Hvitboken – Bryggen fri for bil, buss- og bane
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1. opplag 1000

Ståsted og deltakelse

Rapportens ståsted er at den vil ha Bryggen uten tung transport av biler, busser og bane.
Rapporten tar som utgangspunkt at Bybanen skal være hovedalternativ for kollektivtransport
mellom sentrum og Åsane.
Oppdragsgivere er Bryggens Venner, Stiftelsen Bryggen og Fortidsminneforeningen, avdeling
Hordaland.
Ansvarlig redaktør er Cardo 8614 AS.
Alle bidragsytere (også redaktør) er engasjerte og fagfolk som har arbeidet frivillig – pro bono
publico.
Salvo, errore & omissione – rapporten er avgitt med forbehold om feil og uteglemming. Temaet er
komplekst, og feil kan oppstå. Konkrete tilbakemeldinger gis på brev.cardo@gmail.com og vil bli
brukt til å vurdere endringer i senere opplag.
Bryggen, 9. november 2018
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Sammendrag

Valget av Bryggen som trasé for Bybanen til Åsane er ensidig og mangelfullt utredet. Kommunens
utredninger stiller biltrafikk eller banetrafikk over Bryggen opp mot hverandre. Den utelater det
beste hovedalternativet “fjerning av all gjennomgangstrafikk”, som var et tverrpolitisk mål i Bergen i
minst 30 år før man begynte å utrede den til baneformål. Bryggen uten busser, biler og bane skårer
best på alle parametre bortsett fra synlighet for Bybanen.
Sentrale utredninger er ikke foretatt eller er gjort på et svært overfladisk nivå, samt at metoder som
skal benyttes ikke er anvendt for sentrale tema som:
• verdensarv
• risiko og sårbarhet
• havnivåstigning og springflo
Hvitboken dekker disse temaene, og det kommer frem funn som er dramatiske. En komplett og
fullverdig utredning ville gitt et annet resultat og diskusjon i byens folkevalgte organ og i statlige og
regionale fagorgan.
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Sammendrag forts.

De oﬀentlige utredningene gir en forenklet og feilak1g frems1lling:
• Banen må illustreres med den størrelse og de master og ledninger den får, de gjerder og stengsler
den kan bli pålagt, og frekvens på avganger i frem1den
• En må tydelig vise den forringelsen av sikt, den støy og den barrierevirkning banen gir for
verdensarven Bryggen
• Verdenskulturminnet Bryggen blir helt feilak1g redusert 1l bygningsvern av noen hus, og ikke som
et historiefortellende kulturminne i in1m sammenheng med Øvregaten, Vågen, kaiene og med
vik1ge historiske forbindelser mot festningen på Holmen
• Bybanen vil skjære tvers gjennom det historiske nasjonalmonumentet som denne del av Bergen
representerer. Anlegges den, er det hvitbokens konklusjon at Bryggen ventelig vil tape sin posisjon
som verdenskulturminne
I vernesammenheng er det oGe slik at poli1kk og forvaltning må berge kulturminner som
befolkningen ikke har seH verdien av enda. Når det gjelder å hindre rasering av Bryggen og
vrimleområdene mot Vågen, er det ﬂertallet av folket som må verne seg mot et poli1sk blindt
pres1sjeprosjekt.
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Innhold
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1 Metodefeil og svakheter – Bergen kommunes utredninger - det manglende utredningsalterna8vet

Kommunen har presentert løsning av trafikkutfordringene som et enten- eller:
1.

Enten Bybane over Bryggen og biltrafikken bort

2.

eller biltrafikk over Bryggen og Bybanen bort

Et alternativ 3 verken bane eller biler; “Bryggen uten gjennomgangstrafikk”, er ikke utredet.
Alternativ 3 har vært et politisk mål i tretti år uavhengig av utredning av Bybanen til Åsane.
Dette er et alternativ som skårer langt bedre enn de to andre på alle parametere, bortsett fra
synlighet for Bybanen.
Alternativ 3 uten bane og uten biler er ikke utredet, men er fullt mulig. Det skulle vært utredet,
og det er denne rapportens faglig klart anbefalte alternativ.
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1 Metodefeil og svakheter – Bergen kommunes utredninger - forhåndskonklusjon og bestillingsverk

Poli%sk og administra%v ledelse har fra første stund signalisert at svaret er gi6 - Bybanen skal gå
over Bryggen uanse6.
• Den poli%ske konklusjonen er altså gi6 på forhånd og preger noen av de faglige utredningene,
som ikke fremstår som objek%ve, men som bes%llingsverk hvor konklusjonen skrives før
utredningen
• Det alterna%vet som Byrådet foretrekker, bybane over Bryggen, ser ut %l å ha bli6 behandlet
med manglende kri%sk avstand av enkelte av kommunens fagfolk og innleide konsulenter
• Vi ser behov for å sikre at det beny6es uavhengige, uhildede konsulenter og fagmiljøer som
gjennomfører en faglig kvalitetssikring av konsekvensutredningene, særlig på de tema som
denne hvitboken tar for seg
• Det parlamentariske systemet forsterker behovet for en uhildet gjennomgang av alle de faglige
utredningene, jamfør Kommunelovens bestemmelser om Bystyrets re6 og behov for
utredninger/kompetanse som er uhildet også av et poli%sk ledet Byråd
• I en sak av så stor vik%ghet bør det vurderes om Bystyret bør holde en egen høring og
innhente egne rapporter som er bes%lt ut fra et mandat som er godkjent av alle i Bystyret
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1 Konseptvalg - konseptet er endret etter utredningene fant sted

• De ﬂeste utredninger om bybane 2l Åsane gjentar at en baneløsning i tunnel og med
stoppested i 8ell og under bakken er et brudd på hovedkonseptet om Bybanen som ”et synlig
og iden2tetsskapende element i bybildet”. De@e er bli@ et hovedargument for å la Bybanen gå
over Bryggen
• Konseptet om synlighet ble fraveket da bystyret valgte trasé 2l Fyllingsdalen med ﬂere
tunneler og underjordisk stopp ved Haukeland Sykehus. Konseptet ble eksplisi@ endret da
Bystyret januar 2018 vedtok tunneltrasé for bybane gjennom indre Sandviken (sak 19/18). Det
ble gjort en ” -nødvendig videreutvikling av bybanekonseptet. --- Tunnelløsninger er en stor
bestanddel i vedta@ reguleringsplan for byggetrinn ﬁre 2l Fyllingsdalen, og løser vanskelige
konﬂikter med bygging i te@ by”
• Tidligere utredninger og konklusjoner som er truﬀet med det opprinnelige konseptet som et
premiss må oppdateres og fornyes, og om nødvendig med ny konklusjon
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2 Roller og ansvar - antikvariske myndigheter

Antikvariske myndigheter:
• Klima- og miljødepartementet (KLD) har ansvaret for strategi- og politikkutvikling innenfor
hele kulturminnefeltet og har ansvar for internasjonale konvensjoner for kulturminneområdet,
bl. a. Konvensjonen for vern av verdens kultur- og naturarv, UNESCO 1972
(Verdensarvkonvensjonen)
• Riksantikvaren (RA) er direktorat for kulturminneforvaltningen. Ansvar for automatisk fredete
(før-reformatoriske) kulturminner
• Hordaland fylkeskommune (HFK) har delegert myndighet i flere saker som angår kulturminner
og har ansvar for iverksetting og oppfølging av nasjonal kulturminnepolitikk. Fylkeskommunen
har ansvaret for forvaltningen av etter-reformatoriske, fredete kulturminner. I plansaker
representerer regionalforvaltningen kulturminnemyndigheten med innsigelsesrett overfor
reguleringsplan og bindende kommuneplan
• Bergen kommune (BK) har som kulturminneforvalter ingen formell rolle etter
kulturminneloven, men er rådgiver
• Kommunen har ansvar for å verne lokalt og regionalt viktige kulturminner etter plan- og
bygningsloven og kan blant annet regulere til bevaring og vedta hensynssoner
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2 Roller og ansvar - planmyndighet, dri6sansvar, statlige 7lsyn og fagorgan

Bybanen
• Bergen kommune har planleggingsansvar, og Planetaten utarbeider reguleringsplan
• Hordaland fylkeskommunen har utbyggings- og driftsansvaret
• Bybanen Utbygging er en avdeling i HFK med ansvar for planlegging, design og utbygging
• Skyss er en enhet i HFK med ansvar for offentlig transport i fylket og har en bestillerrolle mot
Bybanen AS
• Bybanen AS har totalansvaret for drift, herunder innkjøp av og styring av operatør
• Operativ drift og vedlikehold av bybanevogner og infrastruktur er konkurranseutsatt
Statlige tilsyn
• Statens jernbanetilsyn har ansvar for tilsyn med alle trikker og all jernbane i Norge, herunder
Bybanen
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, har ansvar for beredskap ved sjø- og
havnivåstigning, samt ansvar for den generelle sikring mot risiko og sårbarhet
• Havarikommisjonen er ansvarlige ved alle ulykker de velger å granske
• Vegtilsynet har ansvar for å stille krav til sikkerhet i områder med blandet trafikk
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3 Hva er Bybanen ,l Åsane – hva er den ikke ?
Bybanen er ikke en trikk

• Bybanen er en sporvei – såkalt «light rail». Bybanen blir feilak9g sammenliknet med en
trikk. Den er en le= jernbane/forstadstog med lavspennings elektrisitet. Denne type baner
skal primært gå i egen trasé, noe som muliggjør hur9gkjørende og store sporvogner, men
kan unntaksvis og der det ikke er andre muligheter også gå i blandet traﬁkk
• Bybanen er en tung støykilde, oFe med skarp, høyfrekvent og ubehagelig lyd (i kurver) og
skarpe smell ved sli= materiell og sli= skinnegang
• Frekvens. Bybanen skal være ryggraden i Bergens kollek9vtransport. Banen vil må=e gå
med 2-3 minu=ers intervaller i hver retning i rush9den. De=e betyr at hvert halvannet
minu= vil et vognse= passere Bryggen. Forutsa= lav kjørefart, blir det all9d et tog på
Bryggen. De=e vil bli et av banesporene i Europa med aller høyest frekvens

12

3 Hva er Bybanen til Åsane – hva er den ikke?
Støy – vekt – lengde

Bybanen er en vesentlig støykilde. Med et forventet antall hendelser kommer den i klassen for
den mest hyppige støybelastningen i T-1442 Retningslinjer for behandling av støy. For en
jernbane må en i beregningene ta med fremtidig støy med slitt materiell.
For strekket Kaigaten – Sandbrogaten må en særlig regne med mye støy på grunn av mye
krapp kurvatur med fem tilnærmet 90 graders bend på korte strekk, og med en sideforflytting
inn og ut ved Bryggen.
Banen er mye større enn en trikk. Vognsettene ble i 2017 forlenget til 42,14 m. Vognene er 3,5
m høye og 2,65 m brede og to spor bruker 6-7 m. Vognsettene veier 41,8 tonn uten
passasjerer og 56,85 tonn full. Fundamentering er 1-2 m dyp, avhengig av grunnforholdene.
Mastene er 4 m høye. Bremselengden på skinnegående vogner er stor og øker betydelig med
vognhastigheten.
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3 Hva er Bybanen til Åsane – hva er den ikke?

