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Valgprogram 2019 – 2023 
Vi er alle opptatt av byen vår og hvordan den styres. Kommunen bruker innbyggernes 
skattepenger til sin virksomhet. Politikernes beslutninger påvirker innbyggere og tilreisende 
i hverdagen, og vi ønsker at Bergen skal være den best mulige byen å bo i. Men mange 
opplever at de som styrer nå tar beslutninger som velgerne er uenige i. Derfor tilbyr vi et 
nytt politisk sentrumsalternativ. 

Godt valg!

1 Hovedmål for valgperioden:

• Vesentlig redusere bompengetakstene i bomringen i Bergen.
• Harmonere bomtakster for bensin- og dieselbiler
• Avvikle de 15 nye bomstasjonene. 
• Bompenger må bare brukes til å bygge vei og innfartsparkering.
• Stoppe videre bybaneutbygging og avvikle gjeldende byvekstavtale 
• Det må aldri bygges bybane over Bryggen i Bergen.
• Gradvis fjerne eiendomsskatten i Bergen gjennom årlig nedtrapping
• Gjøre Bergen til landets fremste Smart-By!

2 Hvordan vi forflytter oss i hverdagen

Byen vår er stor i areal og innbyggerne bor spredt utover kommunen. Vi har behov for å forflytte oss til arbeid, 
skole, fritidsaktiviteter, frivillig arbeid, omsorgsarbeid og andre aktiviteter. Vi behøver fornuftige og rimelige 
måter å bevege oss rundt på uten for store restriksjoner og for høye avgifter.

Vi ønsker smartere kollektivløsninger basert på digital teknologi. Vi vil bruke de ledige setene som finnes i 
trafikken i dag i stedet for å bygge ut ny infrastruktur. Gjennom å redusere trafikken med 10% kan bilkøene 
fjernes i rushtrafikken. Vi vil satse betydelig på samkjøring og digitale Mobilitetsløsninger. Dette er fremtidens 
samferdselsløsninger som kan revitaliseres og videreutvikles i Bergen. FNB mener at Nordhordlandstunnelen må 
prioriteres først av riksveiprosjektene i Bergen kommune. Vi er positiv til bildelering, og andre fellesordninger for 
privat transport. 

Vi vil utnytte potensialet i dagens kollektivsystemer, og videreutvikle disse basert på moderne, fleksible og 
kostnadseffektive transportsystemer og på miljøvennlig teknologi. Vi ønsker å bygge ut samkjøringsløsninger 
basert på smart-teknologi. Det vil fjerne køer og redusere utbyggingsbehov. 

• Ingen utbygging av bybane til Åsane med bruk av bompenger. 
• Videreutvikle smarte samkjøringsløsninger – videreføre samkjøringsprosjektet i Bergen
• Digitalisere og samordne alle samferdsels-betalingstjenester i en felles app. for alle tjenester fra 
 buss/bane til by sykler, parkering, bildelering, elbillading og samkjøring
• Bruk av 2+ feltene for registrerte samkjøringsturer. 
• Vurdere gratis bompassering i rushtiden for dem som samkjører registrert, stimulere flere til å 
 komme raskt i gang. 
• Belønning til samkjøringssjåfører (innenfor lovverket)
• Konkurranse – månedens samkjører – høyeste antall km på en måned osv.
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Intensivere utskifting av gamle ildsteder gjennom belønningsordning. Doble beløpet 
i en begrenset tidsperiode. Ingen forskning dokumenterer at et forbud mot åpen peis 
hjemme hos folk har en vesentlig effekt på klima eller miljø. Vi går derfor inn for å 
oppheve dette forbudet. 

4 Barn, familie og fritid

Alle innbyggere må ha gode levevilkår for læring, helse og en fritid med et allsidig tilbud. Familier må ha rom for 
utfoldelse og kunne leve et aktivt og utviklende liv i byen vår uten for sterk offentlig styring. 

4.1 Skolemiljø – barnehage
Et godt og trygt miljø er viktig for barnas læring og utvikling. Det bør være kort vei til barnehage, skole, 
fritidstilbud og grøntarealer. Skoler er sentrale arenaer for familieliv, nettverk og aktiviteter. 
Godt undervisningsmateriell, motiverte lærere og trygge skoleveier må prioriteres. Det er behov for å styrke 
rådgivertjeneste i Bergensskolen. Det er også viktig med et godt samarbeid med næringslivet og andre 
utdanningsinstitusjoner. 

Det skal være et kontinuerlig fokus på å eliminere mobbing i Bergensskolen. Mobbeombudet må være 
oppsøkende ute på skolene og drive forebyggende arbeid mot mobbing. 

Kommunen må sikre familier barnehageplass nær hjemmet for å redusere behov for transport mellom hjem og 
barnehage. 

4.2 Idrett og frivillighet
Vi vil fortløpende vurdere behovet for idrettsanlegg for breddeidretten i bydelene. Frivillige lag og organisasjoner 
må få tilstrekkelig tilbud om veiledning. Vi ønsker at økonomiske bevilgninger i størst mulig grad skal gå rett til 
mottakerne. 

