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Skissefasen for tunnel-alternativet gjennom sentrum
• En grundig oppsummeringsrapport (notat 202008748) og underlagsarbeider er levert KUVA-konsulentene, og 

arbeidsgruppen BV/SB mener den foreslåtte løsning kan realiseres - avhengig av teknisk ambisjonsnivå

• MEN - det skisseres en tunnel-løsning som vanskelig vil la seg gjennomføre. Den vil lett møte motstand både av 
økonomiske, praktiske, trafikale og kulturvernfaglige årsaker

• Slik arbeidsgruppen BV/SB ser det, målet for Bergen kommune/Byrådet er at Bybanen legges over Bryggen, og 
rapporten nærmest forherliger en dagløsning mens tunnelløsninger problematiseres og vanskeliggjøres. Vi 
mener de to fremlagte alternative løsninger (dagløsning vs. tunnel) vanskelig lar seg sammenligne på en 
balansert måte, sistnevnte må og bør derfor videreutvikles og raffineres. 

• Tunnelinnslag i Peter Motzfeldtsgate avvises fra Bergen kommune med at det ikke er mulig, men dette medfører 
ikke riktighet!

• Arbeidsgruppen har vist at med de samme krav som er benyttet for holdeplass i Byparken og samme kurvatur 
som er benyttet i Lars Hilles gate er en tunnel inn fra Peter Motzfeldt gate fullt ut mulig - også uten å rive 
Kaigaten 4. 

• En inngang i Peter Motzfeldts gate gjør det enklere å legge tunneltraseen og underjordisk holdeplass høyere opp, 
traseen vil fremstå med nærhet til mange brukere, medfører ingen vesentlige inngrep i verdifulle kulturlag, og 
kan bygges uten vesentlige forstyrrelser av annen sentrumstrafikk. Bryggens OUV’er og Bryggens oppsluttende
verdier blir i svært liten eller ingen grad påvirket av tiltaket. 

• Alle tunnel-alternativene gir interessante utviklingsmuligheter for at Øvregaten og Bryggens østlige del vil kunne 
få forsterket betydning som knutepunkt. Det gir unike muligheter for utvikling av en bryggefront som kan forstås 
og leses!
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Fra Bergen kommunes «tunnel-utredning», juni 2021



Alternativ sør  PMG mot Marken, designforslag  
tilleggsutredning 3. 



Kontroll målt kurve

• Med minimumsradius er løsningen fortsatt 
mulig 



Men vi har stadig en avstand på over 
13 meter og behovet for bredde 
mellom ytterkantene på perrongene 
er 12 meter. Slik jeg ser det har vi 
stadig plass nok



Ny kunnskap 

• Arkeologisk verdi  av masser i Nygaten / Marken er lavere 
rangert enn i Sandbrugaten.

• Bergen kommunes ambisjoner om fremføring av 
ledningsanlegg sammen med Bybane over bryggen er en risiko 
som ikke er klarlagt. 

• Erfaringer fra arbeidene i Olav Kyrres gate tilsier at man kan 
vente overskridelser og forsinkelser ved omfattende 
gatearbeider 

• .  



Fra Kaigaten og nordover i tunnel har følgende 
utfordringer

• Man kan gå over og forbi  og etablere  påhugg i Heggebakken 

• Man kan gå raskt ned og søke mot sørøst der det er mer 
bergoverdekning  , slik som med Alternativ sør

• Man kan gå langt i grensesjiktet mellom løsmasser og berg og « 
rette ut S- kurven i alternativ sør 

• Man kan gå rett gjennom Løsmasser og berg og  lage en  ny 
nedgravd føringsvei  I Nygaten/ kong Oscars gate. 

. 



Tunnelalternativet i Peter Motzfeldts gate
.

• Det er i våre vurderinger valgt større diameter på tunnel og 
portal enn minste diameter benyttet andre steder for bybane i 
Bergen

• Selve stasjonsområdet vil ikke bety rivning av bygget (Kaigaten 
4), men transformasjon av bygget er fullt ut mulig og gunstig. 

• Justering av kurven mot øst er mulig , men vil medføre en 
seksjon med støpt kulvert, som kan utføres trinnvis uten å 
ødelegge for trafikken i Nygaten. Et dypere påhugg imot 
Nygaten kan gi mulighet for bygging av en gangkulvert mot 
Småstrandgaten

• SB/BV har ikke prosjektert noen ferdig tunnel-løsning!



Forslag til linjeføring nordover er grundig behandlet i Tilleggsutredning 1, mai 2019, og Kong 
Oscars gate krysses i berg.   Geologisk risiko er minimal og bevaringshensyn arkeologi er godt 
ivaretatt. Tilleggsutredningen gir en riktig beskrivelse av  grunnforholdene i området. 