Bybanen over Nesttun

Foto: Gudrun Mathisen
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3 Hva er Bybanen ,l Åsane – hva er den ikke?
Kjøreledning og master

En bybane over Bryggen uten kjøreledning, men med batteridrift eller bakkesystem, er lite
realistisk. Dette på grunn av langt større kostnader og redusert nyttevekt. Batteridrift øker
egenvekten med 1-2 tonn, driftskostnaden med 25-40 % og gir fremdrift kun på én chassis
(Jamfør Bergen kommunes tilleggsutredning 2 -2013). Antatt økning i levetidskost for vognene
med batteridrift er totalt 25-40 %. Batteridrift reduserer driftsstabiliteten på vognene og øker
behovet for antall vogner. Batteridrift på hele vognparken på strekningen Flesland - Åsane er lite
sannsynlig. Det kommer til å bli et krav at banen etableres med kjøreledning og master foran
Bryggen både av driftsmessige og økonomiske hensyn. Master vil bli stående permanent i
området og må vurderes som faste installasjoner.
I Bergen kommunes utredninger fra 2013, og i senere møter er det lagt til grunn at banen over
Bryggen kan bygges uten master. Dette fremstår nå som lite troverdig.
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3 Hva er Bybanen til Åsane – hva er den ikke?
Gjerder og stengsler

Sikkerhet er et ansvar for banens dri1sansvarlige og er underlagt Statens Jernbane6lsyn.
Gjerder og stengsler kan bli pålagt for å holde banen i dri1 og unngå stans, uavhengig av
reguleringsplanen. Vi er overbevist om at krav 6l sikring vil oppstå, enten under regulering,
før oppstart eller under dri1.
Bergen Kommune hadde en større delegasjon 6l Croydon Tramlink før åpningen i mai 2000,
en bane ikke ulik den i Bergen, og ﬁkk der et klart eksempel på en bane som ikke kom ut av
prøvedri1 før en rekke 6ltak var gjennomført i henhold 6l 6lsynskrav. På samme vis ble
byggetrinn en av bybanen i Bergen revidert med over 100 uønskede mulige skadepunkt.
Kommunens utredninger legger 6l grunn at Bybanen legges på kote 2 foran Bryggen. Ny
kunnskap, føre-var-prinsippet og beredskap 6lsier at deLe allerede i dag er for lavt, også i
forhold 6l forventede krav ved prosjektering og bygging. Materiell og skinnegang vil bli utsaL
for saltvannseksponering selv i dagens klima.
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3 Hva er Bybanen til Åsane – hva er den ikke?
Manglende geografisk ambisjon

Den bybanen som planlegges nå, er beregnet på et avgrenset geograﬁsk dekningsområde.
Bryggen og Torget er dri:s- og traﬁkkmessig en ﬂaskehals.
Dersom banen på sikt skal dekke hele Åsane, samt med mulighet for å dekke konsentrasjonen
Frekhaug – Flatøy – Knarvik, så er traséen over Bryggen og Torget med sin dårlige avvikling
det som begrenser en oﬀensiv banestrategi for Bergensregionen nord.
En oﬀensiv bybanestrategi for de nordlige bydeler kan kun realiseres med banen i tunnel
gjennom sentrum.
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4 Jernbaneteknikk
Vått – blandet – kurvatur – sideforskyvning
• En dagløsning omfatter risiko for flom, nærhet til og utfordringer med saltvann, skarpe kurver
for å takle mange 90-graders vendinger på korte strekk. Det omfatter også et uoversiktlig
trafikkbilde med mange myke trafikanter tett på banen over et langt strekk, samt en trang
sideforskyvning mot Bryggen.
• Saltvann har svært negativt effekt på banen, karosseri, fremdriftssystem og elektronikk. Saltvann
er mer strømførende enn ferskvann. Problemer med nærhet til saltvann og hyppighet av flom vil
føre til press for å øke banens høyde. Dess nærmere en kommer detaljprosjektering og drift, jo
større vil presset bli for å heve banelegemet ytterligere.
• Mer saltvann og havnivåstigning er ikke primært et problem for den fredete trehusbebyggelsen,
som tåler slike ytre påkjenninger og dessuten lar seg heve. Problemene oppstår for en allerede
etablert skinnegående bane. Det er ikke kurant å heve banelegemet i ettertid.
• Jernbaneteknisk er en baneløsning i fjell bedre og riktigere enn en dagløsning. Med en løsning i
fjell fjernes krappe svinger, støy fjernes helt, blandet trafikk fjernes helt, og problemer med flom
og saltvann erstattes av et mer avgrenset problem med fukt, tetting og drenering i fjell. Slike
problemer har man lang erfaring med å løse.
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5 Risiko og sårbarhetsanalyse, ROS
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5 Risiko og sårbarhetsanalyse, ROS
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Konsekvens / sannsynlighet

5 Risiko og sårbarhetsanalyse – ROS
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5 Manglende ROS på detaljnivå.
Tiltaket skal vurderes selvstendig

En delvis risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet er kun gjort på overordnet
kommuneplannivå. En ROS-analyse må også gjøres på detaljnivå som integrert del av
reguleringsplanleggingen.
Bergen har meget stor variasjon både i topografi, naturforhold og bebyggelse, og en må gjøre
regning med at nye forhold vil bli avdekket ved en mer detaljert ROS-analyse for Torget og
Bryggen.
Det er plasseringen av tiltaket som skal vurderes opp mot alternative lokaliseringer (f.eks. tunnel).
Et dårlig sikkerhetsbilde for biltrafikk over Torget og Bryggen, er ikke et relevant ROS-argument i
forhold til baneløsning. Man kan ikke sammenligne situasjon med biltrafikk i dag med en tenkt
baneløsning i fremtiden.

22

5 ROS, personskade og traﬁkk
• Bybane over Bryggen innebærer blandet traﬁkk med fotgjengere, syklister og bilkjøring med varelevering 9l
bu9kker og annen virksomhet. Bryggen er et vrimleområde. Særlig i turistsesongen er det stor trengsel av
mennesker. I 2017 er årstraﬁkken innover i passasjene målt 9l 1,71 millioner besøkende. Enkelte dager er det
registrert mer enn 40 000 besøkende. I løpet av sommersesongen er det es9mert at 2,5 – 3,0 millioner
mennesker bruker frontarealet foran Bryggen
• Reiselivsprognoser 9lsier at 9lstrømmingen av turister 9l Bergen vil dobles de kommende 9 år. Veksten gir
stor grunn 9l bekymring når det gjelder sikkerhet
• Bryggen inneholder mye som kan distrahere fotgjengere, både turister og kjenLolk. Bryggen har mange
visuelle uMrykk og mye som skjer av planlagte og mer eller mindre spontane kulturak9viteter og
arrangementer
• Småbåthavnen i Bergen er langs Bryggen. BåLolket bruker kaiplassen 9l fortøyning, bording og ilands9gning,
las9ng, lossing og opphold. Bergen Havn reklamerer med at det er midt i byens hjerte, en kort spasertur 9l
de største turistaMraksjonene, restauranter, kjøpesentre og bu9kker. Servicesenter for fri9dsbåter ligger i
bygningen på Zachariasbryggen. Gjestehavnen i Vågen tar imot rundt 5000 fri9dsbåter årlig. Sommers9d og
ved festdager er det stor ak9vitet og mange besøkende. Kaien benyMes hyppig av veteranbåter.
• Kaivandring. Det er svært populært å ﬂanere langs kaien for å se på båtene. En innsnevring av kaibredden
som Bybanen vil forårsake, vil redusere mulighetene for deMe. En innsnevring vil øke utryggheten og faren
for skader og ulykker både mot banen på den ene siden og mot kaikanten på den andre.
Bybanen vil forårsake store sammens9mlinger av gående på begge sider av traséen.
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5 ROS Personskade og trafikk
Bybane over Bryggen innebærer at tung skinnegående transport blandes med fotgjengere som beveger seg i alle
slags retninger og som også krysser banen for å komme frem 9l kaifronten. Strekningen Torget – Sandbrogaten
har å?e gateløp på tvers av bybanen og som vil ende re? i skinnegangen, derav ﬁre med forutgående fall.
Ny? siden 2013: Blandet traﬁkk syklister – fotgjengere
Bystyret behandlet Forslag 9l gjennomgående sykkeltrase Bergen sentrum-Sandviken 20.06.2018 (sak 155/18) og
vedtok bl.a.: ”..For Torget og Bryggen, vil den foreslå4e sykkelløsningen ikke kunne anbefales av hensynet ;l de
gående og å videreutvikle Torget som a4rak;v møte- og markedsplass for bergenserne og hele regionen.”
”..Bystyret merker seg at sammenhengende høykvalitets sykkelvei gjennom bykjernen er vanskeligere å realisere,
og ber Byrådet prioritere gjennomføring av sykkeltrase i sentrum særlig høyt for å kny4e sykkelinnfartsårene
mellom Bontelabo og Store Lungegårdsvann sammen. Bystyret ber Byrådet arbeide videre med å ﬁnne en
sammenhengende sykkeltrase mellom Chris;es gate og Bontelabo i forbindelse med Arkitektur- og
designkonkurransen for Torget og Bryggen og Traﬁkkplan sentrum. Bystyret forutse4er at torgarealet skal
skjermes og at traﬁkkareal i øst bør vurderes som sykkelareal.”
Konsekvensen er at syklister og fotgjengere må dele på Bryggens frontareal. Ulykkesomfanget ved slik blanding
må beregnes. Tryggheten 9l de gående må se?es i første rekke, noe som umuliggjør en høyklasse sykkelvei
gjennom sentrum, dersom en også skal prioritere bybane eller gjennomgangsvei. Sykkelløsning og/eller mangel
på sykkelløsning er enda en kompliserende faktor i det farlige traﬁkkbildet banen vurderes sa? inn i.
Antall gående, syklende og myke traﬁkanter er økende. Spesielt krevende er traﬁkkavvikling på toppdagene
sommers9d. Blandet traﬁkk med bil eller bane er allerede i dag med dagens modererte biltraﬁkk og før forventet
vekst av myke traﬁkanter for farlig 9l å kunne aksepteres.
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5 ROS Personskade og trafikk – oppsummert/konkludert

• Bybanen sentrum - Nesttun kalkulerte med en dødsulykke hvert 32. år, til fortrengsel for
hyppigere ulykkestilfeller med bil og buss. Vrimleområdet Torget-Bryggen er et mye mer
komplekst område og med stort potensial for å forårsake flere ulykker enn i dag. I følge
ulykkesstatistikken til Statens Jernbanetilsyn skjer 70 % av alle ulykker med trikk i områder med
blandet trafikk
• Cardos konklusjon bybane Bryggen: Meget alvorlig ulykke (kvestelse etc.) vil ventelig hende minst
1-4 ganger per år (lavt estimat). Bybane i dagen over Torget og Bryggen kommer i rød sone og
bør/skal om mulig unngås, eventuelt kreves omfattende avbøtende tiltak
• Katastrofal ulykke (dødsulykke) vil hende minst hvert 1.-10. år. Tiltaket kommer i rød sone og
bør/skal unngås
• Eventuelt omfattende avbøtende tiltak med mange hinder og stengsler i lengderetningen, må
etableres for om mulig komme ned på akseptabelt, men høy risiko
• Forholdene taler for at banen bør gis annen plassering og at biltrafikken reduseres. Flytting av
biltrafikk til Øvregaten er også komplisert og risikobetont pga. gatens utforming, med mange
bratte gater og smau med dårlig siktlinje

25

5 ROS – ﬂom, ekstremvær, stormﬂo og havnivå
Bergen kommunes utredninger 2013 anbefaler at skinnegangen for Bybanen over Bryggen legges på kote 2,0.
Høyden legges ?l grunn for reguleringsplanen.
Tre sikkerhetsklasser med stormﬂonivå på hhv. 20-, 200- og 1000-års gjentaksintervall er deﬁnert i TEK10.
1. Sikkerhetsklasse F1 gjelder ?ltak der oversvømmelse har liten konsekvens.
2. Sikkerhetsklasse F2 gjelder ?ltak der oversvømmelse har middels konsekvens.
3. Sikkerhetsklasse F3 gjelder ?ltak der oversvømmelse har stor konsekvens. DeKe omfaKer byggverk for
sårbare samfunnsfunksjoner og byggverk der oversvømmelse kan gi stor forurensning i omgivelsene.
• DSBs veileder «Havnivås?gning og stormﬂo, 2016» fremskriver forventet havnivås?gning for alle landets
kommuner og for hver sikkerhetsklasse. For Bergen gjelder at ?ltak i sikkerhetsklasse 2 krever en høyde over
havet på 206 cm. Tiltak i sikkerhetsklasse 3 krever en høyde på 213 cm. Bølgehøyde er ikke regnet inn.
Kravene er i ferd med å justeres opp. Kommunens egen mal saKe 3 meter for sikkerhetsklasse 3.
• Hvilken sikkerhetsklasse Bybanen i Bergen skal deﬁneres inn i, er hiPl ikke opplyst om. Bybanen skal være
ryggraden i Bergens kollek?vtransport, den bygges for et langt ?dsperspek?v og har i hvert fall en regional
betydning. Generelt gjelder føre-var-prinsippet, og «høyt alterna?v» fra nasjonale klimaframskrivninger skal
legges ?l grunn. Vi mener at ryggraden i kollek?vsystemet må innplasseres i sikkerhetsklasse 3.
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5 ROS – Flom, ekstremvær, stormﬂo og havnivås:gning
• DSB-rapporten anvendt av Bergen kommune i vurderingene om bybanetraséer Bergen s-Åsane bygger
på kunnskap innhentet før 2011. De siste årene har klimaforskningen fremlagt nye resultater, som bl.a.
angir at fremskriving i 2016-rapporten mest sannsynlig undervurderer hasDgheten i havnivåendringene.
IssmelDngen i AntarkDs og på Grønland akselererer, og vi vil Ddligere nå det havnivået som var beregnet
for år 2100. FNs klimapanel IPCC kommer i 2021 med en ny vitenskapelig rapport. En rapport om hav og
kryosfære kommer i 2019; begge vil bringe ny kunnskap om havnivåsDgning
• Bjerknessenteret anbefaler at de aller nyeste dataene brukes i planleggingen av tung infrastruktur.
• Føre-var-prinsippet innebærer at kote 2 vil være et alQor lavt fundament for en bybane som skal
benyRe traséen i minst hundre år. I 2019 vil ny kunnskap om havnivåsDgningen foreligge, og når banen
skal stå ferdig rundt 2035, må en forvente sikrere prognoser og nye tall. Da kan det bli for sent å angre
på en bane over Bryggen
• En ROS-analyse for havnivå, ﬂom og ekstremvær vil vise meget alvorlige konsekvenser for en bane på
kote 2 pluss og sannsynligvis komme i gul sone med dagens framskriving og kanskje også i rød sone med
de forventede nye dataene som forskerne har varslet at de ser konturene av.
Kilde: hRps://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-oginformasjonsmateriell/veiledere/havnivasDgning-og-stormﬂo.pdf
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5 ROS – Flom, ekstremvær,
stormflo og havnivåstigning
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5 ROS - Terror mot bane, turistdes5nasjon og vrimleområde
Terrorister ønsker å ramme samfunnet, o2e velges berømte steder med store ansamlinger av mennesker. I
beredskapssammenheng kan en ikke se bort fra at noen ønsker å utse<e Norge, Bergen og Bryggen for en
terrorhandling.
Torget og Bryggen er berømte turistmål, og Bryggen er et verdenskulturminne. Området er arena for vikAge
hendelser som fesAvaler, store kulturarrangementer, prosesjoner og markering av merkedager. Området har Al
Ader stor folkete<het.
Kravene om sikkerhetsopplegg på store arrangementer er økende. Hvem skal betale for mer beredskap? Økte
kostnader Al beredskap vil gjøre det vanskeligere for mindre aktører å ﬁnansiere arrangementer. Det kan føre
Al en reduksjon i mangfoldet av frivillige arrangement, og større kommersielle aktører vil bli mer dominerende.
En bane er i seg selv et objekt for terrorhandling av høy klasse. Bybanen er et kollekAvsystem med mange åpne
stasjoner og kan derfor ikke ha et strengt sikkerhetsregime uten meget store kostnader. Samlet må en legge Al
grunn at en hending med katastrofal virkning (nivå 5) kan oppstå, men ut fra Norges historikk ligger
vurderingene gjerne på nivå 5, sjeldnere enn 10 år i hyppighet. En forsterket trend med enkeltpersoner som
uPører handlinger, kan skyve vurderingen over i rød sone.
Cardos vurdering er at bybane over Bryggen havner i gul sone, men at den kan komme i rød som følge av
utvikling av terrorisme siste Aår.
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5 ROS – Oppslag i BT, 13. august 2018. Erfaren poli> og bybanesjåfør advarer om sikkerhet
Snu før katastrofen er total!
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5 ROS - infrastrukturavbrudd

