75 https://no.wikipedia.org/wiki/Skinnefaktoren 
76 SKINNEFAKTOR? - Hvordan bliver letbaner til succeshistorier?, Mette Olesen Aalborg Universitet og 
COWI, http://www.toef.dk/file.php?name=/files/KT2012/Mette%20Olesen%20T%C3%98F2012.pdf  
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Det er grunn til å tro at en godt anlagt bybane også vil kunne ”skinne” litt ekstra for publikum 
Men effektene vil bli sterkere jo mer man lykkes i planlegging av bybanen som en del av et 
helhetlig program og transportsystem.  
 

11.2  Et gjennomført og publikumsvennlig design 

Opplevelsen av bybanen skal omfatte alt fra vogner, interiør, stasjonsområder, kollektivtermina-
ler, landskap, uniformer, betjening, grafisk profil og øvrige elementer i merkevaren. Her er det 
mye å hente inspirasjon fra i Bergen, som har vunnet flere priser i så måte.  
 

11.3 Enkelt tilgjengelig for alle. Brukeren i fokus  

Vognene bør ha lavgulv uten terskel mot plattformene, og plant gulv innen i vognene. Det gjør 
banene enkelt tilgjengelig for barnevogner, rullestoler, barn, eldre og alle med bevegelseshem-
minger. Holdeplassene bør bli universelt utformet med ramper og ledelinjer.  
 

11.4 Moderne informasjonssystem for billettkjøp og 
reisetider 

Det bør legges opp til et moderne informasjonssystem som 
vil gi oppdatert og løpende informasjon om neste avgangs-
tid, reisetid, aktuell posisjon og overgangsmuligheter. Billett-
kjøp bør være enkelt med mobilapp, automater, kiosk og 
butikk etc. 
  Figur 21: Med sanntidsinformasjon blir de reisende 
  kontinuerlig oppdatert, bl.a. om avgangstidene.77 
 

11.5 Bane pluss sykkel, en god kombinasjon  

Ålesunds form som båndby gir et godt grunnlag for bybane/kollektivtrafikk langs en hovedakse. 
Men formen som båndby, og den langstrakte utstrekningen byen etter hvert har fått, gjør 
samtidig at avstandene for gående og syklende kan bli ganske store til/fra mange gjøremål, 
sammenlignet med en mer sirkelformet by. Ålesund kan derfor neppe bli blant de byer med 
størst andel gående og syklende. Men sykling og gang er godt for både miljøet og folkehelsen 
og bør kunne legges langt bedre til rette for i Ålesund. En parallell satsing på bybane, med godt 
tilrettelagte plasser for sykkelparkering, og på gang- og sykkelveier vil være en god 
kombinasjon. Det utvider aksjonsradiusen for gående og syklende som vil klare seg uten bil, og 
det kan øke radiusen for publikums bruk av banen.  
 

11.6 Best mulig tilrettelagt for overganger fra buss, båt og ferge 

Bybanestoppene bør planlegges nærmest mulig terminaler og knutepunkt for buss og båt alle-
rede fra første byggetrinn, slik det også er vist til i kapitlet om overordnede trasévurderinger. 
Ved senere byggetrinn bør man også se på mulighetene for tilknytning til ferger, der disse ikke 
blir erstattet av nye veisamband.  
 
 

                                                
77 Foto: Wikipedia, https://no.wikipedia.org/wiki/Sanntidsinformasjon_(kollektivtrafikk) 
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12 Ålesund som et urbant og attraktivt trekkplaster mellom Bergen og Trondheim  

Det finnes mange tilnærmingsmåter til spørsmålet om en bybane i Ålesund. For mange er 
spørsmålet om byutvikling, attraktivitet og tilrettelegging for en moderne urbanitet det viktigste. 
 

12.1 Er det byen som ”drar”? Eller er det damene som drar?  

Det er mye positivt med Ålesund: Byen er blitt kåret til en av Norges vakreste, naturen rundt er 
et eldorado for friluftsinteresserte, regionen har et dynamisk næringsliv og byen har 
befolkningsvekst. Det er likevel skjær i sjøen.  
 