Kommunen skal så langt som mulig låne ut egnede arealer til frivillige organisasjoner. Målet er at flere 
fritidsaktiviteter kan samlokaliseres på skolene for å begrense transport mellom hjem, skole og aktiviteter.
• Nulltoleranse overfor mobbing og trakassering i skolen. 
• Tilføre mobbeombudet kompetanse til å jobbe mot mobbing i sosiale medier
• Mobbe-forebyggende plan på hver skole
• Legge til rette for en byarena sentralt i Bergen
• Vi ønsker fortgang i utbygging av flere hjertesoner rundt skoler og barnehager.
• Fokus på læringsmål i skolen
• Bidra til inkludering og integrering av innvandrere i byens idretts- og kulturtilbud for barn og unge.
• Vurdere utvidelse av miljøterapeut-tjenesten
• Skoler og idrettsanlegg må ha kontinuerlig ettersyn og vedlikehold, med egne vaktmestre 
• Øke kapasiteten i kulturskolen
• Helårsdrift ved Nordnes sjøbad.  
• Full bydelsdekning av barnehager, barnehageplass i egen skolekrets
• Strengere anbudskrav til bemanning, og uanmeldte tilsyn i barnehager. 
• Helårsåpne idrettstilbud

Samlokalisere idretts- og kulturanlegg nærskoler og oppveksttun, for å redusere 
familienes transportbehov. 

• Mer bruk av samkjøring i taxi der flere kunder deler taxi og kostnader
• Sikre et effektivt og rimelig kollektivtilbud med lavere takster i Bergen

• Det må aldri bygges bybane over Bryggen
• Flere ekspressbusser på tvers av bydeler 
• Det må etableres flere innfartsparkeringer ved kollektivknutepunkter utenfor bomringen, i alle bydeler.
• Øke andelen kommunale utslippsfrie biler 
• Vurdere utslippsfrie lokale hurtigbåtforbindelser
• Utvide korttids gateparkering i sentrum 
• Gjeninnføre gratisbussen i Bergen sentrum. Vurdere Utslippsfrie smartbusser.
• Sikre nok parkeringsplasser i sentrum ved å vurdere nye underjordiske parkeringsplasser i sentrum, 
 f.eks. under Lille Lungegårdsvann eller under Nygårdshøyden. Flere parkeringsplasser på ett sted 
 reduserer bilkjøring i sentrumsgatene, og disse kan plasseres under jorden. Dette må være en 
 forutsetning for å starte rivning av Bygarasjen. 
• Si nei til veiprising 
• Avinor må fullføre oppussing av det gamle terminalbygget slik at alle reisende fra Flesland får et 
 fullverdig flyplasstilbud. 

Vi støtter ikke utbygging av bybane til Åsane. Bompenger skal ikke brukes 
på byutviklingsprosjektet bybanen. Vi vil derfor ha full stopp i kommunens 
planleggingsarbeid av bybane til Åsane. 

3 Vårt felles miljø og klima

Vi er opptatt av miljøet vi bor i – ren luft, jord og vann.  Vi må redusere utslipp gjennom å stimulere til bruk av 
alternative energikilder, og støtte utvikling av miljøvennlige løsninger.

Bergen må bevare parker, torg og friluftsområder, og unngå å bygge i våre grøntområder. Offentlige plasser og 
parker skal være tilgjengelige og inviterende for alle byens brukere. 

Barn – unge og voksne skal kunne ferdes i parker og på plasser uten å bli eksponert for drikking av alkohol på 
offentlig sted, og de ulemper som dette vil medføre med rus, forsøpling og manglende toaletter. Derfor får 
alkohol kun konsumeres på offentlig godkjente skjenkesteder.

• Halvere bruk av engangs plastemballasje i Bergen
• Bidra til nye hydrogenfyllingsanlegg sør og vest i Bergen
• Legge til rette for fyllestasjon for fornybar diesel. 
• Styrke innsamling av plastavfall
• Være restriktiv med felling av trær i bykjernen. Vi vil ha nye parkområder og grøntarealer i nye 
 utbyggingsprosjekt, og parker skal ikke brukes til bebyggelse.
• Jobbe for klimanøytral oppvarming av kommunens bygg. 
• Tilrettelegge flere parsellhager der folk kan dyrke frukt og grønnsaker
• Ilandstigningpass for cruisepassasjerer, som også gir rabatter og fordeler 
• Stimulere til økt sortering og kompostering av matavfall
• Sightseeing- og turistbusser i Bergen sentrum må være utslippsfrie
• Støtte frivillige lag og organisasjoner som vedlikeholder byens friluftsområder.
• Bruktmarked for private for gjenbruk av klær, sportsutstyr og annet
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6 Når vi blir eldre

Bergen skal være en god by å bo i for innbyggere i alle aldre. Når vi blir eldre får vi andre ønsker og behov, for å 
kunne leve gode liv. Enten man klarer seg selv, eller trenger offentlig omsorg, skal utfoldelse og livskvalitet være 
like selvsagt som for andre aldersgrupper i kommunen. Et mangfoldig tilbud på alle områder er vårt mål for de 
eldre i byen vår. 

Eldre pleietrengende må ha mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig. Dette fordrer gode hjemme-tjenester. 
Omsorgsstønad gjør at pårørende i større grad kan bidra aktivt i omsorgsarbeidet. Beboere på sykehjem må få 
styrket tilbud om aktivitets- og kulturtilbud. Eldre par må få leve sammen, også når man må flytte i tilrettelagt 
bolig eller på institusjon. 

Kvaliteten på tjenestene til sykehjemsbeboerne må være viktigere enn hvem som tilbyr billigst tjenester. Vi vil 
fokusere på å skape god samhandling mellom de eldre, familie, og ansatte. Dette skal være en ramme for 
tjenestene til de eldre. 
• Styrke aktivitets- og kulturtilbudet for eldre i alle bydeler, bl.a. i samarbeid med kulturskolen
• Bygge tilstrekkelig med sykehjemsplasser 
• Styrket kompetanse og grunnbemanning på sykehjemmene
• Bygge demenslandsby 
• Sørge for at alle involverte, også de eldre selv og deres pårørende, blir del av den løpende evalueringen 
 av disses tjenester 

Middagsmåltidet er en viktig trivselsfaktor for våre eldre innbyggere. Det er derfor viktig 
at maten til de eldre skal være tiltalende, velsmakende og sunn. 

