Tilleggsutredning 1

Bybane i tunnel gjennom sentrum

Mai 2019

Illustrasjoner: Tor Sponga (2016). Bybaneskinner på Bryggen på kote 2,67 (NN1954). Se kapittel 2.5 og
figur 2-18.

.

2

Innholdsfortegnelse
Bakgrunn ........................................................................................................................................ 4
Sammendrag og konklusjon .......................................................................................................... 4
1.0

Om tilleggsutredningen ..................................................................................................... 5

2.0

Berggrunnsgeologi og grunnforhold. Grunnvann og stormflo ....................................... 5

2.1

Berggrunnsgeologi........................................................................................................... 5

2.2

Grunnforhold. Løsmasser og dybde til berg .................................................................... 9

2.3

De arkeologiske lag i grunnen (kulturlagene)................................................................ 15

2.3.1. Peter Motzfeldts gate og Nygaten ................................................................................................................ 15
2.3.2 Marken ........................................................................................................................................................... 16
2.3.3 Bryggen .......................................................................................................................................................... 16
2.3.4 Sandbrogaten ................................................................................................................................................. 17

2.4

Grunnvannstand og grunnvannsbevegelser i Vågsbunnen og langs Fjellsiden ............ 17

2.4.1 Vågsbunnen ................................................................................................................................................... 17
2.4.2 Fjellsiden fra Domkirken til Sverresborg ........................................................................................................ 18

2.5

Stormflo ......................................................................................................................... 20

3.0 Beskrivelse av løsning med Bybanen gjennom sentrum i tunnel ...................................... 23
3.1

Beskrivelse av tunnelløsningen ..................................................................................... 23

3.2

Tilleggsmuligheter ved tunnelløsning ........................................................................... 26

4.0 Andres vurderinger av problemstillinger knyttet til berganlegg bak Bryggen ................ 30
5.0 Kostnader ............................................................................................................................... 31
5.1 Generelt om kostnader ....................................................................................................... 31
5.2 Kostnadsoverslag for Bybane i tunnel gjennom sentrum ................................................... 32
5.3 Grovt kostnadsoverslag for Bybane i trasé over Torget og Bryggen .................................. 32
5.4 Grunnlagsdata, forutsetninger og erfaringstall for grovt kostnadsoverslag
tunellalternativet ...................................................................................................................... 33
5.5. Grunnlagsdata, forutsetninger og erfaringstall for grovt kostnadsoverslag for bybane i
sentrum over Torget og Bryggen .............................................................................................. 35
5.6 Sammenligning av kostnadsoverslag. Tidsforbruk .............................................................. 39
6.0 Drivemetoder for tunnel ....................................................................................................... 39
7.0 Sluttmerknader ...................................................................................................................... 40
8.0 Referanser .............................................................................................................................. 40
9.0 Vedlegg: .................................................................................................................................. 40
Sluttnoter...................................................................................................................................... 50

3

Bakgrunn
Bryggens Venner, Stiftelsen Bryggen og Fortidsminneforeningen, avd. Hordaland er
oppdragsgiverne til "Hvitboken – Bryggen fri for bil, buss og bane". Samme
organisasjoner er også oppdragsgivere for denne tilleggsutredningen til Hvitboken.
Bybane over Bryggen ble tidlig politisk fastlåst. Arbeidet med å finne gode
tunnelløsninger har blitt nedprioritert og er ikke utredet, selv om det har vært et faglig og
politisk mål. Ved å legge Bybanen i tunnel bak sentrum, kan Bryggen bli fri for all
gjennomgangstrafikk, som har vært et mål i mer enn 30 år.
Denne utredningen "Bybane i tunnel gjennom sentrum" beskriver geoteknisk og
ingeniørgeologisk grunnforholdene ved Lille Lungegårdvann, Vågsbunnen, Fjellsiden og
Sandviken, og gir en enkel beskrivelse av hvordan det kan etableres tunnel for Bybanen
med stopp i berg. Utgangspunktet for påhugg (portal, med stoppested), for bybanetunnel
er Peter Motzfeldtsgate, og tunnelen tilslutter seg vedtatte tunneltrasé i området ved
Sverresborg. Dette alternativet minner noe om Bergensprogrammet sitt alternativ 2b (for
Delområde A) i utredning av mars 2013. Se vedlegg 1 for beskrivelse av 2b, men
foreliggende alternativ har mange forbedringer i forhold til dette.
Utredningen gir en orienterende kostnadskalkyle for hovedtiltaket vurdert opp mot 0alternativet som er å legge banen i dagen over Torget og Bryggen (0-alternativet er for
øvrig relativt likt Bergensprogrammet sitt alternativ 1a (for Delområde A) i utredning av
mars 2013). Løsningen muliggjør andre trafikale løsninger, bl.a. ev. bymiljøtunnel for
biltrafikk mellom sentrum og Sandviken.

Sammendrag og konklusjon
Utredningen viser at en tunnelløsning/hovedtiltaket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Er langt rimeligere og beheftet med mindre usikkerhet enn trasé over Torget og
Bryggen
Er raskere og gir tidsbesparelse på strekningen Kaigaten-Sverresborg t/r på 9 minutter
Frigjør verdifullt areal og hindrer at Bergen sentrum blir et anleggsområde i 6-7 år
I mindre grad berører eller påvirker kulturminner, grunnvann og kulturlag
Muliggjør en rekke andre trafikkløsninger Bergen har skissert behov for
Betyr byutvikling, og betjener langt flere beboere, reisende og næringsvirksomheter
Medfører langt mindre omlegging av infrastruktur, herunder kabler, rør og ledninger
Legger til rette for gående og syklende og gir vesentlig lavere risiko for
trafikkulykker
Øker driftssikkerheten og omgår utfordringer med stormflo og saltvannseksponering
Muliggjør videreutvikling av Torget og ikke minst verdenskulturminnet Bryggen
Hindrer at Bryggen kan komme på UNESCOs liste over truet verdensarv
Muliggjør at Bybanen kan fungere som ryggraden i kollektivsystemet selv om
sentrum stenges på grunn av store arrangementer
Betyr at Bryggen fortsatt kan være reservetrasé når det er helt nødvendig

Utredningen viser en realistisk og god tunnelløsning som Bergen kommunes fagfolk, i
samarbeid med relevant fagmiljø, kan videreutvikle.
Utredningen er utarbeidet av en arbeidsgruppe, og faglig ansvarlig er siv.ing. geoteknikk
og ingeniør geologi Jann Atle Jensen og siv.ing. ingeniør geologi Frode Arnesen.
I tillegg har gruppen bestått av Janicke Runshaug Foss, tidligere styreleder Bryggens
Venner/styremedlem Stiftelsen Bryggen, Gudrun Mathisen, styremedlem Stiftelsen
Bryggen og tidligere fylkesplansjef/klimasjef i Hordaland fylkeskommune, Bernt-Håvard
Øyen, direktør Stiftelsen Bryggen, Trond Tystad, ingeniør/samfunnsplanlegger, Rolf Jens
Brunstad, professor emeritus NHH og Karl Rolf Pedersen, førsteamanuensis NHH.
Arbeidet er basert på frivillig arbeid, pro bono publico.

1.0

Om tilleggsutredningen

Denne tilleggsutredningen gir en beskrivelse av grunnforholdene ved Lille
Lungegårdvann (Kaigaten m.v.), Vågsbunnen, Fjellsiden og Sandviken. Den gir en
kortfattet geoteknisk og ingeniørgeologisk beskrivelse av hvordan det kan etableres
tunnel for Bybanen med stopp i berg, og ev. bymiljøtunnel for biltrafikk
(«Skansentunnelen/Bymiljøtunnelen») m.m. mellom sentrum og Sandviken, inkludert et
ev. P-anlegg i berg bak Bryggen. Videre angir den orienterende kostnadskalkyler for det
beskrevne hovedtiltaket (Bybane i tunnel i berg bak sentrum) og for 0-alternativet med å
legge banen i dagen over Torget og Bryggen [1].
Utgangspunktet for påhugg (portal med stoppested) for Bybanetunnel, er Peter
Motzfeldtsgate, og tunnelen tilslutter seg foreslått regulert tunneltrasé i området ved
Sverresborg.

2.0

Berggrunnsgeologi og grunnforhold. Grunnvann og stormflo

I dette kapittelet er berggrunnsgeologien og grunnforholdene i området for bybanetrasé i
berg mellom Kaigaten og Sverresborg beskrevet. Det er i det samme området en
«Skansentunnel/Miljøtunnel» og parkeringsanlegget «Sentrum Øst/Fløygarasjen» er tenkt
etablert. I tillegg er problemstillingen knyttet til grunnvann og stormflo omtalt.
Stormfloproblematikken er knyttet til 0-alternativet.
2.1
Berggrunnsgeologi
Bergartene i området (Sentrum – Sandviken) er vist på NGU sitt berggrunnsgeologiske
kart for Bergen (M 1:50 000), se Figur 2-1, som det er vist utdrag av under, samt på figur
2-2 og 2-3.
Forklaringen til de geologiske kartene er vist på figur 2-4 til 2-8. På figur 2-9 er kjente
svakhetssoner og knusningssoner i berget i området vist på kart.
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Figur 2-1: Utdrag av berggrunnsgeologisk kart for Bergen (M 1:50 000) [3], med gatenett og tunneler
(rødstiplede linjer er vegtunneler, mens svartstiplede linjer er tunnelen for havnesporet mellom Bergen
stasjon og Koengen og nedre tunnel for Fløibanen. Tegnforklaring (berggrunn) på figur 2-4 til 2-8. Kilde:
http://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/

Figur 2-2: Utdrag av berggrunnsgeologisk kart for Bergen (M 1:50 000), med bebyggelse og gatenett.
Kilde: http://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/
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Figur 2-3: Utdrag av berggrunnsgeologisk kart for Bergen (M 1:50 000). Detalj av figur 2-2.
Tegnforklaring på figur 2-4 til 2-7. Kilde http://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/

Figur 2-4: Tegnforklaring til figur 2-1 til 2-3. Bergartene ved Rådhuskvartalet og ved Domkirken/Lille
Øvregate/Bispengsgaten, markert med en grågrønn farge, er amfibolitt og gabbro, grønnstein og innslag
av andre bergarter. I disse områdene ligger bergoverflaten i hovedsak over kote 0. Over bergoverflaten
ligger det stort sett morenelag, eldre sjøbunnslag (sand) og over dette eldre fyllingslag (kulturlag) og
moderne fyllmasser. På rådhustomten er alle løsmasser fjernet. Søndre del av tunnelen for havnesporet og
tunnelen for nedre del av Fløibanen går i disse bergartene.

