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Sammendrag
I dette arbeidet er bybanetrasé-alternativet med en tunnelløsning gjennom sentrum og særlig
innslaget i Peter Motzfeldts gate videreutviklet.
Oppsummert så viser illustrasjonene at det er godt mulig å etablere tunnelportal med
bybanestopp i Peter Motzfeldts gate mellom Manufakturhuset/Marken og kryss Kaigaten X
Peter Motzfeldts gate. Vi mener arbeidene viser at tiltaket kan gjennomføres uten å berøre
eksisterende bebyggelse eller at andre sentrumsgater blir negativt påvirket i nevneverdig grad.
En konseptstudie (COWI) har nylig pekt på behovet for utbedringer av Bergens havneområder
både på Skolten/Bontelabo og Dokken. Behovet for steinmasser til prosjektene er på hhv.
480 000 og 700 000 m3.
Reguleringsarbeidene for bybane/kollektivtiltakene og havnetiltakene kan samkjøres, slik at plan
og senere byggearbeider kan utføres parallelt og ytterligere bedre økonomien i prosjektene.
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1. Innledning
Bryggens Venner, Stiftelsen Bryggen og Fortidsminneforeningen, avd. Hordaland er
oppdragsgiverne til "Hvitboken – Bryggen fri for bil, buss og bane" (november 2018). De samme
organisasjonene er også oppdragsgivere for:
1. Tilleggsutredning 1 (T1)"Bybane i tunnel gjennom sentrum" (mai 2019).
2. Tilleggsutredning 2 (T2) "Bybane over Bryggen eller i tunnel – noen
samfunnsøkonomiske betraktninger" (august 2019).
Organisasjonene er nå også oppdragsgivere for den foreliggende utredning:
3. Tilleggsutredning 3 (T3) "Bybane i tunnel – alternativ med innslag i Peter Motzfeldts gate
– skisser og vurderinger "
Tilleggsutredning 3 tar utgangspunkt i Tilleggsutredning 1 "Bybane i tunnel gjennom sentrum"
og skisserer en realistisk løsning for tunnelinnslag i Peter Motzfeldts gate, samt viser hvordan
bruk av tunnelmasser, basert på nye opplysninger, kan forbedre økonomien i tunnelalternativet
ytterligere i forhold til kalkylene i Tilleggsutredning 2.
Tilleggsutredning 3 har vært ført i pennen av sivilingeniør geoteknikk og ingeniørgeologi Jann
Atle Jensen, og faglig kvalitetssikret av sivilingeniør Frode Siljeholm Arnesen, senior rådgiver
bergteknikk.
Redaksjons-/arbeidsgruppen har bestått av:
Janicke Runshaug Foss, styremedlem Stiftelsen Bryggen og tidligere styreleder Bryggens Venner
Gudrun Mathisen, styremedlem Stiftelsen Bryggen og tidligere fylkesplansjef/klimasjef i
Hordaland fylkeskommune
Bernt-Håvard Øyen, direktør Stiftelsen Bryggen
Trond Tystad, ingeniør/samfunnsplanlegger.
Alle bidragsytere 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 sendes:
kontakt@bryggensvenner.no og vil bli brukt til å vurdere endringer i senere opplag.
Siste versjon av Tilleggsutredning 3 ble oversendt fra Jann Atle Jensen fredag 14. august 2020.
Mandag 17. august døde han etter kort tids sykdom. Bergen og Bryggen vil savne en meget
dyktig og uredd fagmann, og Bryggens Venner, Stiftelsen Bryggen og Fortidsminneforeningen,
avd. Hordaland takker Jann Atle for hans viktige og uegennyttige innsats.
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2. Grunnlaget for skisser/illustrasjoner for tunnelinnslag i Peter