7 Kultur for alle

Kultur er for noen arbeid, for mange en hobby og for de fleste av oss krydder i tilværelsen. 
Kunst og kultur er derfor noe for de fleste av oss og kommunens viktigste oppgave må være å legge til rette for 
utfoldelse på alle nivåer. Kulturskolen må beholde sin sentrale rolle som tilbyder av kulturundervisning 
for barn i byen vår. 

Frivillige og ideelle lag, foreninger og kulturformidlere er også viktige aktører i opplæring og aktivisering av unge 
og for å tilby et variert tilbud av kulturopplevelser. Kommunen må føre en ansvarlig økonomisk politikk i forhold 
til investeringer og drift av kulturbygg i Bergen, og må unngå økonomiske forpliktelser til drift av nye kulturbygg. 

Våre statlige kulturinstitusjoner må forbli statlig ansvar, og ikke overføres til fylkeskommunen.
• Øke satsing på kultur som favner bredt, spesielt tilbud rettet mot barn og unge
• Etablere kulturhus i Fyllingsdalen 
• Helårlig kulturtilbud for barn og unge
• Styrke bibliotekenes rolle som kulturbærere
• Organisere samarbeid mellom kulturskolen og sykehjem. Det gir elevene en arena for fremførelse, 
 samtidig som sykehjemsbeboere får et stabilt kulturtilbud

Sentralbadet scenekunstsenter må revidere byggekostnader og kommunen må ikke bli 
ansvarlig for fremtidig driftskostnader. Senteret må utformes med fleksibilitet og stor 
publikumskapasitet som gjør bygget egnet for mange kulturformål. BIT og Carte Blanche 
skal sikres fortrinnsrett til lokaler etter behov, men skal ikke drifte senteret selv. 
Senteret skal ha en driftsmodell som sikrer høyest mulig bruk av lokalene ved utleie. 

5 Våre bedrifter og næringslivet

Næringslivet i Bergen er viktig for alle som bor her. Alle kjøper vi varer og tjenester, og noen selger varer 
og tjenester andre til bedrifter Svært mange av oss jobber i en bedrift, og mange er også eiere. Bergen er 
fra historisk tid tuftet på handel. Sjøveien til Bergen førte en strøm av varer til og fra byen og således byens 
fremvekst og velferd. 
Samfunnet er avhengig av et verdiskapende og lønnsomt næringsliv. Næringspolitikken skal stimulere til økt 
verdiskapning, flere arbeidsplasser og et godt handels- og servicetilbud for byens innbyggere og tilreisende. 
Bergen må bli en mer attraktiv kommune å drive næring i. Kommunal saksbehandling må forenkles og 
effektiviseres. Et velfungerende næringsliv er avhengig av god fremkommelighet og tilstrekkelig parkering. 
Kommunikasjon og samferdsel er nerven i samfunnet. Rask, sikker og kostnadseffektiv transport av mennesker 
og varer er nødvendig for å skape konkurransekraft, velstand og skatteinntekter.

Næringslivet skal yngle og ha puls, nye selskaper skal dukke opp gjennom utdanningsinstitusjoner og eksiterende 
virksomheter. I Bergen skal en finne inspirasjon, teknologi, samarbeidspartnere og mennesker med ideer, kraft 
og gjennomføringsevne. Det må legges til rette fra myndigheters side for å utvikle et bærekraftig næringsliv.  
Bergen har fremragende miljøer innen teknologi, energi, finans og fiskeri/havbruk, FNB vil være en aktiv pådriver 
for å utvikle næringslivet, og styrke aksen utdanning /næringsliv.

FNB vil arbeide langsiktig for å sikre bærekraftig fremvekst av et lønnsomt næringsliv og arbeidsplasser. 
Eksisterende næringer og knoppskytning skal få utvikle seg videre – og vi vil arbeide for nyetablering av andre 
selskaper og næringer lokalt gjennom å gjøre Bergen attraktiv. En velfungerende by er en smeltedigel som tilbyr 
inspirasjon, kunnskap, teknologi, og konkurranse. Myndigheter må legger forholdene til rette for fremtidig vekst.  
Slik skapes nye lønnsomme arbeidsplasser, slik kan vi lokalt møte krav til bærekraftig omstilling.

• Sette mål for byen som Norges beste by for næringsutvikling
• Fokus på samarbeid, universitet/høgskole og næringsliv
• Gjøre byen attraktiv for nyetableringer
• Kommunalt servicekontor for nye bedrifter, som har god tilgjengelighet, er utadrettet og 
 løsningsorientert.
• Styrke samspillet mellom kommunen og bedrifter gjennom næringsklynger
• Høy prioritet på planleggingsressurser til intensiv behandling av ventende plan- og byggesaker, 
 herunder klagesaker. 
• Tjenester for bedrifter og næringsliv må opp som egen rubrikk på forsiden av kommunes nettside 
• Gjøre det enklere for mindre, lokale bedrifter å kunne konkurrere om leveranser til kommunen
• Opprette serviceparkering for servicebiler. 
• Tilbakeføre Fisketorget som handelsplass 
• Øke samarbeid mellom næringslivet og skolen for yrkesveiledning. 
• Legge til rette for småbedrifter i Dokken-området

• Bedre rammevilkårene for næringslivet i sentrum. 