Figur 2-5: Tegnforklaring til figur 2-1 til 2-3. Bergartene ved Allehelgensgate-kvartalet/Domkirkegaten,
samt et lite område ovenfor og i (nordre del av) Lille Øvregate, markert med lysa oransje farge, er
mylonitt-gneis. I disse områdene ligger bergoverflaten i hovedsak under kote 0. Over bergoverflaten ligger
det stort sett morenelag, eldre sjøbunnslag (sand) og over dette eldre fyllingslag (kulturlag) og moderne
fyllmasser.
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Figur 2-6: Tegnforklaring til figur 2-1 til 2-3. Bergartene i Fjellien og ovenfor og parallelt Øvregaten,
markert med lys grønn farge er amfibol-granatglimmerskifer med noe vekslende petrografiske innslag.
Over bergoverflaten, der det ikke er bart berg, ligger det stort sett morenelag og sand- og gruslag under
moderne fyllmasser. Tunnelen til nordre del av havnesporet går hovedsakelig i disse bergartene.

Figur 2-7: Tegnforklaring til figur 2-1 – 2-3. Bergartene fra Skansen og til Sverresborg og Skuteviken,
samt fra Sandviken kirke og nordover, markert med lys rosa farge, er omdannet migmatittgneis. Over
bergoverflaten, der det ikke er bart berg, ligger det stort sett morenelag og sand- og gruslag under
moderne fyllmasser.

Figur 2-8: Tegnforklaring til figur 2-1 til 2-3. Bergartene fra Vindeggen og ned til Rothaugen, mellom
Skuteviken og Sandviken kirke, markert med lys gul farge er en kvartsitt. Over bergoverflaten, der det ikke
er bart berg, ligger det stort sett morenelag og sand- og gruslag og torv under moderne fyllmasser.

Figur 2-9: Kart som viser plassering av svakhetssoner/knusningssoner og forkastninger/knusningssoner i
det aktuelle området. Kilde: Multiconsult avd. NOTEBY AS sin tegning 610348-150, datert 23.06.2004.
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2.2
Grunnforhold. Løsmasser og dybde til berg
I området fra og med Peter Motzfeldtsgate/Marken (se bilde 1A under) og til litt
nord/nordøst for Kong Oscars gate ligger bergoverflaten relativt lavt. For å få nok
bergoverdekning er det derfor behov for å føre tunnelen under midtre del av Marken og
krysse under Kong Oscars gate sørøst for denne. Dette er en vesentlig endring i forhold til
Alt. 2a og en klar forbedring av tunnelløsningen.
I Vågsbunnen ligger det høyt oppe i løsmasseprofilene (under tynne lag av moderne
fyllmasser i gatene eller direkte under bygningene) fredede kulturlag som også er meget
setningsømfintlige ved grunnvannssenking og/eller poretrykksreduksjon. Utbredelsen av
disse kulturlagene er i hovedsak innenfor grensen av «Middelalderbyen i Bergen», se
figur 2-10 under.

Bilde 1A og 1B: Bilde 1A til venstre viser Peter Motzfeldts gate sett i retning Nygaten. Manufakturhuset til
venstre på bildet og Sparebank-bygget i høyre bildekant. Manufakturhuset har kjeller og kan være
fundamentert på berg eller faste masser. Bilde 1B til høyre viser det inntrukne inngangspartiet som ligger
like til høyre for drosjen på bilde 1A, I krysset Kaigaten - Peter Motzfeldtsgate.

Figur 2-10: Riksantikvaren og NIKU 2008: Grenser for «Middelalderbyen i Bergen» (rød strek). Hele
tiltaket ligger innenfor det etter kml. automatisk fredede kulturminnet «Middelalderbyen i Bergen», eller
langs grensen for dette.
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Ved å trekke tunnelen lengre mot sør og sørøst, unngår man området med de mest
ømfintlige kulturlagene/største mektighetene, i tillegg til at mulighetene for injeksjon og
vanntetting blir bedre da bergoverdekningen over tunnelen(-e) blir større. Ved den valgte
traseén vil en også unngå risiko for å påvirke iverksatte avbøtende grunnvannstiltak i
veger og plasser på Bryggen og i Vågsbunnen.
Under kulturlagene ligger det i stor grad lag av silt, sand, grus og stein
(sjøbunnsavsetninger og breelvsavsetninger) over morene på berg. Dette er mindre eller
ikke setningsømfintlige løsmasser.
Etter krysningen under Kong Oscars gate vil bergoverdekningen bli vesentlig større, og
man vil i hovedsak ligge i et område med lite eller ingen kulturlag og/eller andre
organisk-holdige jordarter. Å redusere grunnvannsinntrengningen til en tunnel også her er
likevel viktig for å ikke drenere ut grunnvann oppstrøms kulturlagsområdene.
Det er gjort en del grunnundersøkelser og vurderinger av grunnvannsforholdene i
området i Vågsbunnen, særlig (langs) Kong Oscars gate og Nedre
Korskirkeallmenningen, samt videre langs Fjellsiden. De viktigste vi kjenner til er:

1.

NOTEBY AS rapport nr. 51415-1, «Statens vegvesen Hordaland.
Skansentunnelen. Søndre påhuggsområde. Grunnundersøkelser – Geotekniske og
bergtekniske data», datert 28.10.1996.

2.

Multiconsult NOTEBY AS. Boringer i prosjekt 400812 i 2001 for Pallas AS. Ikke
rapportert utover plan- og snittegninger, før rapport 10206526-RIG-RAP-001.

3.

Multiconsult NOTEBY AS rapport nr. 610348-1, «Bergen kommune Byråd for
byutvikling. Planavdeling. Parkeringsanlegg Sentrum Øst. Grunnlag for
reguleringsplan», datert 25.06.2004

4.

Bioforsk Jord og Miljø. «Rapport. Vol. 3. Nr. 138. 2008. Simulering av
grunnvannstrykket i Fløyfjellet i Bergen. Mulige konsekvenser av tunneler for
grunnvannstanden i løsmassene ved Bryggen», datert 27.11.2008.

5.

Multiconsult AS rapport nr. 613883-RIG01, «Statens vegvesen Region vest. Kong
Oscars gate og Vågsbunnen. Opprustning av gater og byrom. Grunnundersøkelser
og fundamentering. Setninger, kulturlag og grunnvann», datert 31.10.2012.

6.

Multiconsult AS rapport nr. 613920-1, «Kruse Smith Entreprenør AS. Smart
Hotell – Domkirkegaten 6 – Bergen», datert 23.02.2012.

7.

Multiconsult AS rapport nr. 610811-1 «Riksantikvaren. Vågsbunnen, Bergen.
Grunnvannsovervåkning. Grunnundersøkelser Skostredet og Vågsallmenningen»,
datert 15.03.2013.

8.

SWECO AS. Hydrogeologisk rapport «Fv. 263 Kong Oscars gate – Urban
hydrologisk rapport og 3D modellering. Oppdragsnummer 176640”, datert
29.07.2014 (SWECO AS, Oslo).
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9.

Multiconsult ASA rapport nr. 616598-RIG-RAP-001, «BIR Nett AS. Geotekniske
grunnundersøkelser. Fundamentering av nedkast i Øvre Korskirkeallmenningen»,
datert 31.08.2015.

10.

Multiconsult ASA rapport nr. 616229-RIG-RAP-001, «Pallas AS. Skostredet 5,
Vågsbunnen Bergen. Grunnundersøkelser for nybygg», datert 26.11.2015.

11.

Multiconsult ASA rapport nr. 6165598-RIG-RAP-002, «BIR Nett AS.
Grunnundersøkelser for grøfter og nedkast i Marken», datert 12.12.2015.

12.

Multiconsult Norge AS rapport nr. 613883-RIG-RAP-001, «Statens vegvesen
Region vest. Grunnundersøkelser langs Tanks skole», datert 07.05.2018.

13.

Multiconsult Norge AS rapport nr. 10208024-RIG-RAP-001, «Frimerkehuset
Eiendom AS. Østre Skostredet 2A. Geotekniske undersøkelser», datert
30.11.2018.

14.

Multiconsult Norge AS rapport nr. 10206526-RIG-RAP-001, «Pallas AS.
Skostredet 7. Geotekniske grunnundersøkelser» datert 10. desember 2018.

Det er også gjort en del grunnundersøkelser på Nedre Korskirkeallmenning, ved
Vågsallmenning, på tomter i Kong Oscars gate, ved Hanseatisk museum og på Bryggen
som kan være relevant for det foreliggende arbeid/utredning.
I tillegg er det gjort en del ingeniørgeologiske og hydrogeologiske vurderinger i
forbindelse med planarbeidet for «Fløygarasjen/Sentrum Øst P-anlegg», se rapport, nr. 3
og 4, og i forbindelse med arbeidene i Kong Oscars gate, se rapport nr. 8.
Grunnundersøkelsene i området er i de fleste tilfeller gjort i samarbeid med NIKU, slik at
de arkeologiske grunnforholdene er kartlagt parallelt med de geologiske/geotekniske og
hydrogeologiske. Kunnskapen om de aktuelle delområdene i Vågsbunnen og Fjellsiden
må derfor betraktes som god, noe som normalt reduserer risikoen i prosjektet.
Det er også gjort miljøtekniske undersøkelser av løsmassene i grunnen. Grunnen i
Vågsbunnen er generelt mest forurenset i retning Vågen og med avtakende
forurensningsgrad i retning mot sørøst.
En må være oppmerksom på at de fleste rapporter som er nevnt ovenfor refererer til
høydereferanse NN1954, men de nyeste fra de siste år refererer i hovedsak til NN2000.
Utdrag av borplaner (fra grunnundersøkelser) som viser påvisning av bergoverflaten i
området ved Kong Oscars gate er presentert på figur 2-12 til 2-14 og 2-16, og profiler i
løsmassene fra noen av boringene er vist på figur 2-15. Tegnforklaring er vist på figur 211 under. Utdrag av borplan fra grunnundersøkelser i Marken er presentert på figur 2-16.
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Figur 2-11: Tegnforklaring til borplaner.

Figur 2-12: Utdrag av borplan fra rapport Multiconsult AS rapport nr. 613883-RIG01, «Statens vegvesen
Region vest. Kong Oscars gate og Vågsbunnen. Opprustning av gater og byrom. Grunnundersøkelser og
fundamentering. Setninger, kulturlag og grunnvann», datert 31.10.2012.
Blå linje markerer antatt strandlinje i perioden år 1000 til år 1100, og område innenfor dette viser
fyllingsområde i sjø i middelalderen. Bergoverflaten i krysset Nygaten X Kong Oscars gate ligger om lag
mellom kote 0,7 og 1,9. Merk at borplanene angir bla. terrenghøyder, dybder til berg og løsmassetykkelser.
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Figur 2-13: Utdrag av borplan fra rapport Multiconsult AS rapport nr. 613883-RIG01, «Statens vegvesen
Region vest. Kong Oscars gate og Vågsbunnen. Opprustning av gater og byrom. Grunnundersøkelser og
fundamentering. Setninger, kulturlag og grunnvann», datert 31.10.2012.
Bergoverflaten i Kong Oscars gate sørøst for krysset Nygaten X Kong Oscars gate ligger om lag mellom
kote 1,3 og 1,7. Merk at borplanene angir bla. terrenghøyder, dybder til berg og løsmassetykkelser.