Motzfeldts gate
Skissene/illustrasjonene er utarbeidet av illustratør Tor Sponga, i samarbeid med siv.ing.
geoteknikk og ingeniørgeologi Jann Atle Jensen og siv.ing. Frode Siljeholm Arnesen, senior
rådgiver bergteknikk. Illustrasjonene er i hovedsak basert på følgende grunnlag:
1. Foreliggende geologiske og geotekniske data hentet fra Tilleggsutredning 1, samt
grunnlaget for denne tilleggsutredningen.
2. Geometriske data for bybanen, hentet fra Bergen kommune, Etat for plan og geodata
sitt notat «Bybanen. Introduksjon til prinsipper for utforming og sikkerhet. Til bruk i
reguleringsfasen», datert 22.10.2015.
3. Geometriske data fra eksisterende bybanestopp ved tunnelåpning på Wergeland.
4. Geometriske data fra bybane- og trikkekryss/-veksler i Bergen og Oslo og offentlig
kartgrunnlag.
Skissene som presenteres i denne utredningen er ikke et resultat av modellering og
prosjektering, men må heller betraktes som en mulighetsstudie basert på ovenfor nevnte kilder.
Formålet med skissene er å vise at det er mulig å etablere tunnelinnslag og et skinnekryss i
området, uten at dette forringer bybaneløsningen eller medfører uakseptable konsekvenser.
I dette området vil det bli liggende flere bybanestopp (i Peter Motzfeldts gate, Kaigaten og
Starvhusgaten), sporveksler, flere fotgjengeroverganger og langsgående fortau og gatekryss.
Kjørefarten for sporvogner, buss og andre kjøretøy vil derfor være meget lav, uavhengig av om
det etableres tunnelinnslag med bybanestopp i Peter Motzfeldts gate eller ikke.
Bybanestopp ved tunnelinnslaget vil også kunne avlaste sekkestoppene i Kaigaten (under
bygging på Gulatingsplass) og Starvhusgaten, og således også øke bybanekapasiteten i sentrum
ved kortere stopptid og mer effektiv bruk av linja mellom Starvhusgaten/Kaigaten og
Bystasjonen. Avstanden til kollektivknutepunkter og sentrumsfunksjoner vil i hovedsak/praksis
være uendret sammenliknet med andre baneløsninger.
I kapittel 2.1 og 2.2. under beskrives planstatusen for området og den politiske prosessen
vedrørende utredning av bybanetunnel gjennom sentrum.
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2.1 Pågående områderegulering av Rådhuskvartalet
Bergen kommune har startet arbeidet med regulering av Rådhuskvartalet, og frist for innspill var
8. mars 2020. Området er vist på Figurene 2-1 og 2-2 under. For å sikre at ikke området
båndlegges/reguleres til formål som kan hindre etablering av bybanetunnel her, sendte både
Bryggens Venner og Stiftelsen Bryggen inn kommentarer der de peker på at planene ville
avskjære mulighetene for å etablere framtidig bybanetrasé i planområdets sørlige del, i Peter
Motzfeldts gate.
Det ble i merknaden bedt om at arealer for
kommunikasjon og framtidig bybanetrasé
tas inn i reguleringen, der Peter
Motzfeldtsgate i sin helhet avsettes som
transportlinje for Bybanen.
Bergen trenger en helhetlig planlegging, og
planer og tiltak må også sees i en
sammenheng og relateres til beslektede
planforslag og reguleringer som foregår i
andre deler av det historiske sentrum.