Bompenger: Gjeninnføre timeregel og rabatt for kjøretøy over 3,5 tonn i bomringen
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• Boligbygging i nye områder der man kan skape energinøytrale og bilfrie småsamfunn, også utvidet 
 bruk av smartteknologi, bedre kollektiv- og renovasjonsløsninger.
• Etablere ny byvekstavtale som gjør det attraktivt å bo innenfor Bergen kommune
• Etablere tiltak for å redusere saksbehandlingen og gebyrene i byggesaker. 
• Boligbygging på Dokken må ha et prisnivå som gjør det tilgjengelig for barnefamilier, og ikke eksklusive 
 og dyre boliger
• Tilrettelegge for et variert tilbud av nye boliger som oppfyller barnefamiliers behov til plass 
 både inne og ute 

Vi vil fjerne eiendomsskatten for boliger og næringsbygg. Dette kan skje med gradvis 
nedtrapping over flere år. 

10 Arbeid, velferd og utdanning

Å ha en jobb og en arbeidsplass å gå til, må være målet for alle innbyggere som har arbeidskapasitet. 
Alle skal ha de samme rettigheter og plikter i fellesskapet når de kommer til kommunen vår. Innvandrere skal 
få undervisning i norsk- og samfunnskunnskap, få arbeidstrening med fokus på å få jobb, lære norsk og delta i 
samfunnet. Personer med behov for tilrettelegging for å kunne studere og jobbe har krav på særlig oppfølging. 
Funksjonshemmede må ha tilrettelagt bo-, arbeids- og aktivitetstilbud

Å stå på utsiden av skole og arbeidsliv kan være ødeleggende for den det gjelder. Vi vil jobbe for å forhindre 
frafall og ledighet, og bruke de virkemidlene vi har til rådighet. Vi vil ha en tett dialog og samarbeid med NAV, 
arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner.

Vi må ha gode tjenester for innbyggere med spesielle behov, som krisesenter, familiesenter og barnevern. 
Barnevernet bør ikke gjennomføre enesamtaler med barn, særlig i saker vedrørende vold/seksuelt misbruk. 
Ideelle organisasjoner driver i dag et godt arbeid blant ungdom, eldre og innenfor rusomsorg. Slike tilbud må 
ivaretas på en god måte.

Byen vår har sterke forsknings- og høyere utdanningsmiljøer som det er viktig å samarbeide med. 
Vi vil ha dialog med disse miljøene og om mulig styrke dem. 
• Sikre god dialog mellom NAV, helsevesen og andre aktører for å etablere gode hjelpetiltak for alle 
 grupper som faller utenfor utdanning og arbeidsliv
• Legge bedre til rette for funksjonshemmede, utviklingshemmede og kronisk syke. 
 Arbeide med frivillige/ideelle organisasjoner om å bygge flere bofellesskap der det er behov. 
• Opprettholde og videreutvikle gode tilbud for unge funksjonshemmede og utviklingshemmede
• Beholde og styrke avlastningstilbudet
• Opprettholde antall utleieboliger for innbyggere med spesielle behov i alle bydeler 
• Vurdere hurtigløsninger for integrering av flyktninger i arbeidslivet for å integreres og lære norsk raskere
• Arbeide for en mer spredt bosetting av innvandrere i kommunen
• Bedre kvalitet og effektivitet i barnevernstjenesten 
• Motvirke aldersdiskriminering i arbeidslivet.
• Sikre en proaktiv og synlig barnevernsvakt 
• Samarbeide med Kriminalomsorgen om oppfølging og jobbtrening for personer etter avsluttet soning.
• Arbeide for at byen vår skal bli en av de mest attraktive å studere og jobbe i.
• Legge til rette for økt utbygging av studentboliger
• Sørge for forsvarlig drift og vedlikehold av kirkene kommunen har ansvar for.

Forenkle administrasjon og drive mer forebyggende arbeid. 

8 Vår helse 

Helse og trivsel er fundamentalt for å ha et godt liv. Kommunen yter mange tjenester i denne sektoren og skal 
ha fokus på å gjøre hverdagen best mulig for alle som trenger hjelp. 

Kommunen skal samarbeide med private og ideelle organisasjoner for å kunne gi et godt og helhetlig tilbud til 

alle. Vi vil styrke psykiatrifeltet, for å gi rask behandling etter behov.

Vi må ha enda mer fokus på forebyggende arbeid rettet mot ungdom, både i forhold til rusmisbruk og psykiatri. 
Kommunen må opprettholde og styrke helsestasjoner og det generelle kommunale helsetilbudet i byen vår. 
• Flere dagtilbud og arbeidstilbud for psykiatriske brukere
• Opprettholde operativ psykologiske kriseteam og akuttilbud
• Øke antall psykiatriske døgnplasser 
• Styrke det forebyggende arbeidet blant ungdom, spesielt innen rus og psykiatri 
• Styrke samarbeidet mellom fastlegene, psykologtjenesten, helsestasjonene og skolen.
• Dialog med alle berørte aktører for å sikre best mulig samhandling, herunder pasienter og pårørende
• Øke kapasiteten for akuttbehandling, rehabilitering og ettervern i forpliktende avrusningsprogrammer 
 for å få flere rusfrie. 
• Utvide tilbud for arbeidstrening og sosial mestring i ettervern
• Følge opp Alis-Vest ordningen for å sikre tilgang på nye fastleger i Bergen
• Vi ønsker ikke legalisering av nye rusmidler. 

Vi ønsker å styrke skolehelsetjenesten. Det skal skje ved å øke antallet timer og 
tilgjengeligheten for elevene. 

9 Der vi bor 

Hjem og nærmiljø er noe av det viktigste for hver og en av oss i hverdagen. Vi ønsker trygge bomiljøer med 
nærhet til det vi har mest behov for i hverdagen, slik at vi kan gå eller sykle til skole, barnehage og butikk. 