Figur 2-14: Utdrag av borplan fra Multiconsult AS rapport nr. 613883-RIG01, «Statens vegvesen Region
vest. Kong Oscars gate og Vågsbunnen. Opprustning av gater og byrom. Grunnundersøkelser og
fundamentering. Setninger, kulturlag og grunnvann», datert 31.10.2012. Bergoverflaten i Kong Oscars
gate nordvest for krysset Kong Oscars gate X Strømgaten (ved St. Jørgens Hospital/St. Jørgen Kirke) ligger
om lag mellom kote 0,8 og 2,0. Merk at borplanene angir bla. terrenghøyder, dybder til berg og
løsmassetykkelser.
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Figur 2-15: Utdrag av profiler fra borplanutdragene på figur 2-12 til 2-14. Figurene viser bla.
terrengoverflate, løsmassesammensetning og profil av bergoverflate. Merk at grunnvannstanden i dette
området er målt til å ligge under kulturlagene, eller i nedre del av disse. Profilene er representative for
grunnforholdene i denne delen av Vågsbunnen. Lengre i retning mot Vågen er kulturlagene vesentlig
mektigere og bergoverflaten ligger vesentlig lavere. Det kan bemerkes at bergoverflaten stedvis kan være
noe oppsprukket og at det punktvis i området er påvist artesisk overtrykk i grunnvann i berget.
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Figur 2-16: Utdrag av borplan fra Multiconsult ASA rapport nr. 616598-RIG-RAP-002, «BIR Nett AS.
Grunnundersøkelser for grøfter og nedkast i Marken», datert 12.12.2015. Merk at borplanene angir bla.
terrenghøyder, dybder til berg og løsmassetykkelser.
Bergoverflaten i Marken i det aktuelle tunnelområdet er registrert til å ligge mellom kote 4,9 og 9,4, som
med maksimalt fall på banen og avbøtende tiltak ved portal sannsynligvis vil gi tilstrekkelig
bergoverdekning til tunnel. En tunnel vil ha påhugg i fjell i Peter Motzfeldtsgate og således ikke påvirke
bebyggelsen i Marken eller andre steder.

2.3
De arkeologiske lag i grunnen (kulturlagene)
2.3.1. Peter Motzfeldts gate og Nygaten
Ifølge Norconsult AS sitt notat «Notat: Kulturlag i middelalderbyen Bergen. Bybanetrasé
Bergen sentrum – Åsane», datert 2013-02-22 (Kilde: http://bergensprogrammet.no/wpcontent/uploads/2013/02/Vedleggsnotat_03_Norconsult_kulturlag_20130222.pdf ) som
er utarbeidet for Bergen kommune, er det liten risiko for å skade kulturlag i Peter
Motzfeldtsgate og Marken (våre understrekninger i utdrag vist i kursiv under), men
derimot er potensialt for dette stort i området Bryggen – Sandbrogaten.
Konfliktpotensialet vedr arkeologi er mye mindre i Peder Motzfeldtsgate enn i
Sandbrogaten (pers. medd. Rory Dunlop, arkeolog NIKU, 30.04-2019).

Med utgangspunkt i Kaigaten fremstår Peder Motzfeldtsgate og første del av Nygaten
med et relativt begrenset arkeologisk potensiale, annet enn fra etter-reformatorisk tid.
15

Massene virker i stor grad omrotet. Situasjonen fremstår som lik i nordre del av Nygaten,
men det er vanskelig å uttale seg sikkert om dette, på grunn av områdets plassering, like
innenfor den opprinnelige Vågsbunnen og kloss i et kirkelig senter i middelalderen.
Det vil derfor knytte seg usikkerhet til den innerste del av eventuell kulvert i dette
området, før en eventuell arkeologisk undersøkelse i traséen er gjennomført.
2.3.2 Marken
De få og små observasjonene i Marken indikerer et område med nyere kulturlag av
begrenset tykkelse. De ligger imidlertid vest for eventuell bybanetrase som svinger over
Marken mot nord, foran Bystasjonen. Som gammel beitemark for Nonneseter kan det
ikke utelukkes spor etter annen agrar virksomhet fra middelalderen. Det er ikke
usannsynlig at Riksantikvaren vil kreve en form for undersøkelse i forkant, for å påvise
eventuelle spor fra middelalderen, men også for å få klarhet i områdets utvikling i tidlig
etterreformatorisk tid.

2.3.3 Bryggen
Traseen Bryggen strekker seg fra Bryggesporen/Vetrlidsallmenningen til
Dreggsallmenningen/Slottsgaten. Bryggen som område betegner bebyggelsen fra
kaikanten og opp mot Øvregaten, ofte mer spesifikt om trebebyggelsen i dette området.
Bybanetraséen svinger fra Torget i sørøst, går over Bryggen, og fortsetter i Slottsgate før
den svinger inn i Sandbrogaten.

Så langt vi vet, utgjorde stranden mellom Holmen (festningen) og Eyrastein (Korskirken)
området for den tidligste byutvikling i Bergen, trolig ut fra en eldre bosetning. Langs
denne stranden ble det etappevis utfylt i strandsonen og etter hvert utover marbakken.
Utfyllingsmassene kan være av stor arkeologisk interesse. Utfylling foregikk gjennom
hele middelalderen, og gjerne i forbindelse med gjenoppbygging etter brann. Disse
utvidelsene ga bedre forhold for lasting og lossing av skip, og plass til å utvide
bebyggelsen, som hele tiden var dominert av handel. Hoveddelen av dagens
trebebyggelse på Bryggen stammer fra gjenoppbyggingen etter brannen i 1702, men
reflekterer struktur og byggeskikk tilbake til middelalderen. Yttergrensen av tredekket
mot vest på frontarealet viser utstrekningen av kaifronten slik den sto etter 1702.
Bryggen med de underliggende kulturlagene er fredet. Bryggen står oppført på
UNESCOs verdensarvliste etter hovedkriterium 3 «bear a unique or at least exceptional
testimony to a cultural tradition or to a civilization which is living or has disappeared”.
Den sørlige delen av Bryggen, med unntak av Finnegården, ble sanert og erstattet av
murbygninger (Murbryggen) tidlig på 1900-tallet. Frem til da var også denne delen av
Bryggen bygget etter middelaldersk bygårdsstruktur. Det er imidlertid viktig å se
Bryggen ikke som en isolert verneverdig klynge av handelshus, men som del av et
middelaldersk havnekvarter, som strekker seg fra Bryggesporen i sør til Holmen i nord.
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2.3.4 Sandbrogaten
Sandbrogaten strekker seg fra Slottsgaten til bergveggen under Nye Sandviksvei, innerst
ved Kroken.
Etablering av bebyggelsesstrukturene og Sandbrogaten i området medførte i sin tid en
omfattende endring av topografien, hvor vestre del av Sandbrogaten var en del av Vågen.
Nordover krysser strekket det som var en landtunge som strakte seg mot Holmen
(festningen), før strekket igjen går over østre del av en lagune eller et våtmarksområde
(Veisan). Mot nord ender dagens Sandbrogate over det som trolig har vært en smal
landstripe før man påtreffer bratt bergvegg.
Den arkeologiske verdien av dette strekket er svært høy. I høring av forslag til
planprogram for bybane Sentrum – Åsane, varslet Riksantikvaren at trasé over i
Sandbrogate og tunnel-innslag i Sandbrogaten vil kunne medføre innsigelse på bakgrunn
av graveomfang, påvirkning av grunnvannstand, inngrep i automatisk fredete
kulturminner, trykk og mulig skade på omliggende kulturlag.
Forholdet understreker at risikoen for kulturlagene, og de trolig mest verdifulle
kulturlagene, er størst ved en dagsløsning for Bybanen gjennom sentrum og minst ved en
tunnelløsning.
På grunn av en pågående setningsprosess i kulturlagene i sentrum er det sannsynlig at
banen må fundamenteres på borede peler, noe som i seg selv medfører direkte tap av
kulturlag i disse mest sårbare områdene. Kostnadene til arkeologisk overvåkning og
utgravinger vil trolig også være klart størst ved dagløsning.
2.4

Grunnvannstand og grunnvannsbevegelser i Vågsbunnen og langs Fjellsiden

I dette delkapittelet er grunnvannsproblematikk knyttet til tunneler og bergrom, samt
løsninger, omtalt.
2.4.1 Vågsbunnen
Generelt står grunnvannstanden 2 til 3 meter under terreng. I de indre delene av
Vågsbunnen (lengst sørøst, ved og sør for Nygaten, mot Marken og langs denne) står
grunnvannstanden i dag under kulturlagene eller i nedre del av disse. Dette betyr at
kulturlagene i dag er delvis tørrlagte og derved er utsatt for økt nedbrytning. Dette er
hovedårsaken til setningsutviklingen i området.
Den lave grunnvannstanden skyldes i all hovedsak grøfter, grunnvannspumper og tette
overflater (urbanisering). Dette betyr at den setningsrelaterte risikoen ved bygging av
tunnel under disse områdene er mindre enn i områder med høyere
grunnvannstand/grunnvann som står høyere i kulturlagene, da skaden her delvis allerede
har skjedd, og det stedvis er en betydelig pågående setningsutvikling. Likevel er det svært
viktig å bygge tunneler mest mulig tette (unngå drenasje av grunnvann og
poretrykksreduksjon) og med strenge krav til innlekkasje også her, slik at framtidige
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grunnvannstiltak med infiltrasjon fra grunne grøfter kan gjennomføres med best mulig
effekt og at man ikke forverrer den allerede ugunstige situasjonen.
SWECO AS utførte i 2014 en vurdering og modellering av grunnvannsforholdene i Kong
Oscars gate/Vågsbunnen på oppdrag av Statens Vegvesen Region Vest, basert på
grunnundersøkelser og grunnvannsregistreringer i området. Resultatet fra disse
vurderingene og modelleringene er presentert i deres rapport «Fv. 263 Kong Oscars gate
– Urban hydrologisk rapport og 3D modellering», se rapport 8.
Rapporten viser grunnvannsbevegelsene i området og viser at kulturlagene er lite
permeable, og at infiltrasjon av overflatevann i disse derved kan ha en meget gunstig
effekt i form av redusert setningsutvikling som følge av redusert nedbryting. Resultater
fra infiltrasjonsprosjektene i området vil bli publisert våren 2019.
2.4.2 Fjellsiden fra Domkirken til Sverresborg
I forbindelse med planleggingen av parkeringsanlegget Sentrum Øst Panlegg/Fløygarasjen, se kart på figur 2-17 under, ble det på oppdrag av Bergen kommune
utarbeidet en hydrogeologisk vurdering av effektene dette planlagte anlegget, som
strekker seg fra Bryggen til Øvre Korskirkeallmenning, vil ha på grunnvannstanden i
området.
Vurderingene er gitt i Bioforskrapporten (rapport nr. 4) «Rapport. Vol. 3. Nr. 138. 2008.
Simulering av grunnvannstrykket i Fløyfjellet i Bergen. Mulige konsekvenser av tunneler
for grunnvannstanden i løsmassene ved Bryggen», datert 27.11.2008 – se vedlegg 2.
Rapporten konkluderte med utdraget under (vår understreking):
Sammendrag:
«..Hensikten med denne rapporten er å gi hydrogeologisk bakgrunnsmateriale til Bergen
kommune i saksbehandlingen av det planlagte garasjeanlegget i Fløyfjellet. Basert på
foreliggende informasjon er det beregnet sannsynlige effekter av en ny tunnel på
vannbalansen i løsmassene ved Bryggen. Dersom vannlekkasjene i den nye tunnelen blir i
samme størrelsesorden som i den eksisterende jernbanetunnelen, vil
grunnvannssenkingen i løsmassene ved Bryggen bli meget beskjedne i forhold til de
naturlige variasjonene i grunnvannstanden. Med de forutsetningene som er lagt inn i
strømningsmodellen vil sannsynlige senkninger av grunnvannstanden bli i
størrelsesorden 5 % av gjennomsnittlig naturlig grunnvannstand. Dette tilsvarer i
underkant av 2 cm i forhold til gjennomsnittlig naturlig grunnvannstand nær
kaikanten..».
I den hydrogeologiske analysen, utført for Bergen kommune, konkluderes det altså med
at bygging av det store parkeringsanlegget i berg i området Øvre Korskirkeallmenning
(Fig.2-17), omtrent ikke vil påvirke grunnvannstanden i og nedstrøms dette området
(Bryggen og Vågsbunnen). Konklusjonen må nødvendigvis bli den samme for bygging
av bybanetunnel med stoppested i berg og ev. andre tunneler i området (som samlet vil ha
et vesentlig mindre volum og overflate enn et stort parkeringsanlegg, og som derved
potensielt kan plasseres mer gunstig i forhold til sprekkesoner/knusningssoner).
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Dersom et P-anlegg skal bygges, vil det trolig være gunstig å snu aksen på dette inntil
90° og trekke det noe lengre inn i mer tett berg, slik at lekkasjeproblematikken blir
mindre. Da vil også faren for at anlegget (og injeksjonsområdet) vil fungere som en
grunnvannsbarriere (sperre tilstrømning av grunnvann) for områdene nedstrøms i praksis
bli eliminert.