Rød stiplet linje på Figur 2-1 viser Bergen
kommunes forslag til planområde. Det
innbefatter også området som kan benyttes
til bybanetrasé i Peter Motzfeldts gate.
Dette delområdet er markert med gul, oval
sirkel. Se også Figur 2-2, under.
Figur 2-1: Viser kart vedlagt kunngjøring om
planoppstart for Rådhuskvartalet. Kilde:
Bergen kommune.no
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Figur 2-2: Viser programskisse for reguleringsplan for Rådhuskvartalet. Peter Motzfeldts
gate ligger mellom bygning 4 og 12 og opp mot «Manufakturallmenningen». Kartet viser
bybanelinjer for løsning med bybane over Torget og Bryggen, der sekkestoppet på
Gulatingsplass er gjort om til bane. Kilde: Bergen kommune.no
6

2.2 Byråd, demokrati og politiske vedtak
Flertallet av våre politikere ønsker bybane til Åsane. Om lag 70 prosent av de som ønsker
Bybanen til Åsane, vil legge traséen i tunnel bak Bryggen, slik at dette må ansees som det
foretrukne alternativet både politisk og i befolkningen.
I Byrådsmøte 12.03.2020 sak 1072/20 vedtok derfor Byrådet å utrede en løsning med
tunnelinnslag fra Kaigaten/Peter Motzfeldts gate og med en holdeplass som gir god kontakt
med øvrig kollektivtilbud. Løsningen skal også utrede holdeplass i fjell ved
Vetrlidsallmenningen/Fløibanen for å gi tilgjengelighet til Torget og Bryggen. Dette er mye
tilsvarende det som var hovedkonklusjonen i Tilleggsutredning 1.
Byrådet ba også om at det varsles utvidelse av planområdet for sentrumsdelen av det pågående
reguleringsarbeidet.
Arbeidet knyttet til tunnel gjennom sentrum skal gjennomføres på slik måte at det ikke blir
forsinkelser i planarbeidet og at byggestart ikke blir forsinket sammenliknet med gjeldende
framdriftsplan.
Byrådets og senere Bergen bystyres bestilling 28.05.2020, sak 140/20 og 141/20, er mye i
samsvar med hovedkonklusjonene fra Bryggens Venner, Stiftelsen Bryggen og
Fortidsminneforeningen, avd. Hordaland angitt i tilleggsutredningene. Utgangspunktet for
påhugg (portal med stoppested) for Bybanetunnel, er Peter Motzfeldts gate, og tunnelen
tilslutter seg foreslått regulert tunneltrasé i området ved Sverresborg. For å spare både tid og
penger er det naturlig at en benytter kunnskap og data fra både Tilleggsutredning 1 "Bybane i
tunnel gjennom sentrum" og Tilleggsutredning 2 "Bybane over Bryggen eller i tunnel – noen
samfunnsøkonomiske betraktninger" samt Tilleggsutredning 3 – "Bybane i tunnel – alternativ
med innslag i Peter Motzfeldts gate. Skisser og vurderinger".
I Riksantikvaren sitt brev til Vestland fylkeskommune «Varsel om oppstart av planarbeid - utvida
planområde for Bybane frå Sentrum til Åsane, Bergen kommune», datert 18.06.2020,
framkommer det klart at Riksantikvaren er for en tunnelløsning gjennom sentrum for Bybanen.
Riksantikvaren uttaler bl.a. i brevet:
«..Riksantikvaren forutset at tunnelalternativ er eit reelt alternativ til dagalternativet, og vi
vurderer det som svært positivt at planområdet er utvida til å gjelde tunnelalternativa for
Bybanen frå Bergen sentrum til Åsane. Direktoratet har heile tida sagt at tunnel med innslag i
Christies gate eller Peter Motzfeldts gate er ei betre løysing for kulturminneverdiane og
verdsarven , og vi understrekar at vi framleis meiner dette..».
Sommeren 2020 har det vært gjennomført en forsøksvis stengning av vegtrafikken over Torget
(og Bryggen). Det er foreløpig for tidlig å gjøre opp en samlet status om trafikale erfaringer fra
denne ordningen.
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3. Hovedkonklusjoner i tilleggsutredning 1 (T1) og 2 (T2)
I dette kapittelet er hovedfunnene i de to første tilleggsutredningene gjengitt.

3.1

Tilleggsutredning 1 (T1) " Bybane i tunnel gjennom sentrum"