Boligbygging i Bergen må planlegges helhetlig, og må være fremtidsrettet. Den må være variert og tilfredsstille 
ulike behov. En større spredning av boligbygging vil bidra til å holde boligpriser på et nivå folk flest har råd 
til. Det må legges vekt på bygg som har gode miljøkvaliteter både inne og ute, og lavenergiboliger med 
energigjenvinning. Utbygging må ikke styres av eksisterende kollektivtilbud, men av hva folk etterspør for å ha 
god bo- og livskvalitet. Kollektivtilbud tilbys etter behov, for å redusere behovet for bilkjøring. 

For å skaffe nye boliger vil FNB legge til rette for rimelige boligutbygging. Vi vil avvikle dagens byvekstavtale som 
baserer seg på utbygging og fortetning i pressområder, og dermed gjør Bergen mindre attraktiv å bo i.
Kommunen skal være mer tilbakeholden med fortetting av eksisterende boligområder. Etablerte områder skal 
ikke endre karakter til ulempe for eksisterende beboere. Nyetableringer i eksisterende boområder skal ikke 
tillates dersom det medfører større trafikkbelastning enn det lokale veinettet tåler, eller forringer bokvaliteten for 
eksisterende beboere.

Byggesaksbehandlingen må effektiviseres og saksbehandlingstiden og gebyrer reduseres. 
Vi vil unngå boligbygging på dyrkbar jord.
• Arbeide for å holde de kommunale avgiftene lavest mulig, ved at de ikke overskrider selvkost 
• Verne om eiendomsretten og sikre familien og den enkelte trygghet og råderett over egen bolig og 
 eiendom. 
• Fortetning må gjøres mer skånsomt og ta mye mer hensyn til eksisterende beboere. Nye boligbygg i 
 etablerte småhusområder må begrenses mer i størrelse og antall etasjer. Fare for vesentlig økt biltrafikk 
 må være et sentralt element i saksbehandling.
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Strategidokument samferdsel 2019 – 2023 
Dette dokumentet er et tillegg til FNB Bergens valgprogram. Det utdyper våre tanker for 
samferdsel og trafikk i kommunen de neste fire årene. 

Vi anerkjenner hovedmålene i Parisavtalen og nullvekstmålet i NTP. Ytterligere 
reduksjonsmål for Bergen som satt i Byvekstavtalen, må oppheves. Dessuten anser vi at 
nullvekstmålet i NTP bør avløses av et nullutslippsmål, der det ikke legges restriksjoner på 
antall biler, men utslippene fra disse. 

Bilen fyller et legitimt transportbehov og har effektivisert hverdagen til folk flest. Bilen har muliggjort helt nye 
bo-mønstre, bedre bomiljø, velstand og kontroll over egen fritid og egne liv. Den har samtidig gitt en individuell 
frihet og har gitt tilgang til reiser og nye bevegelsesmønstre, til gode for alle samfunn.

Trafikk, transport, infrastruktur og samferdsel må planlegges etter behovene for byen, og i henhold til rasjonelle 
løsninger som gir best mulig resultater pr. brukt krone. Politikken må baseres på oppdaterte tall og prognoser for 
befolkningsutviklingen i byen. Å styre etter foreldete mål vil ikke gi gode resultater for samfunnet. 

12 Hva ønsker vi for utvikling av samferdsel i Bergen?

Hva er Bergens samferdselsbehov? Vi regner samferdsel som transport av personer, varer 
og tjenester, til, fra og i Bergen. Folketallsveksten i Bergen har ikke fulgt de voldsomme 
prognosene som er lagt frem tidligere. 

Dermed er det ikke samme behov for å bygge ut kollektivtrafikken i byen slik det sittende byrådet forfekter. 
Målet med samferdselspolitikken i Bergen må være hensiktsmessige, billigere kollektivløsninger, redusere køer, 
bedre flyt i trafikken, og reduserte behov for bilbruk i kommunen. Bilen er fremdeles nødvendig for en stor del 
av innbyggerne som ikke bor i sentrumsnære områder.

Andelen nullutslippsbiler øker betydelig og miljøfarlige utslipp fra biltrafikken er i sterk reduksjon. Klima- 
og miljødepartementet melder at utslippene synker med 10% hvert år. Fra 2025 vil regjeringen at alle nye 
personbiler i Norge skal ha nullutslipp. Alle nye dieselbiler har i dag Euro 6 standard og forurenser svært lite.
Miljøargumentene for å redusere biltrafikken blir derfor stadig mindre relevante. 

Dersom man klarer å digitalisere flere transporttjenester og integrerer spontan samkjøring med smarte 
kollektivløsninger, kan vi fjerne bilkøene i rushtrafikken. Dette vil være en rimelig løsning, som folk kan bruke 
etter behov, og det krever ingen utbygging av fysisk infrastruktur. Slike løsninger vil kunne gi store økonomiske 
besparinger og effektivisering til både bedrifter og folks privatøkonomi. 

Et stort problem med dagens politikk er bygging av bybane finansiert av bilister gjennom bompenger. Ettersom 
flere og flere biler blir utslippsfrie, vil inntektsgrunnlaget for å finansiere bybanen samtidig svikte. En eventuell 
KS2 rapport, med endelig trase for en bybane til Åsane vil vise helt andre og høyere kostnadstall enn de løse og 
unøyaktige kostnadsberegningene som har vært presentert tidligere. Økte kostnader samt sviktende inntekter 
er en oppskrift på katastrofe. Byrådets pengebehov kan ikke salderes med stadig stigende bompengeinnkreving. 
Det er derfor ikke økonomisk bærekraftig å bygge en bybane til Åsane.
Vi ønsker et nytt felles betalingssystem for samferdsel i Bergen. Samordne betalingsløsninger gjennom 
multibrukskort/app som omfatter buss/bane, båt, sykkelleie, bildelering, parkering, lading av elbil, levering av 
småpakker og generelt funksjoner og tjenester som er knyttet til transport og samferdsel i byen vår. 
Dette er teknologi som alt er tilgjengelig. Gjennom at Bergen kommune tar styringen med et slikt prosjekt, 
kan man være i førersetet på utvikling, vekst og suksess. Dette vil vi gjøre!