Bybanestrekningen Åsane – Flesland vil være utsatt for hendelser som gjør at banen må stenges for
kortere eller lengre tid, såkalte infrastrukturbrudd. En banetrasé over Bryggen og Torget vil gjøre
strekningen mye mer sårbar og øke antall brudd.
Strekningen er svært viktig for pendlere, og de samfunnsmessige konsekvensene ved brudd vil være
fra meget alvorlige til katastrofale (økonomiske tap som følge av forsinkelser i arbeidsstyrken,
kostnad ved buss for bane med hyppighet 1-4 ganger i året). Dette gir en ROS-status i grenseland
gult – rødt, med andre ord kreves det så strenge avbøtende tiltak at prosjektet bør etableres et
annet sted.
I tillegg kommer: Fløyfjellstunnelen er utsatt for ca. 200 hendelser per år, noe som gjør at den må
stenges og trafikken sendes gjennom Sandviken, Bryggen/Øvregaten og sentrum. Antall hendelser
øker.
” Tall fra Statens Vegvesen viser at tunnelen har vært stengt 555 ganger mellom juli 2017 og frem til
25. juli 2018.” Kilde: BA sommeren 2018.
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5 ROS - Avbøtende /ltak vil stå i konﬂikt med universell u;orming//lgjengelighet for alle

Gul sone kan løses ved avbøtende 0ltak som: sikkerhets0ltak mot terror permanent eller
midler0dig, høyere plassert bane, langsgående gjerder og stengsler, omfa=ende beredskap og
«buss for bane». Disse er ikke kostnadsberegnet og det er ikke ta= høyde for de nega0ve
konsekvenser som vil følge av en bane som må heves. Disse 0ltakene kan kanskje bringe banen
inn i hvit sone.
Rød sone skal normalt ikke løses ved avbøtende 0ltak, men ved at en endrer/ﬂy=er prosjektet.
Hyppig bruk av stenging av sentrumsstrekket av Bybanen er ikke et lovlig avbøtende 0ltak, da det
vil være et forhåndsplanlagt brudd på 0ltakets universelle uHorming, og klart forringe banens
0lgjengelighet for alle.
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5 ROS
Oppsummert

Ved ROS-analyse på reguleringsnivå (Bergen kommunes utredninger er på kommuneplannivå)
iden<ﬁseres:
1.

personskader ved ulykker etc., i rød sone

2.

materielle skader ved ﬂom og havnivå, i gul sone grensende mot rød

3.

terror i gul sone, med mulighet for at utviklingen seIer det i rød sone

4.

økonomisk konsekvens ved driKsavbrudd, i gul grensende mot rødt

En normal konklusjonen med så mange risiko-forhold på rødt og grensende mot rødt er at en skal
vurdere alterna<v lokalisering av prosjektet, og helst velge denne.
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6 Visuell dominans og synlighet

Visuell analyse og synlighet er et eget fagområde der
man vurderer virkningen av et 6ltak opp mot en
verdi av det 6ltaket påvirker:
Konklusjonen for Bryggen er at et kulturminne av
stor internasjonal verdi blir påført en visuell
belastning av stor nega6v verdi. Konsekvensen av
6ltaket ender på meget nega6vt for
verdenskulturminnet Bryggen.
Temaet er ikke faglig utredet på en adekvat måte i
bybaneutredningene.
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6 Visuell dominans og synlighet 2 - ståsted A og B – laveste del av uhindret syn markert med blå pil

A
B
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6 Visuell dominans og synlighet - stedene A og B

På forrige side viser bybanens snitt at om du står på nivå foran en bryggegård (B) og ser mot sjøen
så vil Bybanens tak være ca. 4,5 meter høyere enn deg og strømforsyning med ledning vil være
enda høyere. Bybanen er 42 meter lang og vil være ca. 25 meter unna standpunktet. Du vil kunne
se over den, men den vil dekke mesteparten av bredden i fokusområdet av synet ditt. Bevegelse
forsterker dominans. Særlig på grunn av lengden vil den være mellom visuelt territorium og visuell
dominans. Kjøreledning og hevet banelegeme vil gi visuell dominans. Dette betyr at det stort sett
er banen og ikke sjøen, båtene og de som vandrer langs kaien du ser.
Står du og ser fra promenaden av sjøkanten mot Bryggen, er du i Bybanens visuelle territorium og
ser ingenting annet enn banen.
En så stor bane som skal passere opp mot hvert annet minutt i sakte fart, kan en ikke unngå å se.
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6 Visuell dominans og synlighet
Passering av bybaner foran Bryggen
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6 Visuell synlighet og dominans

Foto: Nina Aldin Thune
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7 Støy – vibrasjoner - setningsskader

• Støy påvirker helse, trivsel og læring. En bybane i dagen vil medføre støy i bymiljøet
• Bybanen er en vesentlig støykilde og kommer i klassen for den mest hyppige støybelastningen ”T1442 Retningslinjer for belastning av støy”. For en skinnegående bane må en regne at støyen øker
når materiellet slites. Strekket Kaigaten – Sandbrogaten vil være særlig utsatt på grunn av krapp
kurvatur med fem tilnærmet 90-graders svinger på korte strekk, og med en sideforflytning inn og
ut ved Bryggen. Hyppig bremsing som følge av blandet trafikk, øker støynivået
• Den støyen banen vil generere vil være av vesentlig sjenanse i tette sentrumsområder, der flest
mennesker oppholder seg. Torget og Bryggen har stor tetthet av serveringssteder og uteservering,
og mange mennesker har sin arbeidsplass i bygningene langs traséen
• Handlingsplan mot støy i Bergen 2013-2018, vedtatt 2015, inneholder strategisk støykartlegging
utført av flere kildeeiere, bl.a. Jernbaneverket. Bybanen deltok ikke i planarbeidet, men skal
utføre slik kartlegging ved rullering av handlingsplanen 2017/2018
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Forts. støy – vibrasjoner - setningsskader

• Om vibrasjoner og strukturlyd sier handlingsplanen: ”..Vibrasjoner og strukturoverført lyd er et
omfa9ende fagfelt hvor den opplevde eﬀekten er veldig subjek=v. Vibrasjoner som forplanter seg
fra passerende tog er ikke av en slik karakter at de direkte kan framkalle fysiologiske skader, men
forvolder o?e økt sjenanse sammen med hørbar støy ved å gi en økt opplevelse av støyen ved å få
=ng =l å riste, bevege seg, klirre etc. En god del støyhenvendelser som Jernbaneverket mo9ar
stammer fra en endring i støykarakter når det går tele i jorda. Endringen i grunnforholdene
medfører at vibrasjonene forplanter seg med høyere frekvens enn normalt, noe som i enkelte
=lfeller kan gi beboere et økt bidrag av lavfrekvent lyd.” Kilde:
h9ps://www.bergen.kommune.no/bk/mul=media/archive/00232/Handlingsplan_mot_s_232456
a.pdf
• Vibrasjoner og strukturoverført lyd må utredes for bybanens planlagte trasé gjennom
sentrumskjernen, over Torget og Bryggen. Grunnen er variabel, i hovedsak uPylte masser over
eldre kulturlag, men også anta9 vik=ge og urørte kulturlag. Flere steder vil eldre kulturlag og
automa=sk fredete kulturminner bli berørt. Det er erfaring fra Bergen om at arbeid med slike
masser er svært =dkrevende og kostbare.
• Å etablere et tungt anlegg og en ny bane med vibrasjoner og rystelser representerer en stor risiko
i et sårbart område. Ved rehabiliteringen av Mariakirken nylig kom det frem at veggene i koret
hadde vesentlige skader og utskliing, antakelig som følge av traﬁkken i Øvregaten.
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7 ekstreme støypunkt

STREKKET ETABLERER 7
EKSTREME STØYPUNKT
ET VED TUNNLINNSLAG, 5
MEGET SKARPE KURVER OG EN
SIDEFORFLYTNING (Bryggen)
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8 Folkehelse – universell utforming - arbeidsmiljø
• Støy er bare e* av ﬂere aspekt som påvirker folkehelse, men det etableres her en massiv støykilde i
bergensernes vik;gste felles uterom
• Universell u>orming av kollek;vtransport er et lovkrav. En bybane mellom Åsane og Bergen luChavn
Flesland vil være universelt u>ormet dersom den går i tunnel i stedet for over Bryggen. Infrastrukturbrudd
som gjør at folk må ha overgang mellom buss og bane, er et brudd med kravet om at hele reisen skal være
universelt u>ormet
• Fri og god adgang ;l sjøfronten er et vik;g folkehelseaspekt som brytes ved Bybane langs kaiene
• Arbeidsmiljøet for vognførerne vil være krevende. Å kjøre i blandet traﬁkk med myke, uforutsigbare
traﬁkanter er ingen ønskesituasjon (jamfør stresset som bussjåførene i dag opplever ved kjøring i Olav
Kyrres gate, med fotgjengere på kryss og tvers). De mange uteserveringsstedene langs traséen over Torget
og Bryggen vil gjøre kjøringen særlig utsa* på kvelds;d og i dårlig belysning. På Torget og Bryggen er det en
ekstrem situasjon med tosidige vrimleområder. De potensielt hyppige døds- og alvorlige klemulykkene og
overkjørsler vil medføre stor belastning på involverte sjåfører, i ;llegg ;l de som rammes av ulykkene
• Arbeidsmiljø i anleggsperioden vil forverres for de mange som har sin arbeidsplass på Bryggen. Støv og ski*,
støy og vanskelig fremkommelighet vil være vedvarende problemer så lenge bygge- og anleggsperioden
pågår
• Utrygghet for de gående vil trolig være det mest alvorlige folkehelseaspektet ved en bybane gjennom
sentrumskjernen, over Torget og Bryggen. Små barn kan ikke gå alene, men må leies. Eldre mennesker og
folk som er dårlige ;l bens vil unngå å krysse banen på tvers og blir hemmet i sin frie bevegelse.
Skinnegangen kan snubles i. Blandingen av syklister og fotgjengere vil øke utryggheten
• Folkehelse er ikke utredet i planarbeidet så langt
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9 Trojansk hest

Prinsippene og konseptet for Bybanen er vedta4
på overordnet kommuneplannivå og legger
grunnlaget for Bergen kommunes
konsekvensutredninger fra 2013.
Der illustreres bybanen gjennom sentrum og
over Bryggen som en kort, trikkeakAg bane uten
kjøreledning, master, gjerder og stengsler, og
plassert svakt over dagens fortauskant.
I e4erkant er vognse4ene forlenget. Det er ikke
usannsynlig at ﬂere av de opprinnelige
”salgsfremmende” prinsippene som gjelder
fysisk uForming blir endret, og noen av dem er
allerede endret. Hva kommer Al å skje når man
kommer Al detaljregulering, prosjektering og
driH?
Maleri: Giovanni Domenico Tiepopo
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9 Trojansk hest – Sikringstiltak dagen etter ulykken - kilde BT
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9 Trojansk hest – Sikrings2ltak og ledning
Sikkerhet kan gi ikke planlagte 2ltak.
Kilde BT, intervju av bybanens direktør om situasjonen på dagens linje.
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9 Trojansk hest – sikringstiltak i utvikling – kilde jernbanetilsynets nettsted
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9 Trojansk hest – sikrings1ltak gjerder og stengsler for gående og syklende