Anette Solbakk pekte på noe av dette i sin masteroppgave i "Samfunnsplanlegging og leiing" i 
2009: ”Med en tradisjonell næringsstruktur innenfor det vi gjerne ser på som mannsdominerte 
yrker, kommer Ålesund veldig dårlig ut på likestillingsindeksen. Byen har befolkningsvekst, men 
sammensetningen av denne er preget av lite mangfold og lavt utdanningsnivå”.  
 
Videre pekes det på ”Torger Reves budskap der han sier at Ålesund er en vinner i kampen om 
næringsliv, men en taper i kampen om kompetanse.” Og: ”Ifølge Sørlie er det en overrepresen-
tasjon blant Ålesunds-ungdom som tok høy høyere utdannelse i forhold til landsgjennomsnittet. 
Tre av fire som tok høy høyere utdannelse flyttet imidlertid fra Ålesund på varig basis (…) Blant 
de som bor her som voksne i 40-årsalderen, har befolkningen derfor en underrepresentasjon av 
mennesker med høy høyere utdannelse i forhold til landsgjennomsnittet”.78  
 
Fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde har i flere år pekt på utfordringene med kvinneunder-
skuddet i regionen. Fylkesplansjef i Møre og Romsdal, Ole Helge Haugen, skriver i sin kronikk i 
Sunnmørsposten 13.10.2015 om ”Då damene drog – kampen om kompetansen” og spør hvor-
dan vi kan gjøre fylket attraktivt for unge kvinner med høy utdanning.” Skal vi vinne kampen om 
den formelle kompetansen må vi vinne kampen om dei unge kvinnene”, skriver han. 79 
 
Ruth-Wenche Hebnes Vinje, masterstudent i karriereveiledning, Høyskolen i Lillehammer følger 
opp i sin kronikk i Sunnmørsposten 27.10.2015: ”Det er helt nødvendig at arbeidslivet i fylket 
tiltrekker seg god og kvalifisert arbeidskraft av begge kjønn. Fylket har et kjønnsdelt arbeidsliv, 
og distriktene har store utfordringer knyttet til et stort kvinneunderskudd. Jentene reiser fra Møre 
og Romsdal til Oslo for å studere, og slår seg deretter til ro med familie og jobb i storbyen.”80  
 
I Sunnmørsposten 19.09.2015 sier byens nye ordfører, Eva Vinje Aurdal det slik: ”Hvis vi ikke 
passer på, kan Ålesund bli et høl mellom Bergen og Trondheim”.81 Målsettingen for ordføreren 
og i forslaget til ny kommuneplan er at Ålesund, i samspill med regionen rundt, skal bli et 
attraktivt urbant midtpunkt mellom Bergen og Trondheim. Kan bybane være en del av svaret? 
Jentene og guttene som dro til Oslo og Bergen har blant annet blitt vant til å nyte et godt 
kollektivtilbud.  
 
 

                                                
78 Ålesund – liv laga? Masteroppgåve i samfunnsplanlegging og leiing, Anette Sølberg Solbakk, Høg-
skulen i Volda, Juni 2009, 
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/153835/master_solbakk2.pdf?sequence=6, s. 19, 37 
og 80 
79 http://www.smp.no/meninger/kronikk/2015/10/13/D%C3%A5-damene-drog-%E2%80%93-kampen-om-
kompetansen-11673400.ece  
80 http://www.smp.no/meninger/kronikk/2015/10/27/Konkurranseevne-og-rekruttering-til-arbeidslivet-
11734100.ece  
81 http://www.smp.no/pluss/article11584606.ece  
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12.2 Bybanen i Bergen. Både visjon og virkelighet  

Et av utgangspunktene for arbeidet for Bybanen i Bergen var en visjon for byen. For Ålesund 
kan visjonene være andre, men for Bybanen AS i Bergen er den formulert slik:82  
 
Vi bygger Bybanen fordi: 
 
BERGEN BLIR EN HYGGELIGERE BY Å BO I 
Vi som bor her får bedre luft og mindre bilstøy. 
 
BERGEN BLIR EN ENKLERE OG RASKERE BY OG FERDES I 
Det blir mindre bilkø i rushtrafikken, og raskere trafikkavvikling med flere avganger for buss og 
bane. 
 