11 Kommunen vår

Å administrere byen vår er en stor oppgave. Vi skal ta oss av og yte tjenester til alle innbyggerne i kommunen. 
For å få til dette, har også svært mange mennesker sin arbeidsplass i kommunen, lærere, helsepersonell, 
håndverkere og andre som yter tjenester og service til små og store i Bergen.
Kommunen bruker innbyggernes skattepenger til sin virksomhet. Da er det et krav at man drive mest mulig 
effektivt for å få mest mulig ut av pengene, viser størst mulig ansvarlighet, og velger kostnadseffektive løsninger 
til innbyggernes beste. 

11.1 Administrasjon og service
Bergen kommune skal være en serviceinnstilt kommune. Kommunen og hver enkelt avdeling, er til for 
innbyggerne. De som henvender seg, skal kunne forvente hjelp, råd og veiledning fra serviceinnstilte 
medarbeidere. En effektiv administrering av kommunen, der man tar i bruk digitale løsninger – gir raskere 
oppfølging for den enkelte innbygger. Informasjon om ulike tilbud må også oppdateres kontinuerlig.

11.2 Eiendom og kommuneøkonomi
Vi mener at nødvendig rehabilitering av kommunale bygg skal være blant kommunens fremste prioriteringer i 
årene som kommer. Vedlikeholdsbudsjettet må styrkes ytterligere for å unngå fremtidige vedlikeholdsetterslep. 
Kommunal eiendom må ha kontinuerlig vedlikehold for å forlenge byggenes levetid, og egnethet for sine formål.

Bergen kommune har fortsatt potensial for forenkling, fornying og forbedring. Vi vil ha et stort fokus på 
en effektiv bruk av kommunens midler. En veldrevet kommune koster mindre å drive, og gir flere penger til 
tjenester for innbyggerne. Gjeldsbyrden må søkes redusert for å ha en sunn økonomi og et godt økonomisk 
handlingsrom. 
• Kommunen må ha gode ledere i alle ledd som om oppdateres i personalbehandling og omsorg for å 
 inkludere de ansatte i utforming av arbeidshverdagen.
• Kommunen må legge til rette for et godt arbeidsmiljø for sine ansatte. Gode arbeidsmiljø reduserer 
 sykefravær.
• Økt bruk av dialogmøter for å redusere sykefravær. 
• Fortsette rasjonalisering, effektivisering og digitalisering av Bergen kommune. 
• Utvide bruk av digitale hjelpemidler som video/Skype/Whatsapp/ Messenger etc. -for å redusere 
 transportkrevende møter i kommunen 
• Gjennomføring av kontinuerlig verdibevarende vedlikehold av kommunale bygninger. 
• Kontinuerlige tilstandsanalyser som et av grunnlagene for prioriteringer
• Føre en kritisk kontroll av de aktører kommunen inngår avtaler med, for å sikre at eksterne parter og 
 underleverandører oppfyller de avtalene kommunen inngår 
• Godt og forebyggende vedlikehold av kommunale bygg gjennom en pålitelig vaktmestertjeneste 
 for alle kommunale bygg. 

Ledige kommunale eiendommer må brukes til glede og nytte for byens innbyggere
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14 Vei, parkering og fortetning 

Vi må ha et samfunn som fungerer for folk flest. Dersom man ignorerer stor 
befolkningsgruppers behov, vil tilliten til og respekten for byens mål bli gjenstand for 
innbyggernes motvilje, og det blir meget vanskelig å oppnå ønskete mål. Vi må ha en 
veistruktur som sikrer fremkommelighet for buss, bil, syklende og gående. Skoleveier må 
være trygge og uten konflikt med biltrafikk.

Derfor bør veibygging i neste periode ha fokus på å trygge skoleveien for flest mulig barn og bygge ut 
hjertesoner der det er mulig. Av større veiprosjekter er det planlegging av Ringvei Øst som er viktigst. 
Vi går inn for at delstrekningen Vågsbotn-Klauvaneset prioriteres først i NTP slik at Steinestøveien blir kvitt 
gjennomgangstrafikk. 

Parkering 
Vi mener at parkering er en nødvendig forutsetning for handel. Vi vil derfor har flere korttidsparkeringsplasser 
i handlestrøk for å stimulere handelsstanden i sentrum. I boområder ønsker vi å følge opp at biler parkeres 
i fellesgarasje under jorden, og med bilfrie boområder. For håndverks- og servicebedrifter ønsker vi egne 
serviceparkeringslommer der håndverkere og servicepersonell kan stå når de utfører oppdrag. 

Fortetning 
Bybanepolitikk skaper en tvungen fortetting av byen langs bybanetraseer. Ved å bruke miljø som argument har 
kommunepolitikere og utbyggere kunne ta seg til rette med utbygging på måter som tidligere var sterkt offentlig 
regulert for å beskytte demokratiet. Deler av Bergen har som konsekvens blitt voldsomt og hurtig transformert 
uten omtanke for langtidskonsekvenser av fortettingen, eller hvordan det påvirker bymiljøene som fortettes. 
Etablerte boområder er blitt fortettet med større og folkerike bygg som forrykker og forringer bomiljøet til 
innbyggerne som bor der fra før. Tidligere urban politikk som satset på store grøntareal som grunnlag for trivsel 
har blitt erstattet av stor bo-tetthet der hensyn til utbygger sin profitt på bekostning av utsyn og miljøet til 
eksisterende beboelser. Et ønske om å skape trafikkgrunnlag for bybanen har hatt førsteprioritet for å prøve og 
rettferdiggjøre de enorme investeringer som er gjort.