Både tilsynsmyndighet og driftsansvarlig vil måtte forsøke å etablere nullvisjonen for ulykker.
Strekningen Bergen sentrum-Bergen lufthavn Flesland har en rekke nesten-ulykker og en egen rapport
foreslår utbedring av et hundretalls punkter. Vrimleområdet Torget-Bryggen med høy tetthet av
mennesker vil være langt mer utsatt, og sikring med gjerder og stengsler vil kunne presse seg frem.
Likevel vil det oppstå mange situasjoner der farten på banen må settes ned fra 30 km/t til 15 km/t og
det må kjøres med skjerpet varsomhet (jfr. «Bybanens bestemmelser for sikker trafikkavvikling, januar
2018»).
Når situasjonen for sjåførene med tett dobbeltsidig trafikk av gående, barn og syklende blir for
vanskelig å håndtere å ta ansvar for, vil verneombudet kunne stenge arbeidsplassen.
Havarikommisjonen vil måtte foreslå tiltak etter en gransket ulykke.
Jernbanetilsynet vil måtte kreve sikring når repeterende ulykker kommer, om ikke de kommer som
føre-var krav under bygging.
Det eneste som er sikkert, er at det ikke vil opereres en bane over lang tid uten solide stengsler og
fysiske skiller mellom folkemengder og bane.
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9 Trojansk hest
Kjøreledninger, barduner, veggfester og master

• Alt tyder på at kjøreledning og master vil bli innført. Andre strekninger har i dag kjøreledning og
master. Ba;eridri< er sterkt fordyrende og det fremstår i dag som usannsynlig ut fra et
kostnadsperspek>v
• I program for arkitektkonkurransen for Vågen og Bryggen vil trolig kjøreledning med master
utredes som et likeverdig alterna>v >l en ba;eriløsning
• Kjøreledning og master vil forsterke det langsgående visuelle hinder vognse;et representer i N-S
retning
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9 Trojansk hest
Bymiljøtunnel, ingen master og stengsler
Forutsetninger fra høringen
Tilleggsutredningene og høring av disse i 2013 hadde en mengde forutsetninger fra høringspartnere.
Statens Vegvesen peker på en rekke problems?llinger med Bybanen på Torget og traﬁkk i Øvregaten i siD
brev 31/10-13, alt knyDet ?l sikkerhet. Statens Vegvesen støDer Bybane over Bryggen kun dersom det
bygges bytunnel først, en tunnel Bystyret har skrinlagt.
Fravær av stengsler, barrierer og kjøreledning har vært et premiss for at an?kvariske myndigheter, det vil
si Hordaland fylkeskommune på vegne av Riksan?kvaren, skal kunne godta en bybane over Bryggen.
Hvordan blir det:
1.

Dersom kjøreledning med master blir et påkrevd alterna?v i arkitektkonkurransen, betyr det at
Bergen kommune ignorerer kulturvernmyndighetenes krav? Betyr det at kommunen er villig ?l å ofre
verdensarvstatusen for en bybane over Bryggen? Det kan se slik ut.

2.

Det vil være oppsiktsvekkende dersom Hordaland fylkeskommune kan fravike siD varsel om
innsigelse på bakgrunn av et administra?vt utarbeidet konkurranseprogram.

3.

Statlige krav (DSB, Fylkesmannen) ?l høyde på banelegemet vil måDe komme som følge av ROSanalysen om havnivås?gning. Krav om å øke kotehøyden fra 2 meter over havet ?l 3 meter foran
Bryggen er ikke usannsynlig. Det vil dras?sk endre premissene for bybanen som prosjekt og gjøre
situasjonen for verdenskulturminnet uholdbar.
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9 – Hva sier myten om den Trojanske hesten?

Den trojanske hest er en fortelling fra Trojakrigen hvor grekerne benyttet seg av et strategisk lureri
for å komme seg bak forsvarsmurene til byen Troja. I den litterære kanonske versjonen bygger
grekerne en hul hest av tre og tømmer etter at de har drevet krigføring i ti år. De skjuler en utvalgt
styrke soldater inni hesten og later som de seiler av sted. I glede åpner trojanerne byportene og
trekker hesten innenfor byen som et krigstrofe. Om natten kryper grekerne ut, åpner byportene og
den greske hæren strømmer inn. De ødelegger byen og vinner krigen.
(Kilde: Wikipedia)
Vi finner bildet skremmende relevant for hvordan bybanen over Bryggen forsøkes lurt inn uten
utredninger om farer, stengsler, master, ulykker og under en parole om at det er som å gjenåpne
Sandvikstrikken!
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10 Bergensernes dansegulv

Torget og Bryggen er fra påske1der og 1l oktober/november byens fremste promenade og
rekreasjonsområde. Lengden på sjøfronten er kun 461 meter og har en bredde på 29-43 meter langs
Bryggen og 50-55 meter langs Torget, inklusive Fisketorget.
Området har i mange generasjoner vært tenkt sanert for tungtraﬁkk og forbeholdt gående.
Etableringen av en bane vil skape en varig barriere og beslaglegge vesentlig areal. Barrieren mellom
byen og sjøfronten dekker hele lengden i en 6-7 meters bredde. Arealbeslaget er på minst 19 % langs
Bryggen og 14 % langs Torget, om man regner med alt 1lgjengelig areal fra kaikant 1l bebyggelse og
en knapp inﬂuenssone.
Skreddene ned fra en høyere bane kan i giSe 1lfeller mangedoble den nega1ve inﬂuenssonen av
banen for gående, særlig de som ønsker å gå langs kaien, utenfor banen.
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10 Bergensernes dansegulv
Behov for mer areal 3l gående og syklende

Det potensielle vrimleområdet fra bebyggelsen på Torget og Bryggen 7l vannkanten er under
40.000 m2 (inklusiv traﬁkkareal). Fra 1980 7l dags dato er antall bergensere som skal dele på
deEe økt fra 208.000 7l 280.000 eller med 35 %.
Omegnen har også økt folketall, antall store arrangementer har økt og turismen er tredoblet.
Behovet for areal for sosiale sammenkomster vil således fra 1980 7l bygging av Bybanen være økt
med 50 %, og vil ventelig øke videre i Bybanens første 100 år.
Befolkningens rela7ve 7lgang på deEe vrimleområdet er allerede redusert og vil bli redusert
enda mer om ikke mer areal endres fra traﬁkkformål 7l opphold. Etablering av bane sementerer
bruken av areal 7l traﬁkkformål i overskuelig frem7d og med lav mulighet for å omdisponere
arealet på oﬀentlige festdager.
Barrierevirkningen av banen vil få tapet av areal 7l å virke vesentlig større enn det reelle tapet.
Sykkel og bane har meget dårlig samlokaliseringseﬀekt, med sykkel som taperen.
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10 Bergensernes dansegulv

Foto: Eivind Senneset/Bergen kommune
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10 Bergensernes dansegulv
Barn og unges interesser bør inn i planleggingen

Bruken av sentrum er i stor endring - fra behovsbruk og varehandel over til opplevelsesbruk. Med
på denne utviklingen følger det behov for promenering og annen rekreasjon. Ikke minst gjelder det
for barn og unge.
Barn kan i dag utfolde seg på tur sammen med de voksne, og har et visst spillerom både på Torget,
ved kaiene og på Bryggen.
I henhold til rikspolitiske retningslinjer for planlegging skal barn- og unges interesser utredes og
tillegges vekt. Vi kan ikke se at dette er tematisk dekket opp av Bergen kommune. Vår konklusjon er
at en jernbanetrasé over Torget og Bryggen reduserer arealkvalitetene for barn og unge. I stedet
for å fjerne tungtrafikk, blir det tilført et nytt, farlig element, en tung bane med uoversiktlig
trafikkbilde. Slik vi vurderer det vil barns opphold i området måtte innskrenkes ytterligere fra
dagens situasjon, ellers vil en kunne risikere stygge skader og/eller dødsfall.
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10 Bergensernes dansegulv
Mange barn var engasjert under sykkel VM

Foto: Eivind Senneset/Bergen kommune
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10 Bergensernes dansegulv
Byrommet Bryggen og Torget

• Byens mest a*rak-ve vrimleområde blir strengt begrenset i lengde, bredde, areal og volum
• Å etablere en tung skinnegående bane med store vognse* og hyppig frekvens på avgangene vil
for all -d beslaglegge en femtedel av arealet foran Bryggen og skape et brudd i sammenhengen
og lesbarheten for verdenskulturminnet Bryggen. Arealene har vært helt avgjørende for byens
utvikling fra de eldste -der og -l langt inn på 1900-tallet
• Å disponere et vesentlig byareal med særegne iden-tetsskapende og rekreasjonsmessige
kvaliteter -l en trasé for skinnegående traﬁkk, er i strid med all moderne byplanlegging, som
se*er de myke traﬁkantene og deres behov først
• Det er også i strid med mål for Bergen kommunes byplanlegging generelt (jfr. Kommuneplanens
samfunnsdel, vedta* 2017) og målene for Torget, Bryggen og sjøfronten spesielt. Det er et klart
linje-brudd med gjeldende reguleringsplan som se*er vern, opplevelse og myke interesser
foran tungtransport som mål
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10 Bergensernes dansegulv
Byrommet Bryggen og Torget

Foto: D.G. Knoop
1900, ved triangelen
Vrimleområdet Torget - Bryggen
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10 Bergensernes dansegulv
Byrommet Bryggen og Torget

Foto: Knud Knudsen
1866, Hele Bryggen sett fra syd

58

11 Buekorps og bataljoner – en bevaringsverdig levende tradisjon

Mange vil mene at buekorpsene ikke skal styre byutviklingen. Buekorps er uanse6 en over 150 år
gammel tradisjon, og av de eldste foreninger i verden s?@et av og drevet av mindreårige. I området
som berøres om Bybanen føres i dagen over Bryggen, marsjerer de to eldste korpsene, som også er
de to som hele ?den har båret bue (armbrøst).
Buekorpsene i Bergen er et levende kulturminne på linje med når Contradene marsjerer i Siena,
opptogene under San Fermin i Pamplona, vaktski@et på grensen mellom India og Pakistan og
diverse verdslige og religiøse opptog i Europas middelalderbyer. Felles for slike er at de er genuine
og opprinnelige - de gir kra@, og at de ikke kan ﬂy6es uten at en mister ekte tradisjoner.
Bybanen over Bryggen vil medføre en ukentlig konﬂikt mellom en organisert kolonne
(troppsforband) og skinnegående transport. Særlig skjerpende for konﬂikten er det at kolonnen vil
ha en rekke med barn.
Kjøreledningen vil representere en direkte fare for faner og ﬂagg, og deres bærere.
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11 Buekorps og bataljoner – buekorpsenes dag – Nordnes på besøk, Dreggen på hjemmebane.