Figur 2-17: Utdrag av plansak Arealplan (ID 17490000) «Bergenhus. Sentrum Øst, Fjellsiden,
Parkeringsanlegg».

Dersom man samtidig med bygging av nye tunneler/bergrom injiserer berget i den
eksisterende jernbanetunnelen (som skal inngå som en del av rømningssystemet for
tunneler/bergrom i området), så kan man altså potensielt forbedre grunnvanns-situasjonen
i området og nedstrøms, ved at man reduserer de samlede innlekkasjene av vann og øker
poretrykket i setningsømfintlige lag, og på sikt sørger for at overvann i Fjellsiden (og i
Vågsbunnen, Bryggen mv.) blir infiltrert i grunnen lokalt, der forholdene ligger til rette
for dette.
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2.5
Stormflo
Bergen kommune planlegger å legge skinnene på Bybanen over Bryggen om lag på kote
2,00 (NN1954). Som det framgår av Norconsult AS sitt notat datert 04.07.2012, (se
vedlegg 3 og figur 2-18 under), er det sannsynlig at skinnene for en bane over Bryggen
må legges på mellom kote 2,61 og kote 4,01 (NN1954)1 dersom man ønsker å unngå
hyppig stengning av banen i framtiden.
På illustrasjonene på side 2 er skinnene vist lagt på kote 2,67. Dersom normale krav til
driftssikkerhet vil bli fulgt, kan altså banen bli liggende vesentlig høyere enn vist på
illustrasjonene. Denne problemstillingen er ett av flere vesentlig argument mot å legge
Bybanen over Torget og Bryggen, og heller føre den bak sentrum i tunnel.
Vestlandsforskning oppgir i et notat fra 2010, se tabell 3 i vedlegg 4, 2 at teknisk levetid
for jernbaneunderbygning skal settes til 75 år. Andre kilder angir levetid på opptil 100 år.
Det vil si at 2100 er et relevant tidspunkt å legge til grunn for beregning av
dimensjonerende havvannstand på Bryggen (stormflonivået + ev. bølgepåvirkning).
Reglene for «Samfunnssikkerhet i kommunal planlegging» er gitt i DSB sin veileder
«Havnivåstigning og stormflo». Etter denne er Bybanen i sikkerhetsklasse F3 (klassen
omfatter byggverk der oversvømmelse har stor konsekvens, noe et viktig kollektivtiltak
må defineres som). Det betyr at banen må legges på et nivå der den ikke blir rammet eller
påvirket av stormflo med 1000-års gjentaksintervall.
Bybanen er tenkt som ryggraden i kollektivsystemet i Bergen, og det er ingen grunn til å
tro at denne kan legges på et lavere nivå enn det som gir rimelig god sikkerhet mot
stormflo, bølgepåvirkning og saltvannseksponering i framtiden.
Etablering av Bybane foran Bryggen og Torget vil trolig komplisere bygging av
avbøtende tiltak mot stormflo rundt verdenskulturminnet og annen viktig bebyggelse og
arealer, se figur 2-18 under.
Vi gjør oppmerksom på at det er gjort nye vannstandsberegninger for stormflo av Statens
kartverk siden Norconsult lagde sitt notat i 2012. Kartutdrag av disse beregningene er vist
på figur 2-19A og B under. Kartverkets kartmodell bekrefter at en bane gjennom sentrum
vil bli jevnlig oversvømt gjennom sin levetid, dersom banen ikke blir hevet vesentlig i
forhold til dagens terreng inklusive setninger. Eventuelle effekter av framtidige tiltak mot
stormflo i havnebassenget er ikke vurdert i dette notatet, kun nåværende situasjon er lagt
til grunn, da det er den som er relevant ved trasévalg i dag.
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Figur 2-18: Utdrag av Norconsult AS sitt notat 5121731-14, datert 04.07.2012, utarbeidet for Bergen
kommune. Viser ventet vannstand på Bryggen i løpet av banens tekniske levetid. Illustrasjonene på side 2
viser banen plassert på kote 267 cm.
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Figur 2-19A: Viser utbredelsen av en stormflom med 200 års gjentaksintervall (antatt dimensjonerende
flom for jernbane) i dag jf. Kartverket sine reviderte beregninger.

Figur 2-19B: Viser utbredelsen av en stormflo med 20 år gjentaksintervall (antatt dimensjonerende flom
for jernbane) i år 2090 jf. Kartverket sine reviderte beregninger. Denne viser at traseen gjennom sentrum i
løpet av sin levetid vil bli jevnlig oversvømt dersom den ikke legges på et vesentlig høyere nivå enn dagens
terreng. Modellen tar ikke med bølgebidrag. Kilde: https://www.kartverket.no/sehavniva/se-havniva-ikart/?activeLayers=Stasjoner&zoom=16&center=32399,6734777&locationId=92154&aar=2090&margin=0&code=20YMAX

22

3.0 Beskrivelse av løsning med Bybanen gjennom sentrum i tunnel
Selve løsningen er beskrevet i kap. 3.1, mens tilleggsmuligheter er beskrevet i kap. 3.2.
3.1
Beskrivelse av tunnelløsningen
Løsningen for å føre Bybanen gjennom sentrum i tunnel er oppsummert følgende:
•

Banen går fra Kaigaten inn i Peter Motzfeldtsgate, og her etableres det et delvis
overbygd stopp med skinner om lag på kote 1,5 til 1,7 (ca. dagens terrengnivå i
Kaigaten). Ved evt. vannledningsbrudd e.l. kan tunnelåpning stenges med tett port
eller tett bjelkestengsel. Eventuelle problemstillinger med stabilitet mot
Manufakturhuset og andre grunnmurer håndteres med jetpelvegger og ev. stag til
berg.

•

Fra stoppet går banen i en kort kulvert og inn i berg, når den svinger (minste
kurveradius for banen er 25 m) inn mot Marken (mot sørøst) for å unngå de mest
setningsømfintlige og mektige kulturlagsområdene i Vågsbunnen, samt for å
redusere strekningen med liten bergoverdekning /lavtliggende bergoverflate over
tunnelen til et minimum. Banen har et fall på 6% i tunnelen og 2% ved stoppet.
For å få mest mulig bergoverdekning, svinges det først mot øst etter ca. 200 m i
berg, slik at tunnelen først krysser under Kong Oscars gate mellom St. Jørgens
Kirke/Hospital og krysset mot Strømgaten. Det er langs Kong Oscars gate,
mellom Domkirken og området øst for Jernbanen, at bergoverflaten generelt
ligger lavest i hele området. Ved å krysse Kong Oscars gate lenger mot sør blir
bergoverdekningen tilstrekkelig. Her vil skinnene bli liggende om lag på kote
minus 13, og bergoverflaten ligger om lag på kote 1. Det tilsier en
bergoverdekning på 6 til 7 m over tunnelhengen (tunneltaket).
Ved å krysse Kong Oscars gate slik får tunnelen også en meget gunstig vinkel
med den steile knusningssonen som går beint fra Stadsporten og til
Vågsallmenningen, og så ut i sjøen ved den tidligere «Triangelbryggen» på Torget
(sonen går langs Kong Oscars gate i søndre del).
Selv om banen blir lengre med denne traseen, vil denne krysningen redusere
utfordringene ved å bygge den og forenkle geometrien. Lengden på det mest
utfordrende området er om lag 160 m, og strekket fra påhugget i Peter Motzfeldts
gate til krysningen under Kong Oscars gate er om lag 250 m.

•
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Videre svinger banen mot nordvest og går i berget under Bispengsgaten, bak
Katedralskolen. Her går banen parallelt med Jernbanetunnelen (havnesporet) bort
til stopp i berg under Fløibanen. Dette vil med heissjakter og mange utganger
betjene både Bryggensiden, Torget, Vågsbunnen og Fjellsiden, i motsetning til
alternativet over Bryggen som kun har stopp ved Torget og i Sandbrogaten, hvor
det er langt til områder med mye boliger og ikke spesielt stor tetthet av
arbeidsplasser.

•

For å betjene Fjellsiden bedre bør det også vurderes å legge et stopp i berg i
området ved Birkebeinersenteret/Sverresborg (der tunnelalternativet og
alternativet over Torget og Bryggen har felles trasé videre).
Disse to stoppene (Sverresborg og Fløibanen) kan betjene nesten 10 000 beboere
(i en omkrets 600 m fra hver utgang) [2], i motsetning til stoppene på Torget og
Sandbrogaten som betjener svært få boenheter.
Det kan her anføres at et bybanestopp på Torget muligens vil betjene
arbeidsplassene på Torgallmenningen og i retning Nordnes noe bedre enn stoppet
i Peter Motzfeldtsgate.