Bomringen er blitt en stor inntektskilde. «Godene» konsentreres rundt bybanetraseen og mantra er at alle 
problemer skal løse seg bare bybanen blir utbygget. De enorme inntektene fra bomringen og all utbygging tett 
ved traseene, har skapt mulighet for et stort samrøre mellom entreprenører/utbyggere av bybanen/fortettere 
og kommune/bygg og planleggingsbyråkrater. Hvordan midler brukes og beslutningene bak tas, vil vi ha full 
åpenhet om. Det må ikke kunne oppstå mekanismer som kan gi grunnlag for mistanke om økonomisk samrøre.

Frihet ved boligvalg 
Vi ønsker oss varierte boligområder slik folk ØNSKER å bo, med servicefasiliteter tett på hverandre, og som gjør 
bilkjøring unødvendig. En større tilgang på areal for boligbygging vil hindre at boligtomter kun kan bygges 
langs bybanetraseen, og således skape en uakseptabel konkurransevridning i eiendomsmarkedet. Dette vil være 
prisdrivende og føre til dyrere boliger. Kunne man organisert byen slik at alle bydeler på samme vis som de har 
kjøpesentre, også hadde skole, barnehage, dagligvarebutikk/post, parkering og kollektivpunkt på samme sted, 
kunne man naturlig fått bort mye bilkjøring uten tvang.

13 Kollektivtrafikk og bybane

Målet om nullvekst i NTP (Norsk Transport Plan) står ved lag, og for å få det til, satser vi 
videre på alternativ trafikkfremføring. Gange og sykling er flott, men Bergen er landets mest 
regnvåte by med en snittnedbør på 2250 mm pr. år. Arealet er på 465 kvadratkilometer og 
folk bor og arbeider nesten over alt i kommunen. Det er begrenset hvor mye jobbrelatert 
trafikk som kan flyttes til sykkel og gange og det må tas på alvor når man setter 
trafikkmålene for byen.

Kollektivtransport i en by er et system med ulike innsatsfaktorer, og man skal kunne reise kollektivt mellom ulike 
steder i byen. Bybanen er det dyreste kollektivprosjektet i Bergen i nyere tid, og hittil har den hatt liten effekt 
på bilbruk. Den trafikkreduksjonen som er kommet de siste årene, henger i stor grad sammen med innføring av 
rushtidsavgift og miljødifferensierte bompenger. Bilistene velger andre veier for å unngå bompenger, dette fører 
til lengre kjørte distanser, og økte utslipp. Økningen i kollektivandelen skyldes også andre forhold, bl.a. endret 
tellemåte for antall påstigende passasjerer kontra telling av reiser. 
Bybanen har i seg selv ført til økning av passasjerer fordi antall reiser over kortere avstander har økt, samtidig 
som boligbyggingen langs banen har steget kraftig. Bybanen har skapt sin egen trafikkøkning. 

Skinnegående trafikk ansees i dag som gammeldags, men fremstilles som mer moralsk enn for eksempel bil eller 
buss. Men det ikke er opplagt at svaret som var riktig for tjue år siden er det rette i dag eller om tjue nye år. Det 
er på tide å finne billigere alternativer.

Det er en rekke problemer med bybanen som må adresseres: Banen har begrenset kapasitet og er full i rushtiden. 
Bybanen er treg i forhold til bil og buss. Folk vil reise hurtige og effektive til og fra jobb. Jo lengre avstand, desto 
større problem at banen er statisk og går tregt. Bare dem som bor nær linjen, vil automatisk bruke banen. Må 
man ta matebuss, forlenges reisen slik at mange da faller fra som passasjerer. Bybanen er uforholdsmessig dyr å 
bygge for en liten by som Bergen. Den er derfor ikke samfunnsøkonomisk i forhold til investeringene. Banen er 
ikke fleksibel, stopper ett sett stopper alle settene. Driftsstans på bybanen fører til bom stopp i trafikken. 

Reisemåter som skal frakte folk til og fra jobb må gå raskest mulig. Vi må transportere flest mulig med høy 
regularitet i rushtidene. Smartere og mer målrettet bruk av busser med bedre kapasitet til bruk i rushtrafikken. 
Rutemønstre må tilpasset trafikkmønstre for arbeidsreiser. Flere ruter kan gå utenom sentrum. Aktuelle kollektiv 
løsninger i Bergen må diversifiseres mer enn i dag, og skreddersys mer etter behov. 
Det kan være langbusser, metrobusser, BRT (Bus Rapid Transit), flere ekspressavganger, flere stamruter på tvers 
av bydeler, smartbusser, gratisbusser i sentrum og bus-on-demand. Man må utvide avganger mellom store 
befolkningskonsentrasjoner og klynger med mange arbeidsplasser.

Videre utbygging av parkeringsanlegg ved kollektivpunkt utenfor bomringen anbefales. De reisende trenger bil 
på begynnelsen og slutten av dagen, men ofte ikke for å dra til og fra jobb. 

Et alternativ som bør utredes er «Bus Rapid Transit» Det er blitt hevdet at BRT kan frakte innbyggerne raskere 
enn bybanen, ha større tilfang enn bybanen, gi økning i effektivitet og ha høyere kapasitet enn bybanen. Busser 
kan kjøre med langt kortere avstand, kanskje ned mot hvert 30. sekund. Det hevdes at BRT kan frakte tre ganger 
så mange passasjerer til sentrum i rushet som bybanen. BRT utvikles i dag i hundrevis av byer over hele verden. 