Foto: Nina Aldin Thune
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12 Festivaler og happenings

• Bybanen vil komme i konﬂikt med mange fes4valer og arrangementer. Arrangementer skaper
trengsel og forstyrrelser som hindrer den normale traﬁkken, og man er avhengige av at kjørbar
traﬁkk stenges av. I dag gjelder det bil- og busstraﬁkk, i fram4den en mulig bane
• Bryggen stenges i dag for biltraﬁkk med et midler4dig vedtak. Stengningen iverkseBes med skil4ng.
Selv deBe er komplisert og dyrt for en arrangører
• Det er mye vanskeligere å stanse en bybane. En skinnegående bane kan ikke omdirigeres, men må
erstaBes av et 4l dels komplisert og dyrt «buss for bane-opplegg»
• Arrangementer endrer seg over 4d. Noen er årvisse, andre gjentas med (u)jevne mellomrom. Bane
på Bryggen vil hindre og/eller svekke muligheten for at arrangementer gjentas og at nye oppstår
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12 Fes'valer og happenings - regnbueparade
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12 Fes'valer og happenings – eksempler

Dragebå(es*val med opptog

Nordsteam

Tall Ships Race

Konserter på Torget og Bryggen

Hansadager

Bergen City Marathon

Torgdagen

Idrettsarrangementer som Sykkel VM og
eventuelle kommende arrangementer

Regnbueparade – Pride Parade
Før og e@er konserter og fes*valer på Koengen
17. mai
1. mai
Buekorps hver uke i sesong
Buekorpsenes dag

Matfestivaler
I tillegg kommer trengsel hver gang bergenserne
ser solen – i snitt 60 dager per år
Ca. 90 tunge cruiseanløpsdager
De siste tiårene har det vært en økning i tallet på
arrangementer på Bryggen
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12 Fes'valer og happenings - fra sykkel VM

Foto: Eivind Senneset/Bergen kommune
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12 Festivaler og happenings
Manglende «buss for bane» alternativ

Bybanen mellom Åsane og Flesland skal binde sammen Bergens to største og raskest voksende
bydeler, og den skal være Åsanes hovedforbindelse :l sentrum. Det vil skape mange konﬂikter å la
banen gå over byens største arrangements- og vrimleområde for gående.
Ved store arrangementer er det meningen at banen :l og fra Åsane skal stoppe i Sandbrogaten.
Mangelen på et godt «buss for bane-opplegg», driGskostnader ved en slik omlegging og
samfunnskostnaden ved å stenge banen gjennom sentrum, vil antakelig føre :l at arrangementer
fortrenges fra området :l fordel for jernbanedriG.
Det er ikke kostnadsberegnet eller angiI prak:ske løsninger av «buss for bane» ved stenging av
kjørestrekket, ei heller utredet hvorvidt kravene :l universell uJorming løses ved planlagte
driGsavbrudd. Bryggen og Torget er lokalisert midt i en trasé og kan derfor ikke sammenliknes ved at
dagens bybane foretar endestopp et stopp :dligere.
Det er så langt i utredningene ikke pekt på egnede «buss for bane» omlas:ngsområder og ei heller
hvor busskapasiteten skal dekkes inn. Vi mener at det ikke ﬁnnes et realis:sk alterna:v.
Bergen luGhavn Flesland utgjør endepunktet for Bybanen i sør. Det blir lite aIrak:vt for ﬂyreisende
med bagasje å bruke Bybanen mellom Åsane og Flesland ved risiko for avbrudd på reisestrekningen.
«Buss for bane» vil kunne fremstå som diskriminerende for reisende med behov for godt :lreIelagt
transport.
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13 Sjøfrontpolitikk

• Waterfront Cities er en benevnelse på byer som har en bevisst tilnærming til byutvikling.
Enkeltgrepene er mange, men fellesnevneren er at industri, veier, baner og andre barrierer mot
sjøfronten fjernes, og at fotgjengere og rekreasjonsrettede tiltak får prioritet i stedet. Dette er et
dominerende byutviklingsgrep ved sentrale strandlinjer og elvebredder i hele verden, og også
Bergen kommunes vedtatte politikk
• Det å kjøre en tung forstadsbane gjennom den mest interessante sjøfronten for bergenserne
synes å være helt i motstrid med en byutvikling som setter menneskene foran trafikkmaskiner
• Publikums direkte adgang til sjøen vil bli effektivt hindret
• Bryggens raison d´être er tilgangen til Vågen og Atlanterhavet. Det ligger i sakens natur og det
ligger i navnet. En brygge er der hvor sjø og land møtes, der hvor mennesker og varer flyttes
mellom sjø og land. Kontakten er konstituerende for Bergen. Den gode havnen med bryggene er
årsaken til byens blomstring og storhetstid, og den er Bergens sterkeste kort for en blomstrende
fremtid
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13 Sjøfrontpoli/kk, kommuneplanen vedta8 2016 – Arkitektur og byformingsprogram

Utdrag kommuneplanen:
«..Må åpne for god allmenn /lgjengelighet /l sjøfronten..
Byen skal ha gode oppholds- og opplevelseskvaliteter og god
indre sammenheng..»
Vi ser ikke hvordan barrieren med bybane mellom
Torgalmenningen og Torget, mellom Vågsbunnen og Torget og
mellom Bryggen, Øvregaten og Fjellsiden/Hødden og Torget
fremmer kommuneplanens spesiﬁkke mål for sjøfronten og god
sammenheng mellom byrommene.
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13 Sjøfrontpoli/kk – eksempel San Remo – Fra Rivieraens perle /l jernbane tur/retur

San Remo mistet sin kra. som Rivieraens vik0gste by og de italienske landsbyene på
blomsterrivieraen sin status som de vik0gste, som følge av jernbanen som ble en barriere mellom
byen/landsbyene og sjøfronten. I dag er den bli@ gang- og sykkelveg:
Scri@o da GIORDANO ROVERATO
APR 30, 2014
San Remo: a cycle track in western Liguria
On the coast of western Liguria in recent years has been reused the old railway track to create a
bike path, that without any diﬃculty allows you to discover some hidden views of the territory ,
which was in opera<on un<l the railway line were inaccessible . The trail runs about 28 km and
goes from San Lorenzo al Mare to San Remo (OspedaleF) and is characterized by evoca<ve
passages , which bring visitors in close contact with the sea in the thin strip of land that separates
the sea from the seat of the Aurelia highway.
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13 Sjøfrontpolitikk – eksempel San Remo

www.viagginbici.com som er promoteringsside for sykling i Italia
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13 Sjøfrontpoli/kk – eksempel Chelsea, Manha:an, New York – The High Lane

Som ledd i å åpne Manhattans sjøfront for publikum, har New York gjennomført store
programmer, blant annet på vestsiden i Chelsea Meat Packing District.
Et av de viktigste elementene er «The High Line» som i løpet av fire etapper fra 2006 til
2018 har transformert et jernbanespor til en 2.330 meter lang gang- og sykkelveg. Dette er
blitt et sammenhengende rekreasjonsområde. Sjøfronten er ikke lenger dominert av
industri, industrihavn og gjennomgangstrafikk, men er gitt tilbake til de myke trafikantene.
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13 Sjøfrontpoli/kk
Chelsea NY – The High Line – Tidligere jernbanespor – nå vrimleområde

www.thehighline.org
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14 Kostnad og verdi 0ell versus gategrunn
¨Nesten hele traseen ligger i Bergens
frontareal i traseen mot Vågen,
Byens mest verdifulle areal i for9d , nå9d
og frem9d.
En knapphetsressurs som det ikke kan
produseres mer av, og som derfor får
økende verdi ved befolkningsøkning og
økt 9lstrømming fra 9lreisende.
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14 Kostnad og verdi fjell versus gategrunn
En vik'g faktor i sentrum ved investeringen, er kommunens gategrunn. Enten kommunen velger at vi i allmenheten
beny9er den fri9, s'ller den 'l disposisjon for arrangementer eller tar leie for den, så har grunnen uanse9 en prak'sk
eller teore'sk verdi.
Ved å legge 'l grunn gjennomsni9lig bredde for Bybanens to spor med nærmeste inﬂuens 'l 7 meter – utgjør de9e
10.500 m2 grunn som kommunen båndlegger 'l bane i Bergens historiske sentrum og mest verdifulle
tomteareal. Egentlig kommer skrårampene 'l å ta mer areal, opp mot 14 meters bredde. Særlig mot sjøsiden er et fall
mot kaikanten helt uforsvarlig, og kan komme 'l å bringe kommunen i ansvar ved ulykker på samme vis som ansvar
kan oppstå om kommunen ikke tar ras etc. på alvor.
Kommunen har ikke solgt mye grunn i området, men grunnen under Zachariasbryggen (gårds- og bruksnummer
166/1655) på 1522,5 m2 ble i 2006 solgt for 20 millioner kroner. Den har bygg regulert på seg, men det er også regulert
en oﬀentlig gate tvers gjennom eiendommen. Denne tomten er siden bli9 solgt for 30 millioner kroner og re9slig
priset av Byre9en i Bergen i 2017 'l 40 millioner kroner, og av Høyestere9 bli9 erklært mer verdifull enn de9e i 2018.
Bruker man Zachen-grunnens salgspris fra kommunen som utgangspunkt, har den grunnen som nå avstås 'l bane en
teore'sk gjenanskaﬀelsesverdi på 138 millioner kr for kommunen, om ikke mer fordi man evt. må kjøpe grunn med
hus på og rive for å skaﬀe ny grunn i sentrum. Legger man Bergen Byre9s dom 2017 'l grunn er den verd 276 millioner
kroner. Uanse9, grunn båndlagt 'l bybanen har en meget betydelig alterna'v verdi eller gjenanskaﬀelsesverdi som i
beskjeden grad er trukket inn i kommunens utredninger som en økonomisk faktor. Den samfunnsøkonomiske analysen
av de9e feltet glimrer altså med si9 fravær i kommunens utredning. Samfunnsøkonomiske opps'llinger skal være helt
sentrale i konseptvalgutredninger.
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14 Kostnad og verdi fjell versus gategrunn

I fremlagte økonomiske kalkyler i Bergen kommunes utredninger så langt har det vært beregnet
en merkostnad ved etablering i fjell/under jorden, mens hele kostnadsbildet i dagen ikke har
vært stipulert. Da kommunen gikk inn for fjelløsning ved Sandviken brygge, argumenterte man
for at fjell også var besparende i tid og penger pga. redusert grunneierkonflikt.
En har heller ikke beregnet en nåverdi av kostnadene for banen ved redusert fart, lengre kjøretid
og ved driftsavbrudd, samt «buss for bane». En har heller ikke stipulert befolkningens og
arbeidslivets tap ved forsinkelser. Det er ikke gjort noen beregninger av økonomiske kostnader
for samfunnet ved de alvorlige personskader som vil kunne inntreffe.
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14 Kostnad forringelse verdensarv kulturminne

Kulturminner – begrunnelse for løsning i 2ell
Ved Sandviken kirke som er fra 1890 og ikke fredet, har planmyndighetene argumentert for en
nedgravd løsning av hensyn Al kulturvern-interessene. I utredningene for Torget og
verdenskulturminnet Bryggen er disse sidene av saken behandlet med motsaG valør.
Vi mener det ikke kan være rikAg at Sandviken kirke i foreliggende utredninger er rangert høyere
enn Bryggen. Alle kulturminner har ikke like stor verdi. Man må kunne operere med et hierarki av
verdier for ulike kulturminner. For eksempel:
1.

Bryggen står på UNESCOs World Heritage List og kommer i øverste kategori – global verdi

2.

Bygg, anlegg og grunn som er fredet eGer Lov om kulturminner (vedtak faGet av RiksanAkvaren
eller fylkeskommunen på vegne av RA) har nasjonal verdi

3.

Bygg og anlegg som er regulert Al bevaring i medhold av plan- og bygningsloven (vedtak faGet
av kommunen) har regional eller lokal verdi

4.

Bygg og anlegg som ikke er fredet eller regulert Al bevaring, kan likevel ha iboende verdier for
det lokale miljøet. Sandviken kirke kommer i denne kategorien

75

14 Kostnad dri-ssikkerhet blandet traﬁkk
Det er store midler vi snakker om, det
skal o1e bare et lite uhell 5l før det
koster ﬂere hundretusen å reparere.
Pengene renner fort medgir adm. dir. i
Bybanen AS Paul Nilsen.
Kilde NRK 2014
Ulykkesregning så langt 2014 var 2,8
millioner kroner.
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14 Kostnad driftssikkerhet blandet trafikk

• Økt antall planlagte og ikke-planlagte dri0savbrudd som følge av den komplekse
traﬁkksituasjonen over Bryggen og Torget, samt materiell og mannskapskostnad ved forsinkelser
og saktere dri0 må beregnes som merkostnad og gis en nåverdi. Noen minuAers senere framdri0
gir millionkostnader på dri0en i et år (inklusiv materiellkost) og et mangemillionbeløp som
nåverdi.
• Avbrudd som kompenseres medfører kostnader for et opplegg med «buss for bane» som må
dri0es av 30 Il 60 busser, med en buss for banekostnad på ca. kr. 100.000 i Imen i rushet.
Planlagt stopp koster mindre enn akuA stopp, jamfør begrenset ledig lokal busskapasitet.
• Dersom 3000 personer kommer 1 Ime forsinket på jobb, med en Imes rush-avbrudd
representerer deAe et borPall av en arbeidsinnsats for ca. 1 million kroner i Imen ved sniAlønn
og sosiale kostnader, og en verdi av produksjonen på 2 millioner kroner ved 50% personalgrad.
• 100 ekstra slike hendelser i løpet av et år, som er et middels esImat, vil gi en negaIv eﬀekt på
100-200 millioner kr i tapt lønn/produksjon. Regner man 100 års leveId på banen Ilsvarer
verdien av forsinkelsene 15 milliarder kr.
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14 Kostnad uforutse/
Arkeologi - setningsskader

Planlagt bybanetrasé over Torget, Bryggen, Slottsgaten og Sandbrogaten inn mot tunnelinnslaget
under Nye Sandviksvei ved Sverresborg, går over arealer med automatisk fredete kulturminner.
Det er historisk sett også etablert fyllinger over disse, og fyllmassene kan i seg selv være
bevaringsverdige, enten fra stedet, men også fordi de kan være tatt fra festningsbygg, kirker og
annet. Kulturminnene i området omfatter et spenn fra profane bygninger til myrpartier og dyrket
mark ved byens tilblivelse. Et større anleggsarbeid vil over dette strekket med stor sannsynlighet
frembringe en rekke problemstillinger som vil koste tid og penger, både i form av utgravninger,
men også som sikring mot at kulturminner tar skade av endringene.
Hele området fra Bryggen til tunnellinnslaget har kjent og komplisert setningsproblematikk, og
det er de senere år benyttet store ressurser for å sikre bygninger og for å stanse utilsiktede
virkninger av nye anlegg. Vi mener utfordringene i dette er undervurdert i foreliggende
utredninger.
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14 Ikke beregnede kostnadsoverskridelser sentrum, Edinburgh

