Sandvikens Kulturhistoriske Forening
NotatPå styremøte i SKF 1/2-2011 påtok undertegnede seg oppgaven med å kontakte kommunen
for å få plansjefen til å orientere foreningen om Bybanen gjennom Sandviken. Likeledes å ta
kontakt med Gamle Bergen for å gå gjennom erfaringer fra Sandviksdagene 2010.
Nedenfor følger en orientering til Styret fra Plangruppen om disse to sakene:
1) Bybanen gjennom Sandviken
Undertegnede har vært i kontakt både med planavdelingen i kommunen og med Statens
Vegvesen. Begge disse instansene sier at det foreligger tre forskjellige rapporter angående
Bybanen:
a.”Fremtidig bybanenett i Bergensområdet”
Så vidt jeg forstår er rapporten utarbeidet av Norconsult og datert desember 2009,
prosjektleder i kommunen var Kirsti Arnesen. Den omhandler en overordnet oversikt
for et bybanenett og skal være tilgjengelig for almenheten, vi forsøker å få fatt på et
eksemplar.
b. ”Bybanen Sentrum Åsane- Tracevalg”
Utarbeidet i regi av Bergen kommune. Plansjef Mette Svanes sier på forespørsel om å
få en kopi at rapporten skal gjennomgåes av flere instanser før den kan frigis til
offentligheten. Før den er frigitt sier hun at det er begrenset informasjon hun kan gi og
foreslår at et ”folkemøte” i april – mai kanskje vil være et bedre tidspunkt enn nå i
mars. Deler hennes synspunkt på dette.
c. ”Konseptvalg-utredning”
Utarbeidet av Statens Vegvesen (Bergen) på oppdrag fra Samferdsels-departementet.
Omhandler så vidt jeg har forstått det totale samferdselsbildet i Bergensområdet, altså
både vei- og banenettet (vei,tog og Bybane). Høres fornuftig ut, altså å se de
forskjellige transportformer i sammenheng. Blir sansynligvis tilgjengelig for
almenheten i vår.
Det kan se ut som om kommunen tenker seg at Bybanen stort sett vil gå i fjell hele veien
fra Torget/Bryggen til NHH, bare i dagen noen hundre meter ved Sandviken Brygge.
Stoppesteder ved ca. Ladegårdsgaten (i fjell), Slaktehuset, Sandviken Brygge, Nyhavn,
NHH på skoletomten. Jeg understreker at dette delvis er gjetninger fra min side med de
sparsomme opplysninger jeg sitter inne med. Vi vil utvilsomt vite langt mer når
rapportene b. og c. ovenfor blir frigitt.
Tror kanskje at et ”folkemøte” bør innledes med en orientering fra kommunen, deretter
med innlegg fra SKF og eventuelt andre og selvsagt med kommentarer og
innlegg/spørsmål fra tilhørerne.
2) Sandviksdagene 2010 –møte om erfaringer
Har vært i kontakt med informasjonsrådgiver Astrid Strømsnes i Gamle Bergen.
Hun opplyser at Trygve Fett har vært bortreist men at de nå ganske snart vil kalle inn til et
evaluerinsmøte.
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