•

Total lengde på tunnel fra Peter Motzfeldtsgate og til Sverresborg er da om lag
1530 m, hvorav 160 m kan betraktes som område med vanskelige driveforhold, +
om lag 70 m med spor i dagen/portal (inkl. stopp) i Peter Motzfeldtsgate. Totalt er
tunneltraseen (med påhugg) gjennom sentrum altså ca. 1600 m lang (inkl. to til tre
stopp). Tilsvarende er traseen gjennom sentrum over Bryggen om lag 1450 m
lang (inkl. tre stopp, inkl. sekkestasjonen i Starvhusgaten eller stopp nær
Rådhuskvartalet).
Dersom gjennomsnittsfarten på strekningen, inkl. stopp, eksempelvis er 12 km/t
for «over Bryggen-alternativet» og 45 km/t for «tunnelalternativet, vil reisetiden
Kaigaten – Sverresborg anslagsvis være henholdsvis 405 s (6 min og 45 s) og 128
s (2 min og 8 s). Altså er besparelsen pr. sentrumspassering på 4 min. og 37 s
(inkludert stopptid). I reisetid betyr dette over 9 min. spart pr. reisende t/r, og
behovet for antall vognsett vil også bli merkbart redusert (les: lavere
driftskostnader over levetiden for banen).
Det kan her som eksempel nevnes at ankomsttiden på stoppene «Nesttun
sentrum» og «Nesttun terminal» er i rutetabellen angitt til å være hhv. 19 min. fra
Flesland/25 min. fra sentrum for Nesttun sentrum og tilsvarende 20 min. og 23
min. for Nesttun terminal, som gir en snittreisetid på 1,5 min for 260 m. Det
tilsvarer en kjørefart på 10,4 km/t for sentrumskjøring, med stopp. Målt kjøretid
på Nesttun, mellom stoppene utenom rushet, er 58 s, som gir en kjørehastighet på
16,1 km/t. Dette underbygger antagelsen om en snittfart gjennom sentrum i
størrelsesorden 12 km/t. Kilde (rutetabell):
https://www.skyss.no/globalassets/kart/linjekart/byparken-bgo.pdf ) .
Tilsvarende med anslaget 45 km/t for tunnelalternativet kan det vises til at reisetid
Lagunen – Flesland i følge den samme rutetabellen er 13 min for 10,8 km, som
gir en snittfart på 50 km/t.
I Bergensprogrammet sin rapport «Bybanen Bergen sentrum – Åsane. Vurdering
av trasé. 3 alternativer. mars 2013», se utdrag i figur 3-1 under, så konkluderes det
med at Alt. 2b (som er mest likt alternativet som framlegges i denne
tilleggsutredningen) er 4 min. og 51 sekunder raskere gjennom sentrum enn Alt.
1a (som tilsvarer 0-alternativet), gjennom sentrum. Dette underbygges også av
andre tidsoverslag i Bybaneutredningene. Dette underbygger også vårt tidsanslag
som er vist ovenfor. Der er derfor grunn til å tro at det er meget store
samfunnsøkonomiske gevinster ved å legge Bybanen i tunnel bak sentrum,
gjennom reduserte driftskostnader og redusert reisetid.
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Alt. 1a

Alt. 2b

Figur 3-1: Viser reisetider for de forskjellige alternativene som ble vurdert i Bergensprogrammet sin
utredning «Bybanen Bergen sentrum – Åsane. Vurdering av trasé. 3 alternativer. Mars 2013». Her
framkommer det at Alt. 2b i sentrum (som er det alternativet som er mest likt det som framlegges i denne
tilleggsutredning) er ca. 4 min. og 51 s. raskere enn Alt. 1a i sentrum (på distansen Bygarasjen – NHH).
Forskjellen skyldes i all hovedsak fart gjennom sentrum, da begge i hovedsak går i tunnel gjennom søndre
del av Sandviken. Det kan også merkes at Bergensprogrammet sin utredning "Bybanen Bergen sentrum Åsane" også innbefattet en kostnadsberegning der det konkluderes med at det knapt er kostnadsmessig
forskjell på alternativ 1a og 2b.
Kilde: http://bergensprogrammet.no/wp-content/uploads/2014/07/bybane_infoliten.pdf

Man trenger i første omgang kun å bygge tunnel fra Peter Motzfeldtsgate og 50 - 100 m
inn i berget, se figur 3-2A og B. Resten av tunnelen og andre anlegg kan man drive fra
Sandviken/Koengen når prosjektet blir satt i gang (uten at det påvirker driften av dagens
bane til sentrum). Dette er tilsvarende det man har gjort mellom Bybanen til Flesland og
krysningen til det upåbegynte Trinn 3 på Ringveg vest.
Tunneler og anlegg i berg kan drives via Koengen og Sandviken, og da kan tunnelmasse
transporteres ut av sentrum (Koengen)/Sandviken via lektere og massene brukes til
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tildekning av forurenset sjøbunn i Byfjorden. Tunnelstein egner seg godt som
tildekningsmasse over forurensede sedimenter (eventuell tunnelstein som inneholder
syredannede mineraler m.v. eller av annen grunn ikke egner seg som tildekningsmasse
sorteres ut og leveres til godkjent deponi). Derved slipper man en betydelig
anleggstrafikk og – belastning i sentrum og i Sandviken, og drivetiden blir kortere.
Tunnelløpene kan drives med TBM (Tunnelboremaskin, samme type maskin som man
bygde nye Ulrikstunnelen og Fløyfjellstunnelene med), dersom det er ønskelig, og det
kan samkjøres med en videre trasé.
Ved tunnelløsning unngår man problemstillingene knyttet til stormflo,
saltvannseksponering o.l., som alternativet med bybane over Bryggen rammes av.
Middelvannstanden i Lille Lungegårdsvann ligger lavere enn kote 1,0. Vannstanden i
Lille Lungegårdsvann vil i framtiden bli regulert med sjøsluse i den planlagte kanalen på
Nygårdstangen (mellom Lille Lungegårdsvann og Store Lungegårdsvann
v/Brannstasjonen, slik at vannstanden ikke vil stige over ønsket nivå. I tillegg kan det
etableres sluser i Nygårdsstrømmen i innløpet til Store Lungegårdsvann slik at stormflo
inn i Lille Lungegårdsvann er en lite aktuell problemstilling. En stasjon nær Kaigaten kan
derved legges på ønsket nivå.
Ved et tunnelalternativ vil man heller ikke ha behov for stor omlegging av infrastruktur i
sentrum, herunder kabler, rør og ledninger, og i tunnelene kan man seinere føre fram ny
infrastruktur gjennom sentrum (Vann og avløp, overvann, strøm, telekabler, fjernvarme,
kjølevannsledninger, bossug m.m.).
Legg merke til at alle tunnelanlegg som er nevnt i denne tilleggsutredningen vil bli
liggende i større avstand til Heggebakken-anlegget enn av den minste sikkerhetsavstand
angitt av eier.
3.2
Tilleggsmuligheter ved tunnelløsning
En tunnelløsning åpner for en god del tilleggsmuligheter som også kan øke den
samfunnsmessige verdien av tiltaket. Slike muligheter og løsninger kan være:
•

I Fløystasjonen for Bybanen kan det ev. lages felles stasjon med jernbanen (bane
Arna – Koengen, ev. seinere til Åsane, fra Fløyen stasjon) og felles tilkomster/
rømningsveger med ev. P-anlegget Sentrum Øst/Fløygarasjen, se punkt A og B
under.

•

Det er også mulig å rampe av spor til en Bybanetunnel i retning Haukeland/Årstad
både fra sentrum og fra Fløystasjonen, se punkt C og D under.

•

Tunnelløsningen mot Haukeland for Bybanen kan igjen komplementeres med
spor i grunnen som rampes av i retning Torgallmenningen/Nordnes og så ev. mot
Laksevåg og Fyllingsdalen, se punkt D. På denne måten kan problematikken med
bybane i gatene nesten fullstendig elimineres, og man kan få på plass løsninger
med en hurtigbane som potensielt kan dekke hele sentrum og andre sentrale deler
av Bergen mv.
Dette gir altså muligheter for etablering av ringbaner og helhetlige muligheter,
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muligheter man ikke kan oppnå med en banetrasé over Torget og Bryggen.
•

I tillegg kan det være mulig å få et to-felts påhugg for en kollektivtunnel for
hjulgående kjøretøy gjennom sentrum fra Rådhuskvartalet og til området ved
Sverresborg (Bergen Kjøtt) og en tunnel for biltrafikk mellom krysset Nygaten,
Kong Oscars gate og Heggebakken (under eksisterende skolebygg), og til krysset
mellom Sjøgaten og Sandviksveien (Ved Neumann/BAS). Dersom begge to går
innom P-anlegg (modifisert plassering av Sentrum Øst P-anlegg/Fløygarasjen), så
vil man kunne fjerne tilnærmet all gjennomgangstrafikk over Bryggen og Torget,
samtidig som parkeringsproblemene i sentrumsområdet Bryggen/Fjellsiden kan
elimineres.
Da vil man få mulighet til vesentlig bedre forhold for gående, syklende, lokal
busstrafikk (inkl. trolley- og batteribusser), drosjer, vareleveranser,
utrykningskjøretøy o.l. i store deler av sentrum.

A. Felles Bybanestopp og lokaltogstopp i berg bak Fløibanens nedre stasjon, for
jernbane fra Arna – Bergen S. (perrong ved nybygget ved tunnelportalen ved
Hotel Zander K.) – Fløystasjonen – Koengen/Åsane. På denne måten kan en del
lokaltog betjene Bergen sentrum i større og bedre grad enn dersom alle persontog
stopper i sekkestasjonen for jernbanen på Bergen Stasjon.
B. Et eventuelt parkeringsanlegg Sentrum Øst/Fløygarasjen, snudd inntil 90 grader i
forhold til foreslått løsning (og tilpasset grunnforhold og andre anlegg), for å få
anlegget inn i bedre bergarter (øyegneis – båndgneis) og redusere potensialet for
negativ grunnvannspåvirkning i kulturlagene og derved risikoen knyttet til denne.
C. Det lages ramper i berg for avramping til Haukeland/Årstad fra både sporet fra
sentrum og fra Fløystasjonen i området øst for Kong Oscars gate/Lille Øvregate.
Dette gir mulighet til å lage «bypass» utenom sentrum for bane mellom sør
(Fana/Minde) og nord (Sandviken-NHH/Åsane), og samtidig lage en slik
mulighet også for bane mot Nordnes/Nygårdshøyden/Møhlenpris/Laksevåg/
Fyllingsdalen, se D.
D. Det lages ramper i berg under Fløyen for avramping for bybanetunnel mot
sentrum (Torgallmenningen)/Nordnes/Nygårdshøyden/Møhlenpris/Laksevåg/
Fyllingsdalen mv. Dette kan gi mulighet for å dekke store deler av sentrum med
Bybanen, uten særlig sjenanse i bygatene i anleggsperioden eller i den permanente
perioden. Tunneler og stopp i grunnen (i berg) i bygatene kan drives fra
havnesporet mellom Nygårdstangen og Dokken, og steinmasser kan fraktes ut fra
Dokken.
Kombinerer man tunnel- og stasjonsløsninger med et P-anlegg i berg med mange
utganger, kan man gjøre sentrum mer attraktivt for sentrumshandel, og man kan få mange
turistbusser ut av sentrumsgatene ved at disse parkerer i berg. På sikt kan det tenkes at et
slikt P-anlegg kan få tilkomst også fra E39 Fløyfjellstunnelen.
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Skansedammen