I Edinburgh ble den nye banen lansert parallelt med satsingen i Bergen. Deres erfaringer i
begynnelsen av sentrum var at gamle strukturer, gamle kommunaltekniske anlegg etc. medførte
en rekke ekstrakostnader slik at estimert pris steg med 100 millioner pund, fra 500 til 600
millioner pund.
Overskridelsene fortsatte å stige, hvilket til slutt medførte at en måtte kutte ut store deler av
sentrumsringen, og gjennomkjøringen av sentrum. Man fokuserte heller på å nå lengre ut med
banen.
Bergen sentrum har en naturlig fjellrygg i bakkant som gjør at en kan unngå å kopiere Edinburghs
tabber. Bybanen så langt har stort sett holdt seg på budsjett, men mye tyder på at
kompleksiteten med å skulle krysse tvers gjennom et historisk sentrumsområde med høy
verneverdi, medfører høg risiko for betydelige kostnadsoverskridelser.
Vi finner det påfallende at tematikken ovenfor i liten grad er problematisert, samtidig som
tunnel-løsning er overproblematisert i utredningene så langt.
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14 Kost-ny+e beregning – kan stoppe bybane nordover
I et samfunnsperspek.v må ny2evirkningene av Bybanen beregnes for alle berørte aktører. Ny2eeﬀektene er bli2
forsøkt kvan.ﬁsert i .dligere analyser (SINTEF, TØI). Summen av ny2eeﬀektene kan kompensere for manglende
bedriGsøkonomisk lønnsomhet og eventuelt gjøre prosjektet lønnsomt i et overordnet perspek.v.
Midlene kunne vært brukt på andre .ng.
• Når vi ser på den store andelen av bybaneinvesteringen som skal dekkes av staten, må det reises spørsmål om
alterna.vkostnad og hvordan midlene ellers kunne vært beny2et. Alterna.vkostnaden skal i prinsippet
reﬂekteres i avkastningskravet, slik at pengene brukes der de gir best avkastning. Det er en knapphet på penger
.l samferdselsprosjekter og det er derfor ikke mulig å realisere alle prosjekter som har posi.v nåverdi. Ved valg
mellom ﬂere lønnsomme prosjekter kan det brukes en lønnsomhetsindeks som måler prosjektenes rela.ve
avkastning i forhold .l den ressursinnsatsen som kreves
• Istedenfor å bevilge penger .l Bybanen i Bergen kunne samferdselsdepartementet alterna.vt ha beny2et
midlene på andre geograﬁske steder i Norge. De2e ville medført økt ny2e for befolkningen på disse stedene.
Imidler.d vil den samlede ny2en for samfunnet som helhet bli lavere hvis Bybanen er et samfunnsøkonomisk
bedre prosjekt enn alterna.ve prosjekter andre steder
• Med de åpenbare nega.ve økonomiske eﬀekter for det oﬀentlige og samfunnet som helhet, dagløsning over
Bryggen og Torget medfører, mener vi som har laget denne rapporten at disse medfører at Bybanen som
allerede er marginal, ikke lengre forsvarer sin posisjon i en kost-ny2e sammenheng. Sentrale styresmakter kan
når som helst frem .l bygging lansere en ny kost-ny2e gjennomgang. Derfor ser vi den åpne traseen over Torget
og Bryggen som den største økonomiske risikofaktoren for realisering av nordgående bane
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14 Ekstern økonomisk virkning – infrastrukturkostnader holdt utenfor

For å sikre stabil dri/ har Bybanekontoret framsa6 krav om 8erning av alle kabler under
banelegemet ;l Bybanen. I forbindelse med utbygging sørover oppstod uenighet om hvem som
skulle dekke kostnadene med å ﬂy6e eksisterende kabler og rør som ligger langs Bybanetraséen.
Beløpene var i størrelsesorden ﬂere hundretalls millioner. Konﬂikten stod mellom
Bybanekontoret og BKK, Telenor og Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune.
Bybanekontoret mener at eierne av infrastrukturen må betale, mens de respek;ve partene
hevder at det er Bybanens ansvar å dekke disse kostnadene. Situasjonen et klart eksempel på
eksterne virkninger, hvor Bybanekontorets handlinger påvirker andre aktører. Bybanekontoret
har regnet med at kostnadene må dekkes av de andre partene, og de har derfor ikke ta6 dem
med i sine regnestykker. I et samfunnsøkonomisk perspek;v må imidler;d alle kostnader
inkluderes, også denne ekstraregningen.
Felles for det meste av denne ekstraregningen ved dagløsning er at uanse6 hvor den havner
formelt, så må den plukkes opp av bergenserne i form av avgi/er, bompenger, ne6leie eller
redusert inntekter/økt utgi/er i bykassen, som igjen må dekkes inn ved eiendomsska6 eller
liknende.
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15 Kapasitet
Hele Åsane – Nordhordland med nye Alver Kommune
Åsanebanen vil, med hyppige avganger og store vognsett være dimensjonert for å kunne dekke
kollektivbehovet innenfor et gitt område og med en viss befolkningsvekst over en periode fremover.
Folk i Åsane nord har helt riktig påpekt at denne delen av byen skriker etter tidsriktig transportsystem og
investeringer.
I tråd med Regjeringens krav om samordnet areal- og transportplanlegging legger Bergen kommune i den
nye kommuneplanens arealdel opp til fortetting og stor utbygging langs bybanen.
En bane vil alltid skape et behov for at den forlenges. For Åsanebanen er det i første omgang de store
områdene i Åsane nord og konsentrasjonen omkring Frekhaug/Knarvik som peker seg ut.
Sett i dette perspektiv vil passering av Torget og Bryggen alltid være en arealmessig trang flaskehals. Den
eneste måten å øke kapasiteten på, er ved at vognsettene gjøres enda lengre og/eller kjører med større
hastighet mellom stoppene.
Dersom et krav om større hastighet på Bybanen skal oppfylles, vil Bybanen som «den nye trafikkmaskin»
raskt dominere bybildet. Sentrum vil på sikt bli redusert fra å være bergensernes dansegulv til å bli et
trafikknutepunkt. Om ikke har en bygget en bybanetrase som ikke tar høyde for ventet befolkningsvekst på
mellomlang og lang sikt.
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15 Kapasitet i området Kaigaten- Byparken stasjon

Dersom Åsanebanen ikke får tunnel-løsning med for eksempel stopp i dagen ved
Katedralskolen, må de ulike bybanelinjene kny=es sammen ved dagens endeplass i sentrum,
det vil si i Kaigaten ved Byparken. Det vil bli et arealkrevende knutepunkt med ﬂere ventespor.
En løsning som innbefa=er at nordgående bane har stopp i retning Katedralskolen vil spare
områdene ved Byparken for betydelig belastning når banesystemets kompleksitet og kapasitet
vokser i de kommende Cårene. Baneplanlegging må ha et 100-årsperspekCv og ikke preges av
“noe man kan komme Clbake Cl senere” dersom man ikke løser alle sentrale spørsmål i
utgangspunktet.
E=er at bybaneutredningene ble laget har kommunen kjøpt Sparebankbygget og kan ombygge
hjørnet på de=e av hensyn Cl bybanen. Rådhuset skal nå også vurderes for mulig
riving/storombygging.
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16 Byutvikling – næring – kultur - turisme
Bybanen over Torget og Bryggen fremstår som et dårlig alterna5v for næring, kultur og turisme i sentrum.
Kulturak5viteter som foregår på strekningen fra Torget 5l Koengen er godt 5lgjengelige uten Bybanen i dag.
Det blir hevdet at et bybanestopp i Sandbrogaten vil føre 5l at ﬂere folk som skal på konsert på Koengen vil
gå over Bryggen. Men erfaringer fra dagens bybanebruk viser at mange tar Bybanen kun eD stopp, f.eks. fra
Byparken 5l Jernbanen. Bybanen ser slik ut 5l å holde folk borte fra Kaigaten, som virker folketom og der
bu5kkene sliter. Tilsvarende kan observeres på NesDun og det samme kan en risikere på Bryggen.
Næringslivet har fordel av at utearealet kan ha blandet bruk, både av gående, 5l opphold og arrangementer.
En bane med stasjoner i Hell kan ha ﬂere utganger og gi langt bedre fordeling av passasjerene 5l ulike deler
av sentrum.
Torget og Bryggen er de mest sentrale arealene for turismen, og arealressursene på Bryggen er allerede nå
så knappe at det diskuteres 5ltak for å begrense 5lstrømmingen av turister 5l bryggegårdene. Heller enn å
redusere arealet, er det behov for å utvide og sikre trygge arealer for fotgjengerne i fronten av Bryggen.
Samfunnsøkonomiske analyser har angiD at be5nget verdseJng (con5ngent value) for bevarings5ltak for
Bryggen ligger i størrelsesorden 5lsvarende 565 mill. kroner. Årlig omsetningsverdi for virksomhetene på
Verdensarvstedet Bryggen er i størrelsesorden 260 millioner kr, og i underkant av 200 personer har Bryggen
som siD arbeidssted.
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16 Næring og kultur– lokaliseringsteori – bybanestopp fremmer kjeder – negativ effekter

Bybanen skal ikke ha stopp på Bryggen, men på Torget og i Sandbrogaten. I henhold :l
lokaliseringsteori er terminaler og store stoppested særs a<rak:ve for lokalisering og :ltrekker seg
kjeder som Franks, 7-Eleven, Starbucks, Narvesen, Deli de Luca, Peppes med ﬂere. På Torget og
Bryggen ønskes mer av lokale bu:kker, lokale serveringsteder, kortreist mat og håndverk, og mindre
av kjeder. Et sentralt stoppested er altså ingen garan: for ønsket næringsutvikling, snarere at
kjedene priser ut de lokale næringsdrivende. For Bryggens utvikling er Bybanen i dagen ensidig
nega:v.
Tung gjennomgangstraﬁkk som Bybanen representerer over Bryggen, vil forringe stedets
a<rak:vitet. For Torget, hvor det blir stoppested og hvor det er større plass, er bildet mer nyansert
mellom posi:v og nega:v eﬀekt.
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16 Byutvikling og næring – tunnel gir ﬂere utganger og posi7v virkning på ﬂere områder

Bergens fortrinn fremfor mange andre byer er at byen er omringet av og ligger for en stor del på
fjell. Tunneler er også løsningen for de fleste store transportårene i Bergen, særlig fordi det
reduserer konflikten med annen arealbruk. En bybane i tunnel vil bidra til å beskytte Bryggen, og
også frigjøre verdifullt areal i den trange sentrumskjernen.
Et av feltene der bane i fjellet/grunnen er et klart bedre alternativ enn en dagløsning, er
tilgjengelighet for reisende fra holdeplassene. En holdeplass i dagen har en eksakt posisjon og
publikum spres som ringer i vann.
En bane med fjellstopp/underjordiske stopp sender publikum ut i dagen på flere steder, jamfør
Klostergarasjen i Bergen og Stortinget T-banestasjon i Oslo.
På delstrekket Kaigaten til planlagt tunnel i Sandbrogaten kan en se for seg en stasjon ved
Katedralskolen/ Vågsbunnen/ Fløybanen, og deretter utganger mot Torget, Bryggen, men også i
Øvregaten, Nye Sandviksveien og opp i Skansenområdet. De befolkningsrike øvre strøkene er av
de absolutte vinnerne når det gjelder tilgjengelighet dersom man velger fjelløsning. Bryggen og
Torget vil ved en holdeplass i fjell få atkomst fra flere sider, noe som vil være med på å vitalisere
strøket.
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16 Byutvikling Næring – ﬂere utganger ﬂere områder – eksempel Paris og illustrasjon Bryggen
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16 Marken, Vågsbunnen og Øvregaten

Det bevaringsverdige strøket Marken var i sin 1d rivningstruet, men har i dag livlig handel og et
mangfold av bu1kker, takket være den store fotgjengertraﬁkken 1l og fra Jernbanestasjonen,
Bystasjonen og Sentrumsgarasjen.
I dag ser vi at de «gamle strøkene» Øvregaten, Lille Øvregaten og har et gryende potensial, men at
de sterkeste småskala næringsaktørene ﬂyIer videre fra disse strøkene. Gjennomgang av folk 1l og
fra ﬂere forskjellige utganger av et bybanestopp i Kell vil være en vitamininnsprøy1ng for
småskalaaktørene i deIe strøket, jf. vitaliseringen ved Fløibanens inngang.
Et stopp i Peter Motzfeldtsgate/mot Katedralskolen vil forsterke 1lstrømning mot Vågsbunnen.
Utganger fra et stopp i Kellet vil ha den samme posi1ve eﬀekten for Vågsbunnen, Øvregaten og
Bryggen.
De gamle strøkene kan få folket fra banen – men slippe støyen; skinner; tungtransporten og jernbanens
barriere. Gategrunnen er knapp og må reserveres for folk. Fjellet har plass 1l tungtransport.
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16 Beboere – bane i -ellet blir en byutvikler for beboerne