Tilleggsutredning 1 "Bybane i tunnel gjennom sentrum" skisserer en godt gjennomførbar og
rasjonell tunnelløsning der en unngår en rekke problemstillinger som har vært påvist eller antatt
i tunnelforslag i tidligere utredninger fra utbygger/kommunen sin side. Tunnel er den løsningen
for bybane gjennom sentrum som gir minst konflikter med kulturminner, trafikk, turisme og
næringsliv. Utredningen presenterer også en orienterende kostnadskalkyle for tunnelløsning,
som også er vurdert opp mot en orienterende kostnadskalkyle for å legge banen i dagen
gjennom Bergens trange historiske sentrum og over Bryggen.
Som det blir pekt på, er kostnadskalkylene orienterende. Erfaringsmessig kan det skje endringer.
Det er viktig at en i detaljplanleggingen har gode opplysninger om grunnforholdene både for en
dagløsning og en tunnelløsning.
Det er viktig å påpeke at de orienterende kalkylene baserer seg på tall fra sammenlignbare
prosjekter, og at dokumentasjonen er kontrollerbar og transparent. Utredningen beskriver
geoteknisk og ingeniørgeologisk grunnforholdene ved Lille Lungegårdsvann, Vågsbunnen,
Fjellsiden og Sandviken. Utgangspunktet for påhugg (portal, med stoppested), for bybanetunnel
er Peter Motzfeldts gate, og tunnelen tilslutter seg vedtatte tunneltrasé i området ved
Sverresborg.
Fagansvarlige for tilleggsutredning 1 «Bybane i tunnel gjennom sentrum» er siv.ing. geoteknikk
og ingeniørgeologi Jann Atle Jensen og siv.ing. Frode Arnesen, seniorrådgiver bergteknikk.
Utredningen ble presentert i mai 2019 og skisserer en tunnelløsning som:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Er langt rimeligere og beheftet med mindre usikkerhet enn trasé over Torget og
Bryggen
Er raskere og gir tidsbesparelse på strekningen Kaigaten-Sverresborg t/r på 9 minutter
Frigjør verdifullt areal og hindrer at Bergen sentrum blir et anleggsområde i 6-7 år
I liten grad berører eller påvirker kulturminner, grunnvann og kulturlag
Muliggjør en rekke andre trafikkløsninger Bergen har skissert behov for
Betyr gode muligheter for byutvikling og betjener langt flere beboere, reisende og
næringsvirksomheter
Medfører langt mindre behov for omlegging av infrastruktur, herunder kabler, rør og
ledninger
Legger til rette for gående og syklende og gir vesentlig lavere risiko for trafikkulykker

•
•
•
•
•

Øker driftssikkerheten og omgår utfordringer med stormflo og saltvannseksponering
Løsningen oppfyller også alle sikkerhetskrav i pbl., TEK 17, Eurocode 7 m.v.
Muliggjør videreutvikling av Torget og ikke minst verdenskulturminnet Bryggen
Hindrer at Bryggen kan komme på UNESCOS liste over truet verdensarv
Muliggjør at Bybanen kan fungere som ryggraden i kollektivsystemet selv om sentrum
stenges på grunn av store arrangementer
Betyr at Bryggen fortsatt kan være reservetrasé for biltrafikk når det er helt nødvendig

Oppsummert så viser Hvitboken og Tilleggsutredning 1 at en tunnelløsning teknisk,
kulturminnemessig, sikkerhetsmessig og økonomisk sett er den beste løsningen for å føre
Bybanen gjennom sentrum.
3.2
Tilleggsutredning 2 (T2) " Bybane over Bryggen eller i tunnel – noen
samfunnsøkonomiske betraktninger"
Tilleggsutredning 2 "Bybane over Bryggen eller i tunnel – noen samfunnsøkonomiske
betraktninger" viser de samfunnsøkonomiske konsekvensene ved de to traséalternativene,
vurdert etter anerkjente samfunnsøkonomiske modeller. Tilleggsutredning 2 bygger på
grunnlagstall og kalkulasjoner fra Tilleggsutredning 1, og baserer seg også på erfaringstall fra
sammenlignbare prosjekter og erfaringstall fra verdifastsettelse av gategrunn og eiendom i
norske byer. Dokumentasjonen er kontrollerbar og transparent.
Fagansvarlig for tilleggsutredning 2 "Bybane over Bryggen eller i tunnel – noen
samfunnsøkonomiske betraktninger" er Karl Rolf Pedersen, førsteamanuensis ved NHH. Det
sentrale spørsmålet i tilleggsutredningen er: Hvilket alternativ er best i et samfunnsøkonomisk
perspektiv?
Utredningen konkluderer med at en tunnelløsning kommer klart best ut basert på følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anleggskostnadene (vidt definert) er lavere
Drifts- og vedlikeholdskostnadene er lavere
De reisende sparer tid, og dette kan igjen øke antallet kollektivreisende
Støyproblemene er lavere
Den visuelle forurensingen (herunder KL-master og annen infrastruktur) er lavere
Risiko for liv og helse er lavere
Bidraget til utviklingen av annen trafikal infrastruktur er større
Dager med driftsstans er færre
Oppstart av drift kommer tidligere