BERGEN FÅR ET KOMFORTABELT OG TILGJENGELIG KOLLEKTIVTILBUD 
Som passasjer slipper du å tenke på rutetabeller, du slipper å stå på tærne til dine medpassa-
sjerer og du får lettere med deg barnevogn og rullestol. 
 
BERGEN FÅR EN NY OG DYNAMISK ATTRAKSJON 
Bybanen blir en bevegelig del av Bergens bybilde og sjel. Vi får en moderne og fremtidsrettet 
bane der den trengs mest. 
 

12.3 Forutsigbarhet både for publikum og næringsliv 

Bussens styrke er at den er mer fleksibel enn en bane, og at rutene lettere kan legges om. En 
av banens fordeler er at den ikke så lett kan legges om: Den er forutsigbar. For publikum er det 
enklere og mer oversiktlig å vite hvor den går, og føles derfor ofte som et ”tryggere valg”.  For 
næringslivet og boligbyggere gjelder mye av det samme: Bygger du i nærheten av banen, kan 
du være ganske trygg på at den ikke legges om med det første.  
 

12.4 Byutvikling langs banen 

I Bergen er Bybanen ryggraden i det nye kollektivsystemet og for byutviklingen. Mye av Bergens 
nye boliger planlegges langs linjen, og det er attraktivt og populært for beboere og næringslivet 
å etablere seg i nærheten av bybanen. Det legges slik også til rette for effektiv arealbruk langs 
traséen. Bybanen har også blitt en viktig del av byens identitet og tiltrekningskraft.  
 

12.5 Det gode, urbane liv 

En bybane vil gjøre det enklere for mange ta del i det sosiale liv. Om du for eksempel vil på 
restaurant, konsert eller besøk, ev. ta deg et glass vin, og komme enkelt hjem. Eller om du er 
for ung eller for gammel til å kjøre bil, eller ikke har sertifikat av andre grunner.   
 
Som oversikten i 6.2.3. viser, vil det langs en bybane i Ålesund være et vell av ulike aktivitets- 
og servicetilbud, i tillegg til boliger og arbeidsplasser allerede ved byggetrinn 1 (Sentrum – Moa/ 
Spjelkavik), og enda mer ved påfølgende byggetrinn.  
 
For mange vil det kunne være litt av svaret på drømmen om det gode, urbane liv. For Ålesund 
vil det kunne være litt av svaret på å bli det urbane midtpunktet mellom Trondheim og Bergen 
man har målsettinger om.  
                                                
82 http://www.bybanen.no/bybaneprosjektet/  
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13 Oppfølgende utredninger 

Bybane i Ålesund har vært et tilbakevendende tema i mange år, men så langt har det ikke vært 
gjort noen nærmere utredninger om en slik bane. Dette forprosjektet er ment som en første 
avklaring på spørsmålene som ofte reises: 1) Er det stort nok marked? 2) Er her plass? Og et 
tredje, delvis dekt av det første: Hva med finansieringen? 
 
Forprosjektet sannsynliggjør positive svar på alle disse tre spørsmålene, men dette må følges 
nærmere opp i videre utredninger. Avgjørende viktig nå er å komme raskt videre med en detal-
jert traséutredning for slik å kunne dokumentere en realiserbar trasé, uten at man blir for sen 
med innspill til både ny plan for Bypakke Ålesund og ny nasjonal transportplan (NTP), som 
Stortinget skal behandle vårhalvåret 2017.  
 
I traséplanleggingene bør en tenke helhet med en gang, mellom Hessa og Magerholm, med 
mulige forbindelser med bane eller buss til Ellingsøya (sammen med utredningen av veibro ved 
Olsvika/Hovdeland) og nabokommuner.  Men som en fase 1, er det mulig å begrense detaljerin-
gen til sentrum/Aspøya – Moa/Spjelkavik. Med bakgrunn i bl.a. grundige forberedende studier i 
forbindelse med forprosjektet, vil det være mulig å fullføre en slik utredning i løpet av vårhalv-
året 2016, forutsatt oppstart før jul 2015. Dette vil så igjen danne grunnlag for oppfølgende 
analyser av investeringskostnader, drifts- og samfunnsøkonomi for en slik bybane i Ålesund.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