Skansen
Støletorget
Fløy;ellet Bybanestasjon
Fløibanen

Nikolaikirkealmenning/Bryggen

Kong Oscars gate

Eksempel på struktur fra et bybanestopp i fjellet «bak» Bryggen
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16 Byutvikling – hovedtrend grave ned – spare de viktige byrommene til gående og syklende

Mye av materialet fra «beslektede byer» og som det henvises 7l omkring banen i Bergen søker å selge
inn en ide om at å lokalisere baner i dagen i te;e og sårbare sentrumsstrøk er moderne løsninger.
De;e er misvisende. Den gjennomgående trenden globalt er at både eksisterende baner og nye
graves ned eller legges i @ell/under lokk, i sentrale strøk, arealknappe områder og sårbare områder.
Et eksempel er Nice, hvor Bergen er bli; «opplyst» om banen i dagen, men hvor en nå graver ned.
Andre som Edinburgh har på grunn av kostnader i sentrum og verneinteresser avlyst å bygge store
deler av banen i sentrum.
Et annet eksempel er Cluj Napoka i Romania, der man hadde planlagt og få; EU-midler 7l å legge om
7l trikk langs byens elvebredd. I 2017 snudde man e;er påtrykk både fra befolkning, idealis7ske
planleggere og arkitekter. Nå har byen utlyst en internasjonal arkitektkonkurranse for å planlegge
hvordan elvebredden kan «gjenerobres» for mennesker. Nå planlegges også re-lokalisering av
eksisterende trikk. Det s7lles store spørsmål ved hvordan en kunne gå så langt i å planlegge en bane i
vrimleområder med så stort potensial for rekreasjon.
Vi vil hevde at ved å båndlegge verdifullt potensielt vrimleareal ved sjøkanten i sentrum 7l
tungtransport og jernbane plasserer Bergen seg som en sinke og som et dårlig ekko fra den
dominerende transportpoli7kken på 1950 -1970 tallet, en periode hvor man sa;e biler og jernbane
foran myke traﬁkanter.
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16 Eksempler – grave ned Nice

Foto: Gudrun Mathisen
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16 Byutvikling – hovedtrend grave ned – spare de vik7ge byrommene 7l gående og syklende

Byrådet i Oslo vil bruke 409 millioner kroner
på ny trikketunnel på 600 meter til
erstatning for dagens trasé i dagen mot
Ekeberg, for å gi plass til gående og syklende.
Økningen er fra 109 til 259 millioner kroner i
forhold til løsninger med trikken i dagen,
eller en økning på mellom 72 % og 273 %.
600 meter er strekket Torget – Bryggen.
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16 Bybanen over Bryggen - byutvikler eller byavvikler?

Bybanen skal være en byutvikler. På strekningen Torget - Bryggen har vi vanskelig for å se at den
fører med seg noen nye positive elementer. I verste fall kan den være en byavvikler som stjeler
viktig grunn og som bryter kontaktflater og reduserer mulighetene for et folkeliv i sentrum for
fremtiden.
En løsning med trasé i fjell og et mangfold av utganger fra underjordiske holdeplasser kan gi
positiv byutvikling ved at store nærliggende nærings- og boligstrøk kan få utløst en mye bedre
kollektivdekning. Det kan igjen føre til handelsfornyelse, sanering av parkering på Fjellsiden og en
rekke positive tilleggseffekter.
Både gamle og nye stasjoner under grunnen og i fjell verden over er arkitektoniske ikoner.
Fløifjellet bybanestasjon kan f.eks. bli et visningspunkt for samtidskunst- og design.
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17 Merkevaren Bergen er symbolisert ved Bryggen – Bergens internasjonale kjennetegn

Reklameekvivalenten av artikler og kampanjer (Innovasjon Norge/flyselskap etc.) av Bergen er
beregnet til ca. 200 millioner kroner i året. Dette gir en nåverdi av de siste 20 års innsats på ca. 4
milliarder kroner. Bergen er for eksempel nummer to by i verden på Fjodors liste over Waterfront
Cities to Visit, og på andre/tredjeplass i McKinseys rapporter om beste områder i verden å
etablere seg. Nesten all markedsføring og listing har Bryggen som symbol, det er Bergens Eiffeltårn
som tidligere turistsjef Ole Warberg har sagt det.
En veletablert merkevare nasjonalt og internasjonalt av milliardverdi er altså basert på Bryggen
som symbol for Bergen. Å tukle med denne med en ny jernbanefremføring er gambling med
merkevaren og kan gi sterkt negativ omtale og reaksjoner.
Sett fra Bergen, kan meningene være delte, men vi ville selvsagt reagert på nye innslag på
Petersplassen, Basaren i Istanbul og foran Pyramidene. Derfor må en være forberedt på sterke
reaksjoner, og sterkt ødeleggende omtale for Bergen om en tukler med verdenskulturminnet, slik
det nå legges opp til.

94

18 – Anleggsperioden – ødeleggende med alvorlige varige mén

Anleggsperioden kan komme til å strekke seg over åtte år. Samfunnsmessige kostnader for
næringslivet i sentrum er ikke beregnet. Hele sentrum blir berørt, og området blir mindre
tilgjengelig både for tilreisende og byens befolkning.
Bilder fra en slik periode i sosiale medier kan skape langvarig inntrykk av at kulturminnet ikke er
tilgjengelig/er under angrep av en kulturminnefiendtlig utbygging.
I en slik periode oppstår det store problemer for næringsdrivende, særlig små, lokale aktører.
Butikkdød og konkurser er en vanlig følge av langvarige anleggsperioder og vil sannsynligvis oppstå
her også. De som klarer seg best i bygge- og anleggsfasen er store internasjonale kjeder som har
finansielle muskler til å overleve en nedgangsperiode.
Fenomenet ser en overalt. Det er en vesentlig årsak til at næringslivet protesterer mot en
bybaneløsning i dagen. Jamfør Edinburgh, der utbygging av bybanen er stanset midt i sentrum, og
Nice der den nye linjen legges i tunnel gjennom sentrum.
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18 – Anleggsperioden – komplisert og skadelig

Omfanget av +ltaket og eﬀekten som en langvarig anleggsfase vil påføre virksomhetene, er meget
vanskelig å es+mere. Faktorer er bl.a. varighet, graden av forstyrrelser, +lkomst, hvorvidt
kompenserende +ltak gjennomføres. Omsetningen forventes å gå ned, og leieobjektene blir
vanskeligere å leie ut. Fly?ng av kontorer ut av sentrum og handel ut av sentrum +l kjøpesentre
vil øke i omfang, og kanskje aldri kunne reverseres.
Prosjektgjennomføringen vil være sentral. Erfaringene fra utbygging av bybanetrasé +l Flesland og
vestover mot Fyllingsdalen viser at anleggsarbeidene er omfaDende og +dkrevende. Tilkomsten
blir svekket i årevis. Spesielt i sentrumsområdet er det store uGordringer med el-kabler, telekabler,
vannledninger, overløpsgrøIer, håndtering av byggegropsvann, ulike føringsveier og etablering av
erstatningsveier og -fortau. Fra Finnegården +l Sandbrogaten må det gjøres omfaDende
arkeologiske utgravinger. Det vil måDe brukes mye +d på gjennomføringen.
Sentrumshandelen er under sterkt press. Vi er av den klare oppfatning at sentrum vil bli sterkt
skadelidende av en langvarig anleggsperiode, på toppen av andre uGordringer.
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18 – Anleggsperioden – kø og kaos i årevis

Bygging av Bybanen vil innebære en lang periode med anleggsarbeid i sterkt traﬁkkerte gater.
Både gående, syklende og kjørende blir tvunget <l lengre omveier, omkjøringer, ekstra
kødannelser og andre ulemper. Byens innbyggere må derfor regne med rela<vt store
problemer i traﬁkkavviklingen fra byggestart i 2028 og fram <l driAsstart sommeren 2035.
I <llegg kan anleggsarbeidene medføre andre typer ulemper for befolkningen. Et eksempel på
deFe er kabelbrudd som fører <l midler<dige strømbrudd eller brudd på tele- og datalinjer.
Samlet gir det en betydelig belastning for innbyggerne i Bergen.
Sårbarheten med manglende omkjøringer under anleggsperioden kan komme <l å få årets
(2018) mange køer og vanskelige traﬁkkdager <l å bli helt minimal. En må altså kunne påregne
nesten daglig traﬁkkaos. DeFe er ikke utredet i det hele taF.
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18 – Anlegg og drift – skader på bygg og historiske verdier – grunnvann

Både byggefasen og drift har en stor X faktor. Hvilke potensielle skader som kan oppstå av arbeidet
og deretter vibrasjoner av togkjøringen, krever meget kompliserte beregninger.
Flere av Bryggens bygninger har omfattende skader pga. setninger i grunnen.
Bybanen i sentrum skal om den bygges i dagen, i vesentlig grad gå over strekninger der tilfeldige
fyllmasser over eldre bolverkskonstruksjoner og organiske lag råder grunnen, og de vil passere
bygg som står på de same massene.
Ingen fagfolk kan med hånden på hjertet garantere for hvilke skader som kan oppstå på kort og
lang sikt, heller ikke hvilken kostnadssprekk som kan oppstå.
Hva som vil skje med bygrunnen, bygg og andre konstruksjoner ved et slikt omfattende
byggeprosjekt over historisk grunn er svært lite forutsigbart.
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19. Bryggens historiske utvikling
Bryggen - en sentral del av norgeshistorien

Bryggen er Bergens eldste bydel. Et hovedelement i den middelalderske byggeskikken var lange
husrekker kalt gårder. Slike er også kjent fra andre norske middelalderbyer, men det er bare på
Bryggen de fremdeles ﬁnnes i sin middelalderske form. Over 30 gårdsnavn er kjent fra Bryggen i
middelalderen. Gårdene bestod av hus- og grunneiendom med passasje og bryggeplass. Bryggen var
spart for større branner fra 1476 Hl 1702, da brann la det meste av Bergen og hele Bryggen i aske.
EJer brannen ble 16 gårder gjenreist. I dag er kun syv gårder helt eller delvis bevart.

UtsniJ av ScholeussHkket,
Bryggen ca. 1580. Helt Hl
høyre ved B står
Rosenkrantztårnet. C er
Mariakirken og G er
MarHnskirken.
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19 Bryggens historiske utvikling
Hanseatene på Bryggen

Fra midten av 1200-tallet begynte hansea6ske kjøpmenn å leie seg inn på
Bryggen, og ved slu@en av 1400-tallet var alle gårdene på hansea6ske hender.
Hanseatene drev stuer og eksporterte nordnorsk tørrﬁsk og importerte ulike
varer, særlig korn. E@erhvert tok mange av dem borgerskap i Bergen. Den siste
hansea6ske stuen ble solgt i 1760-årene, kjøpmennene ﬂy@et ut, mens
arbeidsfolkene fortsa@e å bo på Bryggen utover på 1800-tallet.
Det hansea6ske kontoret på Bryggen var en del av en felles organisasjon for de
tyske kjøpmennene. Foruten Bergen hadde Hanseatene kontorer i Brügge,
Novogorod og London.

Det hanseatiske våpen
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19 Bryggens historiske utvikling
Bergens sentrum i middelalderen, rådhus, vinkjeller og kjøpmannsstuen

Breidaallmenningen eller nåværende Nikolaikirkealmenning var Bergens sentrum i middelalderen. I
nedre del lå byens rådhus, vinkjeller, Kjøpmannsstuen som var administrasjonshus for Det hanseaAske
kontor og på bryggekanten byens torg. Ruinen eCer vinkjelleren ligger under parkeringshuset i
Rosenkrantzgate. Torget ble i 1558 ﬂyCet Al Vågsbunnen av lensherre Christoﬀer Valkendorf, og hans
privatbolig ble nyC rådhus, det nåværende Gamle rådhus. Byens opprinnelige torg forteller historien
om stedet hvor Magnus Lagabøtes bylov for Bergen deﬁnerte både bergensernes reQgheter Al ferdsel
og utenbys reQgheter Al å komme fra båt og bringe varer Al torgs.
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19 Bryggens historiske utvikling
Bryggen etter 1702

Reichborns tegning fra 1768 av «Handels Contoiret udi Bergen» viser alle
bryggegårdene. Nummer 7 er Kjøpmannsstuen og nummer 8 er «Nicolayalminding».
Slik stod bebyggelsen på Bryggen til 1899, da saneringen av den søre halvdelen (1899
– 1912) begynte. Kjøpmannsstuen brant flere ganger og ble revet i 1911. Den ble
senere gjenreist i Matre i Nordhordland.