Kong Oscars gate

Peter
Motzfeldtsgate

Figur 3-2A: Rød linje viser forslag til ny bybanelinje med stasjon i Peter Motzfeldts gate (lilla rektangel).
Rødstiplet linje viser bybanetrasé til Sandviken, med stasjoner i berg ved Nedre Fløybanestasjon og ved
Sverresborg/Birkebeinersenteret, vist som lillastiplede rektangler. Streker med piler viser mulige utganger.
For «Fløybanestasjonen» er dette eksempelvis i Vetrlidsallmenningen/Øvregaten,
Nikolaikirkeallmenningen nedenfor Øvregaten, ovenfor Øvre Korskirkeallmenning og heis til Skansen. For
«Sverresborg-stasjonen» er dette f.eks. ved Birkebeinersenteret, Bontelabo/Koengen og området øst for
Sverresborg. Blåstiplet linje viser «Bypass-linje» og linje (sløyfe) til Haukeland sykehus, begge for å bedre
Bybanekapasiteten gjennom sentrum og redusere reisetiden mellom bydelene. Brunstiplet linje viser mulig
tunneltrasé for å videreføre Bybanen i berg til Nordnes, Nygårdshøyden, Møhlenpris, Laksevåg,
Fyllingsdalen mv. Mulige stasjoner i grunnen er markert med lilla stiplede rektangler.
Svart stiplet linje viser havnesporet. Brukes dette til persontrafikk for lokaltog i framtiden, kan det ha
stasjoner/stopp f.eks. nordvest for Assistentkirkegården på Bergen stasjon, felles stopp med Bybanen ved
Nedre Fløibanestasjonen samt stopp på Koengen. Den kan også tenkes å gå videre mot Åsane fra
Fløibanestasjonen.
Bymiljøtunnelen har tilkomst (grønn heltrukket strek) og utløp (oransje heltrukket strek) i sentrum for
kollektivtrafikk fra Christiesgate/Kaigaten, og kommer tilsvarende ut på egnet sted i Skuteviken (Bergen
Kjøtt?), se figur 3-2B. Tilsvarende for biltrafikk (markert med gulstiplet linje) er Nygaten/Heggebakken og
krysset Sjøgaten/Sandviksveien (utenfor kartutsnittet). Bymiljøtunnel kan kombineres med et P-anlegg bak
Fløyfjellstasjonen (gulstiplet rektangel), med fotgjengerutgang via Bybanestasjonen ved Fløibanen. Panlegg kan også tenkes å få biltilkomst via Fløyfjellstunnelene (E39).
Bybanetunnelen, Bymiljøtunnelen, havnesportunnelen m.fl. kan brukes som gjensidige rømningstunneler
for hverandre. Oransjestiplet linje viser ca. hvor langt man trenger å bygge tunneler fra sentrum i første
omgang. Tunneler og bergrom kan brukes til gjensidig rømning og framføring av annen infrastruktur som
kabler, rør og ledninger. Kilde kart: http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/ [3]
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Kryss Sjøgaten
- Sandviksveien

Bergen
Kjøtt

Sandviken
kirke

Bybanen tilslutter
seg foreslått trasé i
berg fra
Sverresborg.

Kryss Kaigaten Peter
Motzfeldts-gate

Figur 3-2B: Oversiktskart jf. figur 3-2A. Kilde kart: http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/ [3]

P-anlegget kan også bedre mulighetene for beboerparkering i nordre del av Fjellsiden og
mot Skuteviken, og bedre kollektivtilbudet for beboerne her (inkludert for de som
benytter Fløibanen).
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Dette vil også gjøre Bryggen-området, Øvregaten, Torget og Vågsbunnen mer attraktivt
gjennom hele året, da deler av strømmen av gående fra bane, biler og turistbusser (kan
parkeres i P-anlegg) vil bli ført gjennom dette området.
Tunnelløsningen for veg og bane vil åpenbart bedre trafikksikkerheten i sentrum
betydelig. Den vil i praksis frigi store gatearealer til blandet trafikk (tilsvarende som er
gjort i første/nordre del av Kong Oscars gate) og gi gode muligheter for syklende
gjennom sentrum. Tilsvarende kan den også være med på å redusere trafikkbelastningen i
Sandviken mv., og bedre kollektivtilbudet også i dette området.
Tunnelløsningene med tilknytning til Fløibanen og ev. P-anlegg, gjør også at
tilgjengeligheten til friområdene på Fløyen og byfjellene vil bli bedret, da man lettere vil
kunne nå fjellene via Fløibanen eller heiser til Fjellveien mv.
Med tunnelløsninger som i liten grad berører eksisterende bygninger, eiendommer,
kulturminner, infrastruktur, m.m., og som legger til rette for gode, sikre og
samfunnstjenlige løsninger, vil dette forslaget trolig være med på å redusere biltrafikken i
sentrum, legge til rette for gående, syklende og varetransport i sentrum, samt åpne for
gode kollektivløsninger. Alle disse positive virkningene bør tilsi at planprosessen kan
gjennomføres relativt effektivt og rimelig.

4.0 Andres vurderinger av problemstillinger knyttet til berganlegg
bak Bryggen
Det er utarbeidet en rekke rapporter og dokumenter i forbindelse med Bergen kommunes
behandling av Arealplan (ID 17490000) «Bergenhus. Sentrum Øst, Fjellsiden,
Parkeringsanlegg». Link: http://www.bergenskart.no/braplan/
Som det fremgår av utdrag av dokumentene i vedlegg 5, ser ikke Bergen kommune noen
større planmessige, kultur/miljømessige eller tekniske utfordringer med å gjennomføre
prosjekter med bygging av anlegg i berg i området bak Bryggen.
Riksantikvaren uttalte til p-anlegget at de ikke ønsker et tunnelpåhugg ved Sandbrogaten.
Dette er samme sted som bybane over Torget og Bryggen forutsetter at tunnelpåhugget
skal ligge. Ved å legge bybanen i tunnel gjennom sentrum unngås en innsigelse fra
Riksantikvaren.
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Figur 4-1: Utdrag av plansak Arealplan (ID 17490000) «Bergenhus. Sentrum Øst, Fjellsiden,
Parkeringsanlegg».

5.0 Kostnader
I dette kapittelet er kostnader for de to alternativene estimert, dvs.
•
•

Bane i tunnel bak Torget og Bryggen
Bane i dagen over Torget og Bryggen

5.1 Generelt om kostnader
Kostnadsoverslagene er utarbeidet utfra kjennskap til grunnforhold og de erfaringstall
som foreligger. Begge tar utgangspunkt i strekningen Kaigaten/Peter Motzfeldtsgate og
tilslutter seg dagens reguleringsplan sin tunneltrasé i området ved Sverresborg. Tallene
må betraktes som orienterende. Grunnlagsdata, forutsetninger og erfaringstall for
kostnadsoverslag er behandlet i kapittel 5.4 og 5.5.
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5.2 Kostnadsoverslag for Bybane i tunnel gjennom sentrum
Kostnadsoverslaget for Bybanetunnel med holdeplass i berg bak Nedre Fløibanestasjon er
presentert under:
•
•
•
•

Riggkostnader, riving/ombygging deler av Kaigaten 4 m.m. 103 mill. kr
Påhugg, portal og holdeplass Peter Motzfeldtsgate,ca. 60 m 61 mill. kr
Tunnel ca. 1600 m, eksklusiv holdeplass i berg
499 mill. kr
Ekstrakostnader holdeplass i berg, inkl. ekstra utganger
400 mill. kr
Sum

(ekskl. mva.)

1 063 mill. kr

Kostnadene i Kaigaten inkluderer også omlegging av bossug her.
Dersom det også legges inn et stopp i berg ved Sverresborg, øker total-kostnaden for
tunnelalternativet med 350 mill. kr til om lag
1 413 mill. kr, ekskl. mva.
5.3 Grovt kostnadsoverslag for Bybane i trasé over Torget og Bryggen
Kostnadsoverslaget/-estimater for trasé over Torget og Bryggen er basert på erfaringstall.
Lengden på traseen fra Kaigaten til Sverresborg er anslått til å være ca. 1400 m, inkl. 100
m tunnel.
Som det fremgår i kapittel 5.5, synes det realistisk å legge til grunn 850 000,- kr/lm for
1300 m trasé gjennom Bergen sentrum. I tillegg vil 100 m tunneltrasé anslagvis koste
400 000,- kr/lm ekskl. mva. (i påhuggsområdet, lavere ellers). Det gir da et
kostnadsoverslag lik:
•
•

Banetrasé i dagen (1350 m * 850 000,- kr/lm)
Banetrasé i tunnel (100 m * 400 000,- kr/lm)

1148 mill. kr
40 mill. kr

Sum

1 188 mill. kr

(ekskl. mva.)

I tillegg vil det påløpe en del kostnader knyttet til trafikkavvikling/trafikkomlegging i
anleggsperioden, arkeologiske utgravinger m.v. Estimering av disse kostnadene er
vanskelig å gjøre uten at man kjenner planlagt framdrift i prosjektet. Erfaringer fra
sykkel-VM i 2017 og andre større arrangementer i sentrum, byggearbeider i Kong Oscars
gate tilsier at slike kostnader fort kan bli betydelige.
Det er heller ikke medtatt kostnader for omlegging av offentlig infrastruktur som kabler,
rør og ledninger mv. da omfanget av dette er ukjent. For postene ovenfor er det antatt et
overslagsmessig påslag på 15%, slik at sum da øker til 1 366 mill. kr (ekskl. mva.).
I tillegg for byggekostnadene for daglinje, må også kostnadene for bruk av offentlig
fellesgrunn legges til kostnadsoppsettet. Banen legger beslag på et sentrumsareal lik
19 500 m2. Med en kvadratmeterpris på 25 000,- kr/m2, gir dette en gategrunnkostnad på
kr 487 500 000,-, altså om lag en halv milliard kroner.
Totalkostnaden for sentrumsalternativet blir da anslagsvis 1 853 500 000,- kr, ekskl.
mva.
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Kostnader knyttet til naboulemper og tap for huseiere, næringsdrivende,
kollektivtransport/drosjenæring, varetransport, andre trafikanter, turistnæringen,
offentlige etater/institusjoner, museer, kulturliv, støyavbøtende tiltak/støykostnader, buss
for bane mv. er heller ikke medregnet.
Det gjøres oppmerksom på at ikke prissatte verdier/konsekvenser av tiltaket, også for
tilstøtende arealer (enn de direkte berørte av tiltaket), kan være store, uten at dette
framgår av denne utredningen.
Disse direkte og indirekte kostnadene som er nevnt over, kan være meget høye. Heller
ikke forskjellen i nytte av bruk av banen (dagalternativet versus tunnelalternativet) er
prissatt. Herunder kortere reisetid gjennom sentrum ved tunnelløsning, flere mennesker
kan betjenes av de to stoppene i berg enn ved stopp i dagen, behov for færre togsett med
tunnelløsning, bedre driftssikkerhet og vesentlig lavere risiko for trafikkulykker med
tunnelløsning, samt mulighet for mer fleksible løsninger for infrastrukturen i sentrum,
herunder også at Bryggen fortsatt kan fungere som omkjøringsvei ved hendelser på
vegnettet eller o.l.
5.4 Grunnlagsdata, forutsetninger og erfaringstall for grovt kostnadsoverslag
tunellalternativet
Løpemeterpris tunnel, inkl. en holdeplass i berg, rigg,
holdeplass i portal med bane i dagen (ekskl. mva.)
664 000 kr/lm
Løpemeterpris uten stopp i berg, inkl. rigg og påhugg (ekskl. mva.) 414 000 kr/lm
Løpemeterpris tunnel, inkl. to holdeplasser i berg, rigg,
holdeplass i portal med bane i dagen (ekskl. mva.)