Det eneste punktet der tunnelløsning kommer dårligere ut enn en løsning med bane over
Torget og Bryggen er på punktet " Synlighet i bybildet", som tidligere er framhevet i
planprosesser omkring banen. Denne verdien er ikke mulig å kvantifisere økonomisk, verken
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fra litteratur eller andre kilder. Uten gjennomgangstrafikk har Bryggen, og nærliggende
sentrumsområder, en unik mulighet til å videreutvikles og bli et vrimleområde og arena for
arrangementer og kulturhistorisk aktivitet hele året. I tillegg vil områdene bli vesentlig mer
tilgjengelig for befolkningen i og rundt Bergen, noe som også kan prissettes. Dette vil også
igjen være til gunst for næringslivet i sentrum.
Summerer en opp de kvantifiserte forskjellene mellom de to alternativene, får en minst 2,7
milliarder kroner i tunnelalternativets favør i løpet av tiltaket sin bygge- og levetid. Trekker en
også inn andre samfunnsmessige effekter, er det sannsynlig at dette tallet kan dobles. Det er
viktig å påpeke at dette er en gevinst som både fylkeskommunen (bygging, drift og
vedlikehold), kommunen (reduserte kostnader til infrastrukturomlegging) og
kollektivbrukere/bompengebetalere vil ha direkte nytte av.
Oppsummert så er det dokumentert i utredningen at en tunnelløsning er den
samfunnsøkonomisk beste løsningen for framføring av bybanen gjennom sentrum.

10

4. Skisser og illustrasjoner for tunnelinnslag i Peter Motzfeldts gate
4.1
Skisse/illustrasjon tunnelportal i Peter Motzfeldts gate, stopp og "bypassløsninger"
Tunnelportalen er tenkt tilsvarende den Bergen kommune planlegger for Bybanen ved
Sandbrogaten, under Sverresborg, i Bergens historisk viktigste kjerne. Tilsvarende
tunnelportaler finnes også i sentrum for kollektivtunnelen under Nygårdshøyden, og som
tidligere nevnt for Bybanen ved Wergeland.
En tunnelportal vil i liten grad berøre Manufakturhuset, utover sikringstiltak i grunnen.
Manufakturhusets kulturminneverdier er behandlet i Antikvarisk dokumentasjon (BA 2015 –
2/17). Portalen vil gli inn i terrenget som er stigende i dette området, mens banen er svakt
synkende og svinger inn mot Marken fra og med portalen. Se ellers plantegningene på figur 41A og 4-1B, Lengdesnitt på figur 4-2 og plantegning figur 4-3 under.
Det kan her framheves at den gamle hovedbrannstasjonen (planlagt som brannmuseum) ved en
tunnelløsning da også får beholde gatearealet i Christies gate foran stasjonen, noe som vil være
viktig for bruk av museumsområdet og for formidlingen av bygningen, driften i denne og dens
historiske bruk i Bergen sentrum og i Rådhuskvartalet. Deler av den nyopparbeidede
Gulatingsplass blir pr. nå omarbeidet til bybaneareal for å skaffe ekstra endestopp/sekkestopp
for Linje 2 fra Fyllingsdalen, og derved går viktige fellesarealer tapt. Ved en videre
bybaneutbygging vest og nord for Rådhuskvartalet vil det beslaglegges enda flere viktige
fellesarealer og historiske plasser/gater i sentrum.
Oppsummert så viser illustrasjonene at det er godt mulig å etablere tunnelportal med
bybanestopp i Peter Motzfeldts gate mellom Manufakturhuset/Marken og kryss Kaigaten X
Peter Motzfeldts gate. Og dette kan gjennomføres uten å berøre eksisterende bebyggelse eller
påvirke andre gater nevneverdig. Peter Motzfeldts gate (navngitt i 1886) er en avgrensingsgate
mellom kvartalene Marken og Rådhuskvartalet. Ifølge NIKU er det ikke gjort vesentlige funn av
fredede kulturlag i denne gata.
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Figur 4-1A: Viser prinsippskisse av bybanekrysset i Kaigaten X Peter Motzfeldts gate og bybanestoppet
mellom portalen og krysset. Bybanevogn på det nordgående (mot Åsane) stoppet er vist på denne
skissen.
Samme illustrasjon uten Bybane på stoppet er vist på Figur 4-1B. Terrenget i Peter Motzfeldts gate er
stigende mot nord, se bilde 1A til 1C under, samt Figur 4-2 under.
Nederst er tverrsnitt av Bybane inn mot og i portal vist.Se også Figur 4-3 under. Illustrasjon: Tor Sponga.
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Figur 4-1B: Viser prinsippskisse av bybanekrysset i Kaigaten X Peter Motzfeldts gate og bybanestoppet
mellom portalen og krysset, se også Figur 4-1A over. Park- og lekearealet vest for stoppene (dagens Pplass, i planprogrammet for Rådhuskvartalet kalt «Rådhusplass») kan brukes til påkrevd redningsareal
ved nødsituasjoner. Merk at bybanekryss kan etableres uten at bygningsdeler på det gamle
Sparebanken Vest bygget (Kaigaten 4) må rives, og at fortauet på hjørnet av bygningen fortsatt kan
benyttes. Det oransje hjørnet på denne bygningen er inngangspartiet vist på Bilde 1B.
Det er også plass til noe forskyvning av skinnegang og portal i området, om ønskelig. Se ellers også
figurene Figur 4-2 og Figur 4-3 under. Illustrasjon: Tor Sponga.
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1A