102

19 Vern av Bryggen

I perioden 1900-1912 ble alle gårdene på Bryggen oppmålt e8er ini9a9v fra
For9dsminneforeningen, og Bryggen ble fredet i 1927. Eksplosjonsulykken i 1944 gjorde store
skader, men ingen bygninger gikk tapt. Brannene i 1955 og 1958 la nær halvparten av
bygningsmassen i aske.
E8er andre verdenskrig ønsket mange å ”rive hele rukkelet” og kommunen fremla konkrete
rivningsplaner i ﬂere omganger. Arkeologiske utgravninger av branntomten dokumenterte
områdets historie 9lbake 9l middelalderen – før de tyske hanseatene kom, og stemningen
snudde gradvis. Bryggens Venner og S9Qelsen Bryggen ble etablert i 1962 med formål å
bevare Bryggen. I dag er Bryggen fredet e8er Lov om kulturminner av 9. juni 1978
(Kulturminneloven).
Som del av S9Qelsen Bryggens formål er det en forutsetning at 9lgrensende område Vågen,
Vetrlidsalmenning, Øvregaten og Dreggen deﬁneres som særskilt interesseområde.
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19 S%&elsen Bryggen og Bryggens mange virksomheter

S%&elsen Bryggen er gårdeier, bygningsforvalter og håndverksbedri& og eier i dag 38 av de 61
fredete bygningene. Resten eies av syv private gårdeiere. 70 av de cirka 90 virksomhetene på
området er leietakere hos S%&elsen Bryggen.
Hovedtyngden er bu%kker og utsalgssteder, konsulenter og krea%ve bransjer. Halvparten av
virksomhetene er publikumsreIede, og seks aktører er i kafe- og restaurantbransjen (2018). Antall
sysselsaIe er ca. 200 personer, i sommersesongen er det ﬂere.
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19 Verdenskulturminnet Bryggen
Innskrivningsgrunnlag

Bryggen ble i 1979 innskrevet på UNESCOs liste av unike verdenskulturminner. Det betyr at Bryggen
har fremragende universelle verdier som verdenssamfunnet plikter å beskytte, og Bryggens integritet
og autentisitet skal sikres for etterslekten.
Innskrivingsgrunnlaget er hovedkriterium 3:
«bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a civilization which is
living or has disappeared».
Videre står det:
“… Bryggen bears the traces of social organization and illustrates the use of space in a quarter of
Hanseatic merchants that dates back to the 14th century. It is a type of northern “fondaco”,
unequalled in the world, where the structures have remained within the cityscape and perpetuate
the memory of one of the oldest large trading ports of Northern Europe ….”.
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19 Verdenskulturminnet Bryggen
Innskrivingsgrunnlaget, hovedelementer

Tre hovedelementer er gi/ særskilt oppmerksomhet i innskrivningen:
1.

Verdien av å kunne bevare restene av et havnekvarter som viser samspillet mellom
sjøtransporten, kaiene og gårdene på Bryggen

2.

Verdien i å kunne fremvise godt bevarte bygningsstrukturer i tre og med lesbare koblinger
bakover i Cd Cl de hanseaCske handelstradisjoner

3.

Verdien av å kunne fremvise et unikt stykke fondaco, et fremragende eksempel på Cdlig
europeisk bydannelse

For Bryggen, som historiefortellende minnesmerke, er sammenhengen mellom land og sjø
vesentlig. AkCviteten i de/e internasjonale havnekvarteret gjorde at transporten gikk øst-vest,
mellom Vågen, kaiene og passasjene i gårdene. Kommunikasjon nord-syd skjedde med båt på
Vågen, eller var henvist Cl Øvregaten bak Bryggen.
Bryggen kom på listen uten Vågen og kaiene, men de inngår i verdensarvstedets inﬂuenssone.
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19 Verdenskulturminnet Bryggen
Buffersone - Reguleringsplanen

Bryggen har ikke en formell buﬀersone i henhold 5l UNESCOs deﬁnisjon. Bergen kommune har
fastholdt at en reguleringsplan er like tjenlig.
EAer anbefaling i to ICOMOS-evalueringer, ble en ny reguleringsplan for Vågen, kaiene og Bryggen
vedtaA i 2006, og Bryggen ﬁkk med det en slags buﬀersone.
Den har som mål å utvikle et sammenhengende fotgjengerprioritert byrom rundt Vågen, Merne
gjennomgangstraﬁkk og overﬂateparkering og 5lbakeføre store deler av traﬁkkarealet 5l
oppholdsareal og åpne for gjenerobring av tapte kvaliteter. Spesielt vik5g var det å gjenoppreAe
allmenningens romlige og funksjonelle forbindelse 5l vannet. NeAopp denne forbindelsen var noe
av grunnlaget for at Bryggen ﬁkk verdensarvstatus i 1979.
I reguleringsbestemmelsene står det:
Alle %ltak innenfor planområdet og spesielt nærområdet %l verdensarvstedet Bryggen skal
u9ormes slik at vernebehovet på og rundt verdenskulturminnet blir sikret.
Behovet for en buﬀersone skal ivaretas gjennom krav %l saksbehandling og detaljerte
bestemmelser for bruk og u9orming av omgivelsene, både sjø- og landarealene.

107

19 Verdenskulturminnet Bryggen
Buffersone og behov for en Heritage Impact Assessment

Bergen kommunes planer for en bybane over Bryggen tvers gjennom influenssonen, viser at
reguleringsplanen ikke gir godt nok vern. Behovet for en formell buffersone ble også påpekt av
UNESCO i World Heritage Periodic Report 2013: ”..There is a need for a buffer zone”
En bybane over Bryggen vil være i strid med gjeldende reguleringsplan. En omregulering kan ikke
utføres før buffersonen er vedtatt. Vår oppfatning er at dette vil umuliggjøre banefremføring
mellom Bryggen og sjøfronten.
Alternativet er å sette verdensarvstatusen i fare. Bergen kommunes tilleggsrapport fra 2013
konkluderte med at en ikke kan vite om tiltaket medfører endring i verdensarvstatusen. UNESCO
kan ikke gi en uttalelse på forhånd, og saken blokkeres så lenge Norge er representert i UNESCOs
verdensarvkomité.
Det er derfor meget viktig å iverksette et arbeid med en uavhengig og dekkende HIA - Heritage
Impact Assessment, kulturvernfaglig konsekvensutredning - i overensstemmelse med de krav
UNESCO stiller opp om tiltak på og ved et verdensarvsted.
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19 Verdenskulturminnet Bryggen
Forvaltningsplanen

Kravet om ubru, kontakt mellom bryggegårdene og sjøen gjentas i forvaltningsplan for Bryggen (2006):
”..Området frå Vågen El fasadane på Bryggen skal få ei uForming som understrekar den tradisjonelle
bruken av området og samanhengen mellom hamna og Verdskulturminnet. Området må handsamast
som ein integrert del av Verdskulturminnet Bryggen.
Organiseringa av bygningsmassen på Bryggen har so lenge ein kjenner El handla om å ha Elgang El
hamna, havet og verda. De,e behovet har ført El at ein har få, det bygningsmønsteret ein ser på
Bryggen i dag.” Tiltak:
• Sikre at arealet blir forvalta som ein integrert del av Verdskulturminnet Bryggen. Ansvarleg: Bergen
kommune/an;kvariske styresmakter.
• Utarbeide heilskaplege planar for området som både tek an;kvariske omsyn og som integrerer
Bryggen i resten av Bergen sentrum. Ansvarleg: Bergen kommune/an;kvariske styresmakter.
• Alle ;ltak på frontarealet må prioriterast for ei verdig oppleving og formidling av Verdskulturminnet
Bryggen. Ansvarleg: Alle”
Forvaltningsplanen skal rulleres og oppdateres.
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19 Verdenskulturminnet Bryggen – Utvidelse eller tap av status?
Konklusjon

Bergen kommune har lansert ideen om å utvide verdensarvområdet 4l å omfa6e Vågsbunnen,
Bryggen og sjøbodene i Sandviken. Man kan spørre seg hvorfor kommunen ønsker en slik
utvidelse, og sam4dig vil anlegge en tung, varig infrastruktur som Bybanen representerer, tvers
gjennom middelalderstrukturene. Etablering av en bybane vil, slik vi vurderer det, svekke
kommunens mulighet om å oppnå en utvidelse av verdenskulturminnet.
UNESCO kan Ferne et område fra verdensarvlisten, jamfør Dresden. Det fremstår som et
sjansespill fra Bergen kommune å planlegge en bybane over Bryggen og dermed risikere at
verdensarvstatusen ryker.
Bryggen var i sin 4d en av Nord-Europas vik4gste havnekvarter. Strekningen Bryggen-Bergenhus
er et unikt nasjonalt monument som omfa6er middelalderens kongemakt, kirkemakt og
internasjonal handel.
Sammenhengen mellom alle disse samfunnsbærende og historiefortellende elementene vil for all
4d bli bru6 ved etableringen av en tungt traﬁkkert bybane.
Vi mener at disse elementene tvert om bør kny6es bedre sammen og kunne fremvises i sin
opprinnelige struktur. Her byr det seg unike muligheter om gjennomgangstraﬁkken Fernes, og det
ikke kommer en bane.
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19 Verdenskulturminnet Bryggen – Historiefortelleren – Kommuneplanen for Bergen 2016
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19 Bryggen og Torget - Ta /lbake tapte kvaliteter
Format
gammeldags
trikk

Foto: Knud Knudsen
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19 Historien gjentar seg

Byens myndigheter har med jevne mellomrom ropt opp om fornyelse - å bruke havnen og
sjøfrontarealene i modernitetens tjeneste
• Årene etter 1702-bybrannen. Kamp mellom modernitet eller gjenoppbygging av
middelalderbryggen – sistnevnte vant
• Fra 1850-1880. Modernisering av havner for motorisert ferdsel. Prosessen ble forsinket i Norge
da norske redere kjøpte opp restene etter seilskuteflåten
• Fra 1880-1945. Vedtak om moderniseringer som bare delvis ble realisert (jfr. Murbryggen)
Kristianiakrakket 1899, så av 1. verdenskrig, nytt krakk i 1929 og andre verdenskrig
• 1945-1970. Verneinteresser berger i siste liten noen verneverdige bygninger, en lang rekke går
tapt. Byens myndigheter vil rive, fjerne og modernisere det som allment oppfattes som
«foreldet, rottereir, «fattigslig bebyggelse» og umoderne trehus»
• 1970-2000. Konsolidering
• 2013. Byens myndigheter insisterer på å føre frem en jernbane over Torget og tvers over
frontarealene på Bryggen
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19 Verdenskulturminnet Bryggen – Historien gjentar seg – Reguleringsplan 1956 blokker -2019
jernbane?
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20 Bryggen og Torget – Ta /lbake
tapte kvaliteter

Foto: Knud Knudsen
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20 Verdenskulturminnet
og Torget – Ta 5lbake
tapte byroms kvaliteter

Foto: Knud Knudsen
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20 Verdenskulturminnet
og Torget – Ta 5lbake tapte
byroms kvaliteter

Foto: Knud Knudsen

117

20 Verdenskulturminnet
Bryggen. Hopene fylles
og skjules.
Ta tilbake tapte kvaliteter

Foto: Knud Knudsen
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20 Verdenskulturminnet Bryggen – Ta tilbake tapte bygningsstrukturer og kvaliteter

Å anlegge en varig jernbane på Bryggen hindrer at en kan gjenoppbygge viktige historiske
elementer. Det åpenbare er man en gang for alle kutter forbindelsen mellom Vågen og Bryggen.
Dette hindrer fremtidige generasjoner muligheten til å ivareta samt reetablere viktige
bygningsstrukturer. Mulighetene for å benytte arealene til byspill og historiske oppsetninger
desimeres.
Det finnes bl.a. dokumentasjon på hoper under dagens gategrunn som kunne vært hentet frem
igjen for å vise hvordan båtene forholdt seg til kaiene og Bryggen i tidligere tider.
Magnus Lagabøte dannet Torget i nedre del av dagens Nikolaikirkealmenning. I det området lå
også Kjøpmannsstuen som var administrasjonshus for Det hanseatiske kontor, byens første
Rådhus.
Det fremstår vanskelig å forstå at det å etablere et forstadstog i dagen i stedet for i fjell skal veie
høyere enn potensialet som bl.a. ligger i å utvikle området med en globalt sett unik levende
historie.
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21 Demokra+ eller mangel på demokra+?

Byråkra' og poli'sk ledelse har bevisst 'met avgjørelsene 'l å være langt fra valg'dspunktene,
bortse= fra i 2015. Da tok alle par'er standpunkt, og i BT sin spørsmålsordning var de=e det temaet
med desidert ﬂest spørsmål.
Ved valget stemte over 84 % av folket på lister som ville ha Bryggen for folket og banen i Jell. Hva
ble resultatet? Poli'sk hestehandel ofret verdenskulturminnet og byrommet på Torget og Bryggen
sin frem'd, og valgte å legge banen der. Den ene gangen folket ble hørt om saken, ble de altså
overkjørt.

Byrådet/bystyret har ikke stø1e i folket 5l å ødelegge Bryggen som
vrimleområde. Bystyret bør oppløse folket og velge et ny1, fri1 e1er
Berthold Brecht.
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BRYGGENS VENNER

STIFTELSEN BRYGGEN