Moderne BRT-system bruker elektriske busser, og komforten er sammenlignbar med bybanen. 

Ingen konklusjoner bør dras om BRT før en evt. Utredning er gjennomført. Men eventuelle løsninger må ikke 

kreve infrastrukturinvesteringer som kommunen ikke har råd til (uten bompenger).
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16 Bompenger og investeringer

Dagens bompengeinnkreving i Bergen er ikke bærekraftig. Bompengers legitimitet ligger i 
at bilistene betaler en rimelig sum for å få bygget et veiprosjekt. Når prosjektet er nedbetalt, 
avsluttes innkrevingen. Det har alltid vært akseptert av de fleste bilister, når taksten er 
rimelig. Bomringen i Bergen har helt andre premisser. Her går det meste av inntektene 
nå til andre formål enn veier, ikke bare investeringer men også drift av kollektivmidler. 
Bybanen har vært kalt et miljøprosjekt, kollektivutbyggingsprosjekt og nå senest 
byutviklingsprosjekt. 

Politikerne har gjort seg avhengig av høye bompengeinntekter, samtidig som de ønsker biltrafikken redusert 
og en økt andel utslippsfrie biler. Byrådet er avhengig av en milliard kroner i bompenger hvert år fra de samme 
bilistene som de vil ha bort fra veiene. Denne selvmotsigelsen fører til stadig stigende takster, og påfølgende 
synkende inntekter. Når inntektene til slutt blir så lave at det er umulig å finansiere det bystyret vil ha, kommer 
det nye takstøkninger og nye løftebrudd overfor bilistene.

Bompengenivået skaper nå større ulikhet og nye sosiale skiller blant folk. Folk med dårlig råd må begrense 
hvor de kan kjøre, mens de med god råd får større bevegelsesmulighet. Bomringen går ut over frivilligheten i 
samfunnet og betyr nye avgifter, særlig på barn og unges fritidsaktiviteter. 

Stat og kommune har ekstrabeskattet et stadig synkende antall bilbrukere i Bergen. Når investerings-formålene 
nå er blitt til generelle velferdsformål i kommunen vår, kan de ikke betales for bare av bilistene, men av alle 
skatteyterne i kommunen. Veiprosjektene i byen vil bli dyre nok, med Ringvei Øst; Fjøsanger-Klauvaneset som et 
gigantprosjekt til flere titalls milliarder kroner. 

Bompenger kan aksepteres som trafikkregulerende tiltak til en viss grad, men disse skal ha som primærformål å 
finansiere veg eller veianlegg. Her vil vi prioritere tryggere skoleveier, som i seg selv kan føre til mindre biltrafikk. 
Det kan aksepteres at noe brukes til innfartsparkeringshus, dersom parkeringen blir gratis for brukerne.

Vi ønsker ikke veiprising i Norge. Denne innkrevingsmåten er kun en alternativ måte å få inn de samme 
skattemidler fra bilistene for lovlig bruk av bil. Det er ingen grunn til å tro at veiprising blir billigere for bilistene 
enn bompenger, eller at myndighetene slutter å bruke slike skatteinntekter på annet enn veibygging.

15 Smartbyen Bergen - Samkjøring – Mobilitet – Digitalisering

Vi vil gjøre Bergen til Norges Smart-By nummer en! En digitalisering av veien for fremtiden 
vil gi helt nye muligheter for å utnytte den kapasiteten som allerede finnes på veiene våre i 
dag. Da sparer vi milliardbeløp på utbygging av nye veier og annen infrastruktur. 

Alt organiseres i en felles app, der man kan bestille alt fra samkjøring til bysykler, bildelering, kollektivruter, 
parkering og andre samferdselsbehov. Nye tilbud innfases gradvis, som taxi-samkjøring. I sum gir dette 
muligheten til å styre og overvåke trafikkbildet etter hvor mange avtalte bevegelser som gjennomføres hver dag. 
Dette vil også redusere antall biler på veiene og også utslipp fra fossilbiler. 

Ti prosent mindre trafikk er alt som skal til for å bli kvitt rushtidsproblemene i Norges nest største byer. 
Hvis folk lar bilen stå en ekstra dag i måneden, samkjører en ganger i måneden, kan rushtidskø være historie. 
Det skal utrolig lite til for å få samkjøring til å fungere, og det kan være løsningen på transportutfordringer 
både i byer og distriktene. Personsikkerheten skal ivaretas. Det er i trafikken i dag en stor ubrukt ressurs av 
seter på buss og i bil som ikke benyttes. Om lag 600 000 bilseter er tomme i Bergen i rushtiden hver dag. Bedre 
utnyttesele av denne ressursen vil spre rushtrafikk mer utover dagen og fjerne bilkøene. Det kan erstatte behovet 
for ny utbygging av dyre kollektivløsninger. Myndighetene vil slippe å investere i midler som det ikke er behov 
for. 

Dette er «Den digitale veien»
Digitale løsninger for samtransport kan bety en revolusjon for transport og infrastrukturkostnader. Disse skal eies 
og driftes av Bergen kommune, og innebære en stor grad av forpliktende samarbeid med bedrifter, offentlige 
virksomheter, idrettslag og frivillige organisasjoner. Bedrifter som deltar får en boost i sin grønne profil, gjennom 
å delta og inngå digitale kontrakter med arbeidstakerne. Deltakerne får insentiver ved å delta, og faste deltakere 
skal kunne få rabatterte periodekort på kollektivmidler med utvidete tilbud. 



En by for oss alle