1B

Bilde 1A og 1B: Bilde 1A til venstre viser Peter Motzfeldts gate sett i retning Nygaten.
Manufakturhuset til venstre på bildet og Sparebank-bygget (Kaigaten 4) i høyre bildekant.
Manufakturhuset har kjeller og kan være fundamentert på berg eller faste masser. Bilde 1B til
høyre viser det inntrukne inngangspartiet som ligger like til høyre for drosjen på bilde 1A, I
krysset Kaigaten X Peter Motzfeldts gate.
1C

Bilde 1C: Bildet illustrerer stigningen i Peter Motzfeldts gate, se også Figur 4-2 under. Ca.
planlagt portal er markert med rødstiplet linje.
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Bybanekapasiteten gjennom sentrum kan økes med dette alternativet, sett i forhold til en
løsning med en sent-gående bybane over Torget og Bryggen. Tunnelløsning vil også gi mulighet
for å etablere en «bypass»-løsning med tunnel fra stasjon ved Fløibanen til stasjon ved
Haukeland sykehus, slik at gjennomgangstrafikk på bane kan ledes utenfor sentrum. Derved kan
reisetiden reduseres ytterligere, og kapasiteten i systemet økes.
I tillegg åpner en tunnelløsning for at hele sentrum (Nordnes, Nøstet og
Nygårdshøyden/Dokken, samt langs Puddefjorden) i framtiden kan knyttes til bybanenettet, via
tunneler og stopp i fjellhaller, altså muligheter for en framtidig bybaneutbygging uten store
arealkonflikter, der eksisterende og ny bebyggelse kan dra nytte av tiltaket. Slik sett framstår
tunnelalternativet for bybane gjennom sentrum som det eneste framtidsrettede alternativet.

4.2

Skisser/illustrasjoner Peter Motzfeldts gate og Kaigaten

Skisser og illustrasjoner som viser det tenkte tiltaket er nærmere presentert i dette kapitelet.

Figur 4-2: Prinsippskisse som viser stigningen i Peter Motzfeldts gate fra Kaigaten (til høyre, terreng på
ca. kote 1,6) til Nygaten/Marken, hvor terrenget ligger på ca. kote 8,2 (Her er dybden til berg delvis
under 1 m). Gata har en gjennomsnittlig stigning på ca. 4,5%, mens banen i stoppområdet kan ha et fall
på inntil 2%, og brattere inne i tunnel. Ca. plassering av portal er markert med rødstiplet vertikallinje,
og skinnene markert med blåstiplet skrå linje. Kilde: J. A. Jensen.