883 000 kr/lm

Tallene og kalkulasjonen er basert på bl.a. erfaringstall fra Jernbaneverket/Bane NOR,
som angir at kostnader (løpemeterpris) for dobbeltsporet jernbane med meget høy
tunnelandel og middels kompleksitet tilsier en løpemeterpris (2016) i størrelsesorden
250 000,- til 600 000,- kr/lm, se figur 5-1 under.
I tillegg er kostnadene i h. h. t. Bergensprogrammets egne vurderinger av enhetskostnader
for bane i tunnel og kostnadsanslag for fjellhall for holdeplass (2012-kr), se figur 5-2
under. Disse siste kostnadene er vesentlig høyere enn kommunens anslag for bygging av
en større fjellhall for P-anlegget Sentrum Øst/Fløygarasjen (også indeksjustert) i det
samme området (kostnad for fjellhall 2004 kr = 150 mill. kr).
Sammenligner man kostnadene i vårt overslag for tunnel med kostnadene for bygging av
tilsvarende anlegg i Nice (se vedlegg 5), så var løpemeterprisen der for tre km tunnel med
tre stopp i berg ca. 2 600 mill. kr. Det gir en løpemeterpris på om lag 867 000,- kr/lm. Det
er tilsvarende som våre overslag.
Våre anslag for tunnelalternativet med fjellhaller for holdeplass kan derved betraktes som
moderate til høye. I tallene er ikke kostnadsreduksjoner som følge av samvirke med andre
infrastrukturprosjekter eller anleggsbidrag fra disse medtatt.
Det forutsettes at hoveddelen av tunnelmassene lastes over på lekter på Bontelabo og
brukes til tildekking av forurenset sjøbunn f.eks. på Laksevåg, i Florvågen, i Bakervågen,
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i Skiftesvik mv., og at massehåndteringen med lekter og utlegging dekkes via disse
prosjektene. Slik vil tunnelmassene gi en direkte miljøgevinst. Denne bruken er
tilsvarende hvordan tunnelmassene fra den nye Ulrikstunnelen ble benyttet til tildekking i
Puddefjorden. Det kan også tenkes at masser kan brukes til ev. fyllingsprosjekter i
Sandviken og nordover i Åsane.
Byggetiden for tunnelalternativet er antatt å være tre år, og naboulempene og ulempene
for trafikk, næringsdrivende og turisme m.m. i sentrum antas å være overveiende små.

Figur 5-1: Viser erfaringstall fra bygging av dobbeltsporet jernbane, oppjustert til 2016-tall. Tunnelandel
mellom 0 og 85% og kompleksitet fra enkel til vanskelig. Normalt har jernbanetunneler et noe større
tverrsnitt og en del ekstra krav til utforming pga. høyere hastigheter på togmateriellet enn bybanetunneler,
men sammenligningen er likevel relevant. Kilde:
https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/7544048f74f84259a93eb6c8addc7c1e/ua-rapport89_2017_etterevaluering-av-to-jernbanestrekninger.pdf

Figur 5-2: Viser Bergensprogrammet sin egen vurdering av kostnader for bybane gjennom sentrum. Kilde:
http://bergensprogrammet.no/wp-content/uploads/2013/02/Vedleggsnotat_06_kryssing-avVaagen_rev_20121123.pdf

34

5.5. Grunnlagsdata, forutsetninger og erfaringstall for grovt kostnadsoverslag for
bybane i sentrum over Torget og Bryggen
Lengden på traseen fra Kaigaten til Sverresborg er anslått til å være ca. 1400 m, inkl. 100
m tunnel.
I Kong Oscars gate, som ble rehabilitert i perioden 2016 til 2018 (Del 1), var
kostnadsrammen ca. 80 mill. kr for rehabilitering av den om lag 400 m lange gata. Her
ble det gravd relativt grunt, slik at det var relativt lite konflikter med arkeologiske lag
(bortsett fra i nedkastpunkter for bossnett og en del dypere kummer for VA) og
nabofundamenter.
Gata er relativt smal, fundamenteringsprinsippet relativt enkelt og trafikkomleggingen
relativt ukomplisert. Løpemeterprisen her var i overkant av 200 000,- kr/lm ekskl. mva.
se figur 5-4 under. Her oppnådde man en del samvirke mellom vegvesenet og
«Graveklubben».
Bybanen skal etableres i vesentlig bredere gater, grunnforholdene er mer kompliserte,
fundamenteringen vesentlig mer krevende og man vil få konflikter med arkeologiske lag
og i større grad med eksisterende infrastruktur og naboeiendommer. Man vil ramme
trafikken betydelig, og da særlig kollektivtrafikken. I tillegg er bane- og tekniske
installasjoner vesentlig mer komplisert enn for vegprosjektet i Kong Oscars gate.
Omlegging av rør, kabler og ledninger i grunnen vil også medføre graving i sidegater og
trafikkomlegging for biler, kollektivtrafikk, gående og syklende. Det er derfor ikke
usannsynlig at den samlede løpemeterprisen vil være tre til fem ganger løpemeterprisen
for rehabiliteringen av Kong Oscars gate.

Figur 5-4: Viser Bergensprogrammet sin egen vurdering av kostnader for rehabilitering av første del av
Kong Oscars gate.
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Fylkeskommunen har Del 4 av Bybanen under bygging, strekningen Sentrum –
Fyllingsdalen. Beskrivelsen av traseen er gitt i figur 5-5 under, og oppsummering av
kostnadsoverslaget i figur 5-6. Traseen er ca. 9 km lang. Av dette er ca. 4 km tunnel.
Dersom man legger til grunn kostnadsestimatet på 8600 mill. kr (ekskl. mva.), trekker fra
det store underjordiske stasjonsbygget på Haukeland (1000 mill. kr), grunnerverv (960
mill. kr), 4 km med tunnel (à kr 400 000 lm) = 1600 mill. kr, får man en kostnad for de
resterende 5 km på kr 5040 mill. kr. Det gir en løpemeterpris på om lag 1 mill. kr/lm for
bane i dagen. Det kan være noen elementer som utgår i sentrum som inngår i denne
traseen Sentrum-Fyllingsdalen, men et anslag på 850 000,- kr/lm er trolig realistisk for
kostnaden ved å legge traseen gjennom sentrum.
I sentrum er det også flere arkeologiske problemstillinger enn på bl.a. Minde, behov for
peling av banelegemet og trolig også mye forurenset byjord som må håndteres og
deponeres særskilt. Det synes derfor realistisk å legge denne kostnaden til grunn for 1300
m trasé gjennom Bergen sentrum. Og i tillegg vil 100 m tunneltrasé anslagvis koste
400 000,- kr/lm ekskl. mva. (i påhuggsområdet, lavere ellers).

Figur 5-5: Viser fylkeskommunen sin egen beskrivelse av traseen Sentrum – Fyllingsdalen.
Kilde: https://www.hordaland.no/nb-NO/bybanen-utbygging/sentrum-fyllingsdalen/
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Figur 5-6: Viser utdrag av nøkkeltall i fylkeskommunen sin «Kvalitetssikringsrapport KS2 Bybane Bergen
sentrum – Fyllingsdalen, BRT 4», datert 27. oktober 2017. Kilde:
https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/pdf-til-nyheiter-2017-og2018/rapportbybanefyllingsdalen.pdf

I tillegg for byggekostnadene for daglinje, så må også kostnadene for bruk av offentlig
fellesgrunn legges til kostnadsoppsettet.
I Vestlandsforsknings notat «Levetid og lengde for vei og jernbane», datert 10 januar
2010 står det (vår understreking) (Kilde:
http://sip1.vestforsk.no/pdf/Felles/LevetidLengdeVeiJernbane.pdf ):,

Tomte- eller arealkostnaden er en viktig kostnad i tilknytning til parkering. Kostnadene
varierer med tomtens beliggenhet og arealbruk på tomtene omkring. En tomt som er
regulert til parkering, kan få en helt annen verdi ved omregulering. Gategrunn som
benyttes til parkering, kan derfor forutsettes å ha samme verdi som arealer utenfor
gategrunn på samme sted (Jansson 1987).
Utdraget i notatet til Vestlandsforskning indikerer at gategrunn har samme verdi som
tomteverdi i området.
Man har en nylig verdisetting av tomtegrunn på Torget/Bryggen, se figur 5-7 og 5-8.

Figur 5-7: Viser utdrag av bt.no vedrørende endelig fastsettelse av tomteverdi for Zachariasbryggen på
Torget i Bergen. Kilde: https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/0ERX4o/Na-er-Zachen-saken-avsluttet
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Figur 5-8: Viser størrelsen av eiendommen Zachariasbryggen på Torget i sentrum. Kilde:
https://www.norgeskart.no/#!?project=seeiendom&layers=1002,1013,1014,1015&zoom=17&lat=673462
2.57&lon=-31895.75&panel=Seeiendom&markerLat=6734625.594123904&markerLon=31895.911783854168&sok=Bryggen&showSelection=true

Legger man prinsippet fra Vestlandsforsknings notat til grunn, kan man altså fastslå at
gategrunnen i Bergen i området mellom Kaigaten og Sandbrogaten har en
kvadratmeterverdi på inntil kr (kr 130 000 000,-/1522,5,- m2) = 85 386 kr/m2.
Den laveste verdien man kan legge til grunn, er verdien av kjøp en P-plass i Bergen
sentrum. Siden dette kan være vanskelig å anslå verdien av, kan man alternativt legge til
grunn kostnadene for bygging av P-anlegg i berg (til erstatning for P-plasser på
gategrunn). Dette er anslått til å koste 200 000,- til 300 000,- kr pr. P-plass i 2018. Legges
det til grunn at en P-plass i sentrum da koster kr 300 000,-, og legger beslag på 12 m2
gateareal, så er gategrunnprisen i sentrum anslagsvis lik 25 000,- kr/m2. Dersom Bybanen
beslaglegger et areal i sentrum på 1300 m × 15 m (banebredde + skuldre/slake skråninger
og annet areal, bla. areal med begrensinger), så legger banen beslag på et sentrumsareal
lik 19 500 m2. Med en kvadratmeterpris på 25 000,- kr/m2 så gir dette en
gategrunnkostnad på kr 487 500 000,-, altså om lag en halv milliard kroner.
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5.6 Sammenligning av kostnadsoverslag. Tidsforbruk
Ut ifra kostnadsoverslagene er byggekostnadene for å føre Bybanen gjennom sentrum
klart størst ved å gå over Torget og Bryggen, og klart minst ved å la traseen gå i tunnel.
Grunnforholdene langs tunneltraseen er relativt godt kartlagt gjennom diverse prosjekter,
slik at den økonomiske og tidsmessige risikoen er trolig lavest ved å gjennomføre
tunnelalternativet.
Byggetiden vil trolig være vesentlig lengre for traseen i dagen enn tunnelalternativet.
Legger man framdriften i Kong Oscars gate til grunn, så er denne lik 200 m pr år. Dvs. en
byggetid for Bybanen i sentrum på 6,5 år (inkl. tid til arkeologiske utgravinger og mye
omlegging av infrastruktur. Tunnel mot Sverresborg bygges parallelt).
Til sammenligning antas byggearbeidene i sentrum for tunnelalternativet å ta to år
(Berører et lite område, berører ikke kollektivtrafikk og i liten grad handelsvirksomhet,
trafikk, turisme mv.) og selve tunnelarbeidene tre år (parallelt).