De viktigste geometriske forutsetningene for kryssløsningen er vist på Figur 4-3 under. På
Figurene 4-4A og B til 4-5A og B er tiltaket vist på bildeillustrasjoner.
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Figur 4-3: Prinsippskisse som viser en del av de geometriske forutsetningene for etableringen av
tunnelportal og bybanestopp i Peter Motzfeldts gate. Illustrasjon: Tor Sponga.
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4-4A

4-4B

Figur 4-4A og B: Prinsippskisser som viser kryssløsningen på bilder. Nederste bilde viser plassering av
gammel fortauskant. Illustrasjon: Tor Sponga.
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A

B

Figur 4-5A og B: Viser detaljbilder av dagens situasjon, brukt på Figur 4-4A og B. Bilde B viser påbegynt
bybanespor til Gulatingsplass. Kilde: Tor Sponga.
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5. Bruk av tunnelmasser fra bybanetunneler
I Tilleggsutredning 1 (Tekstutdrag 1) og Tilleggsutredning 2 (Tekstutdrag 2) er det angitt
følgende om bruk av tunnelstein fra bybanetunneler, fjellhaller m.v. fra drift gjennom
sentrum:

Tekstutdrag 1: Viser utdrag av tekst på side 25 og 26 i Tilleggsutredning 1.

Tekstutdrag 2: Viser utdrag av tekst på side 8 i Tilleggsutredning 2.
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Det har siden utarbeidelse av tilleggsutredningene åpnet seg flere muligheter for bruk av
tunnelstein i nærområdet. Blant annet har Bergen Havn fått utarbeidet en mulighetsstudie for
Skolten cruiseskipsterminal (Bontelabo) og Dokken Rutebåtsterminal, se figurene og
tekstutdragene under.

Figur 5-1: Viser forside av COWI A/S (DK) sin norske versjon av sin (del-)rapport nr. A120309001-rev.0, datert 16.04.2019. Kilde: COWI A/S (DK)

Figur 5-2: Viser utdrag av beskrivelse av mulighetsstudiet for utvidet cruiseskipsterminal ved
Skolten og en utvidet rutebåtterminal ved Dokken. Kilde: COWI A/S (DK)
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Figur 5-3: Viser utdrag av mulighetsstudiet med plassering av lokaliteter og angivelse av
høydenivåer. Kilde: COWI A/S (DK)

Som det framgår av mulighetsstudiet, så er situasjonen nå følgende:
1. Det planlegges en utvidet cruisehavn på Skolten/Bontelabo (like ved planlagt
anleggspåhugg for Bybanetunneler på Koengen), der det er behov for inntil 480 000 m3
med fyllmasser av sprengstein.
2. Det planlegges en rutebåtterminal med tre kaier på Dokken (Dokken Rutebåtsterminal for
Hurtigruten, utenlandsferger m.v.) Her er det behov for fylling av inntil 700 000 m3 med
sprengstein, dersom Alternativ 1 med fylling og peler blir valgt.
Forutsetter man at en løpemeter med dobbeltsporet bybanetunnel gir om lag 100 m3 med
steinfylling, så vil havneprosjektene teoretisk kunne ta imot stein tilsvarende 11,8 km med
bybanetunnel, dvs. at all stein fra sentrumsanleggene og ev. i Sandviken (bybanetunneler,
stopp i berg/-fjellhaller, utvidelser av havnesporet/nytt trekkespor for tog til midlertidig
erstatning for havnesporet, miljøtunneler vil kunne bli brukt her på en god miljømessig og
samfunnsøkonomisk måte.
Anleggsbransjen har i gang flere initiativ for å redusere CO2 utslipp fra anleggsdrift og å
utnytte overskuddsmasser til flere formål enn det som er vanlig i dag. Det vises f. eks til
nettverk som Grønn Anleggsektor og bruk av CEEQUAL - sertifisering. Foredling av steinmasser
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med utstyr stående på lekter i Sandviken kan gi steinmasser som kan utnyttes til flere formål
innen bygg og anlegg.
Reguleringsarbeidene for bybane/kollektivtiltakene og havnetiltakene kan samkjøres, slik at
planlegging og senere byggearbeider kan utføres parallelt.
Det bemerkes at det i mulighetsstudiet er angitt at kainivå (for tekniske nyanlegg) må ligge ca.
på kote 3,0 eller høyere. Dette for å oppfylle kravene til sikkerhet i pbl. og TEK 17.
Videre kan det også anføres at tunnelalternativet for framføring av bybanen gjennom sentrum,
vil medføre at det blir vunnet areal i Bergens sentrum gjennom havneutvidelsen. Dette i
motsetning til alternativet med bybane over Torget og Bryggen, som vil redusere det
tilgjengelige byarealet