6.0 Drivemetoder for tunnel
Kostnadsoverslaget for tunnel er basert på bruk av konvensjonell drift.
Jernbaneverket/Bane NOR har tidligere gjort en del vurderinger vedrørende
konvensjonell driving (boring og sprenging) vs. TBM (Tunnelboremaskin), tilsvarende
den som ble brukt for driving av den nye Ulrikstunnelen (2017), og tidligere til å drive de
to løpene i Fløyfjellstunnelen (E39) og det nye løpet i Eidsvågtunnelen (E39) på 1980tallet. Vurderingene viser at det kan oppnås gode resultater med begge metoder mtp.
vanntetting og å hindre setninger. Se vedlegg 7.
Dersom det skal drives lange tunneler for Bybanen (med utgangspunkt i
Sandviken/Koengen), så kan TBM være økonomisk mer konkurransedyktig enn for
kortere tunneler. Kilde: https://www.banenor.no/dokumenter/Sporsmal-og-svar-omTBM-kontra-sprenging-av-tunnel/
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7.0 Sluttmerknader
Det kan bemerkes at løsningene som beskrives i dette notatet ikke vil ha noen negative
konsekvenser for trasévalget i Sandviken eller lengre nord. Men de kan lette driften og
redusere kostnadene for drift av tunnel i Sandviken ved riggplassen på Koengen også kan
benyttes for drift av tunnel i denne retningen.

8.0 Referanser
[1]

Orienterende kostnadskalkyler for hovedtiltaket med Bybanen i tunnel bak
Bryggen og 0-alternativet med å legge banen i dagen over Torget og Bryggen.
Utarbeidet til dette notatet.

[2]

Oversikt over innbyggere i kretser Fjellsiden. Utarbeidet til dette notatet av
Stiftelsen Bryggen

[3]

NGU. Berggrunnsgeologisk kart for Bergen (M 1:50 000).

9.0 Vedlegg:
Vedlegg 1: Utdrag Bergensprogrammet sin utredning «Bybanen Bergen sentrum –
Åsane. Vurdering av trasé. 3 alternativer. Mars 2013».
Vedlegg 2: Sammendrag Bioforskarapport – Sammendrag simulering av
grunnvannstrykket i Fløyfjellet i Bergen
Vedlegg 3: Utdrag Norconsult AS sitt notat 5121731-14, datert 04.07.2012
Vedlegg 4: Utdrag av Vestlandsforsking, v/ Morten Simonsen, sitt Notat 10 januar 2010
«Levetid og lengde for vei og jernbane»
Vedlegg 5: Utdrag av dokumenter plansak Arealplan (ID 17490000) «Bergenhus.
Sentrum Øst, Fjellsiden, Parkeringsanlegg».
Vedlegg 6: Tunnelløsning og kostnader for bybanen i Nice
Vedlegg 7: Utdrag av Spørsmål/svar BaneNOR - Drivemetoder for tunnel
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Vedlegg 1:

Utdrag av side 8 og 14 i Bergensprogrammet sin utredning «Bybanen Bergen sentrum – Åsane. Vurdering
av trasé. 3 alternativer. Mars 2013». Øverste figur viser Alternativ 1a og nederste Alternativ 2b.
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Vedlegg 2:

Utdrag av Bioforsk-rapport «Rapport. Vol. 3. Nr. 138. 2008. Simulering av grunnvannstrykket i Fløyfjellet
i Bergen. Mulige konsekvenser av tunneler for grunnvannstanden i løsmassene ved Bryggen», datert
27.11.2008 (forside).
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Vedlegg 3:

Utdrag av Norconsult AS sitt notat 5121731-14, datert 04.07.2012, utarbeidet for Bergen kommune.

Utdrag av Norconsult AS sitt notat 5121731-14, datert 04.07.2012, utarbeidet for Bergen kommune.
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Utdrag av Norconsult AS sitt notat 5121731-14, datert 04.07.2012, utarbeidet for Bergen kommune.
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Utdrag av Norconsult AS sitt notat 5121731-14, datert 04.07.2012, utarbeidet for Bergen kommune.

Vedlegg 4:

Kilde: http://sip1.vestforsk.no/pdf/Felles/LevetidLengdeVeiJernbane.pdf
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Vedlegg 5: Utdrag av dokumenter plansak Arealplan (ID 17490000) «Bergenhus.
Sentrum Øst, Fjellsiden, Parkeringsanlegg».

Utdrag av plansak Arealplan (ID 17490000) «Bergenhus. Sentrum Øst, Fjellsiden, Parkeringsanlegg».

Utdrag av plansak Arealplan (ID 17490000) «Bergenhus. Sentrum Øst, Fjellsiden, Parkeringsanlegg».

Utdrag av plansak Arealplan (ID 17490000) «Bergenhus. Sentrum Øst, Fjellsiden, Parkeringsanlegg».
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Utdrag av plansak Arealplan (ID 17490000) «Bergenhus. Sentrum Øst, Fjellsiden, Parkeringsanlegg».

Utdrag av plansak Arealplan (ID 17490000) «Bergenhus. Sentrum Øst, Fjellsiden, Parkeringsanlegg».
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Utdrag av plansak Arealplan (ID 17490000) «Bergenhus. Sentrum Øst, Fjellsiden, Parkeringsanlegg».

Vedlegg 6: Tunnelløsning og kostnader for bybanen i Nice
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Viser utdrag om BT sin artikkel om tunnelløsningen for bybanen i Nice. Kilde:
https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/kag6mQ/Bergens-bybaneforbilde-valgte-tunnel-gjennom-det-historiske-sentrum

Line 2 Ouest-Est
Line 2 will run for 11.3 km of which 3.2 km near the center are going to be
underground. Starting at the port in the east and ending at Nice Côte d'Azur Airport
and Nikaïa in the west, serving 20 stations in total. Ridership expectations are 140,000
passengers per day. Work began in the second half of 2014. A €270m contract for
building the underground section was awarded in December 2013.[9] Service from
CADAM to Magnan opened on June 30th 2018, service to the airport and Jean
Médecin station opened in December 2018, and service on the complete line is planned
for summer 2019, the journey is about 26 minutes from Nice Airport to Port Lympia.
[10]
The total cost of the line is projected to be €770m of which the central government
is contributing €52.8m.

Viser utdrag av WP-artikkel. Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Nice_tramway

Vedlegg 7: Utdrag av Spørsmål/svar Banenor - Drivemetoder for tunnel

Hvilken av metodene er mest pålitelig i forhold til tetting av tunnelen?
For Jernbaneverket er det et ufravikelig mål å unngå varige skader på omgivelsene, uavhengig av
byggemetode. Dette innebærer blant annet å hindre innlekkasje av grunnvann, noe som kan føre til
setninger og fare for skader på terrengoverflaten.
Ved å bruke systematisk forinjeksjon slik som beskrevet over, ble det oppnådd svært gode resultater med
tetting av tunnelene som nylig ble bygd med tradisjonell boring og sprenging mellom Sandvika og Asker. Det
oppstod ikke setningsskader av betydning som følge av disse arbeidene.
I områder med dårlig og oppsprukket fjell, kan det være nødvendig å øke omfanget av tetting og fjellsikring.
Om nødvendig pumpes vann inn i grunnen for å opprettholde grunnvannsnivået inntil tettekravene oppnås.
Når tunnelen drives fra mange angrepspunkter samtidig, kan det vies nødvendig tid til slike tiltak uten
særlige konsekvenser for framdriften som helhet. Bruk av TBM kombinert med at tunnelen kles med
betongelementer, er også en meget pålitelig metode. Men heller ikke denne metoden er uten utfordringer,
f.eks. knyttet til tetting av skjøtene mellom betongelementene.
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…….

Hvilken metode er best tids- og kostnadsmessig?
Bruk av TBM gir ca. ett år lengre byggetid enn boring og sprenging. Total drivetid vil være henholdsvis ca.
3,5 og 2,5 år. Dette kan umiddelbart synes merkelig, i og med at inndriften med TBM en god del raskere enn
ved boring og sprenging. Imidlertid tar det minst ett år fra kontrakt er inngått med entreprenør, til en TBM er
ferdigbygd og montert. Med TBM er det bare ett angrepspunkt for arbeidene, mens boring og sprenging fra
tverrslag gir sju angrepspunkter samtidig. Når det gjelder kostnader, er bruk av TBM ca. 6-800 millioner
kroner dyrere enn boring og sprenging. Kostnader for de ulike alternativene med ett og to løp er som følger:

Ettløps tunnel

To separate tunneler

Boring og sprenging

1,26 milliarder kr.

1,63 milliarder kr.

TBM

1,86 milliarder kr.

2,05 milliarder kr.

Når TBM er så mye dyrere, hvordan kan det ha seg at TBM likevel brukes
til tunnelbygging en rekke steder i Europa og ellers i verden?
Ved tunneler som er betydelig lengre enn mellom Lysaker og Sandvika, eller ved mer kompliserte
fjellforhold, vil TBM være mer effektivt.
I Norge er en rekke tunneler bygd med boring og sprenging. Dette har gitt en erfaring og kompetanse som
innebærer at norsk anleggsbransje er mer effektiv på dette området enn tilfellet er i de fleste andre land.
Hos oss har TBM kun vært brukt til tunneler med mindre tverrsnitt, hovedsakelig ved kraftutbygging og vannog kloakkledninger. Bygging av veitunnel med TBM er kun prøvd én gang for ca. 20 år siden. Samtlige
andre vei- og jernbanetunneler er bygd med boring og sprenging.
I Norge finnes det derfor ikke maskiner av den størrelsen som kreves mellom Lysaker og Sandvika, med en
diameter på ca. 13 meter. Med andre ord vil selve tunnelboremaskinen måtte hentes fra utlandet.
Jernbaneverket har gjennomført en grundig kostnadssammenligning mellom de to metodene, hvor norske
og utenlandske fagfolk har bidratt både ved utarbeidelsen og kvalitetssikringen av materialet.
…
Publisert av: Olav Nordli 06.02.2006…………

Sluttnoter
1

Kote 2,61 var i 2012 ventet stormflonivå med 20 års gjentaksintervall uten
bølgepåvirkning i år 2100.
2

Vestlandsforsking: «LEVETID OG LENGDE FOR VEI OG JERNBANE», 10.01.2010,
tabell 3. Se figur 1-4 i note 2.https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=6315
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