Figur 5-4: Viser utdrag av eksempel 1 for utfylling for ny kai ved Skolten, hvor tunnelmasser fra
Koengen kan tippes direkte i sjø, eller via lektere. Orienterende kostnader for tiltaket er vist på
Figur 5-5 under. Kilde: COWI A/S (DK)
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Figur 5-5: Viser orienterende kostnader for eksempel 1 for utfylling for ny kai ved Skolten, hvor
tunnelmasser fra Koengen kan tippes direkte i sjø, eller via lektere. Det tolkes fra anslaget som
at det er behov for i underkant av 480 000 m3 utfylt steinmasse, som fås billig
(overskuddsmasse i området). Kostnader er da knyttet til transport, utlegging m.v. Når stein
kan leveres på kai fra bybaneprosjektet, bør det kunne legges til grunn en salgsverdi på min. 75
kr/m3, som da gir inntekter til bybaneprosjektet på vel 36 millioner kroner for steinfylling på
Skolten, samt en hurtig, sikker og rimeligere gjennomføring av prosjektene for både havnen og
bybanen sine deler, med minst mulig negative påvirkninger for nærmiljøet. Utsortering av plast
og ev. finstoff og sprengstoffrester kan gjøres på Koengen/i fjellhaller, slik at miljøperspektivet
er ivaretatt. Kilde kostnadsanslag: COWI A/S (DK)
O
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Figur 5-6: Viser orienterende kostnader for Alternativ 1 for utfylling for nye kaier ved Dokken,
hvor tunnelmasser fra Koengen kan tippes direkte i sjø via lektere fra Skolten/Bontelabo eller
alt. kjøres med bil via Fløyfjellstunnelen. Det tolkes fra anslaget som at det er behov for i inntil
700 000 m3 utfylt steinmasse, som fås billig (overskuddsmasse i området). Kostnader er da
knyttet til transport, utlegging m.v. Når stein kan leveres på kai fra bybaneprosjektet, bør det
kunne legges til grunn en salgsverdi på min. 50 kr/m3, som da gir inntekter til
bybaneprosjektet på vel kr 35 mill. kr for steinfylling på Skolten, samt en hurtig og sikker
gjennomføring av prosjektene for både havnen og bybanen sine deler, med minst mulig
negative påvirkninger for nærmiljøet. En lav pris på stein til fylling i Alternativ 1 vil kunne
medføre at Alternativ 1 (steinfylling og peler) vil kunne bli billigere enn en rein peleløsning
Utsortering av plast og ev. finstoff og sprengstoffrester kan gjøres på Koengen/i fjellhaller, slik
at miljøperspektivet er ivaretatt. Kilde kostnadsanslag: COWI A/S (DK)
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Figur 5-7: Viser utdrag av Alternativ 1 for utfylling for ny kai ved Dokken, hvor tunnelmasser fra
Koengen kan tippes (blåmarkert område) direkte i sjø via lektere fra Skolten/Bontelabo eller
alt. kjøres med bil via Fløyfjellstunnelen. Orienterende kostnader for tiltaket er vist på Figur 5-6
over. Kilde: COWI A/S (DK)
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Figur 5-8: Viser utdrag av Alternativ 2 for utfylling for etablering ny kai ved Dokken.
Orienterende kostnader for tiltaket er vist på Figur 5-6 over. Kilde: COWI A/S (DK)

Olaf og Solveig Runshaugs Antikvariske Vernefond har bidratt med støtte til trykking.
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