Grunnforhold  Kaigaten – Kong Oscars gate  

Løsmasser

berg



Stasjon under Nygaten / Allehelgens gate

• Forslaget ble reist av Martin Smith Sivertsen, men ikke videre 
bearbeidet

• Det vil bety partiell utgraving av Nygaten med en Cut and Cover 
metodikk en  kryssing av kong Oscars gate i kulvert, som vil gå 
under Heggebakken 



Prinsipp for arbeider i Nygaten 

• Det kan etableres støttevegger ( rørvegger) og dekke  hvor alle 
omlegginger  av ledninger er gjort først 

• Tunell og  kulvert mor løsmasser kan bygges under dekket  med 
tilkomst fra tunellen , dvs fra Nord. 



Underpinning  av eksiserend bygg og murer



Spuntvegger  og pilarvegger kan etableres vanntette 
og kan bære både bygningslaster og trafikk , 
midlertidig og permanent



Cut and cover betegnes på metoder der man  
fortsetter arbeidet under under overflaten etter 
at forberedeler er gjort. 







Uttak av gankulvert inne i Hovedbygget på haukeland Sykehus 
for adkomst til Bergen Protonsenter uten bruk av sprengstoff. 



Tunell løsning forbi Bryggen 
Anbefalt løsning ble presentert i rapport av juni 2021

• Stasjon på kote -12

• Adkomst v/ Mariakirken 

• Kryssing under eksisterende jernbanespor nær Bergenhus



Alternativ Nord. Petter Motzfeldts gate, inngang 
Katedralskolen/Heggebakken , utarbeidet for FRP 



• Forslaget er en bearbeiding av S8 alternativet fra 2010-2013. 

• Det er en sekkestasjon med samme endestopp som i dag

• Den ble silt ut fordi den «sperret» Kong Oscars gate

• Forslaget etablerer tilkomst til Heggebakken på begge sider av 
tunnelinnslaget ved å gå inn på Bergen Katedralskoles tomt

• Forlaget vil medføre omlegging av kabler og flytting av 
trafokiosk.

• Nærhet til Telenors anlegg gjør at man må inngå løsning som 
tilfredsstiller med Telenors sikkerhetsregler.   



Øvregaten stasjon

• Overdekningskravet kan utfordres ved bedre og andre 
byggemetoder enn det som er skissert i fremlagte rapport BN 
DST 003

• Hallbredden for midtstilt perrong må være større enn 12 m. 

• Det savnes innspill og drøfting om sidestilt spor, sidestilt 
plattform og separerte banetunneler godt kjent fra andre 
banesystemer rundt om i verden

• En flytting av stasjonen nordover og inn i berget gjør at andre 
og nye muligheter åpnes.



Spørsmål vi fortsatt stiller etter fremlagt 
tunnelalternativ:

• Har man vektlagt komfort og design høyere enn teknisk 
gjennomførbarhet?

• Viker man unna det som er krevende og ser risikabelt ut?

• Er hensyn til kulturminner og kulturlag blitt overdrevet i 
forhold til reell verdi når for eksempel sammenlignet med 
Bryggen, Torget og Sandbrogaten? 

• Er hensyn til stabilitet og  vedlikehold satt strengere enn det 
man har satt for banen over Torget og langs Bryggesiden ? 



Forslag til linjeføringsom minimerer problemer 
med grunnvannskontroll

• Bybanetunellen krysser under jernbanetunellen bak Bergen 
domkirke og føres videre slik at stasjonen legges i samme 
høyde, dvs ca kote +4.

• Tilkomsttunnelen krysser over  banetunellen  med kortes mulig 
avstand , på ca kote + 12. 

• Tunnel inngangene legges om lag på dette nivået

• Stasjonen må da legges på et stad der berget ligger på ca kote 
45. 

• Beliggenheten blir da i området nordøst for Støletorget.

• Ulempen er større horisontal gangavstand. 



Konsekvens av stasjon nord for 
Jernbanetunellen

• Kryssing av jernbanetunnelen før Øvregaten stasjon vil skje på 
lavere dyp. 

• Spesiell utforming vil redusere behovet for overdekning ved 
kryssingen 

• Et nordlig spor gir mulighet for anlegge ventespor i berg, 
samme prinsipp som i Fyllingsdalen

• En høyereliggende stasjon vil gi mindre behov for rulletrapper 
og heiser, men gir lengre ramper. 

• Direkte tunneler ut er enklere å bygge 

• Stasjon bak Sandviken kirke kan revurderes



100m gangtunnel med ved Koren Wibergs plass 
og parkeringskjeller på Støletorget



Det er en løsning  som  har ligget der hele tiden 

• Det bygges et nytt inntrekksspor for BaneNor

• Strekningen som kan overtas av Bergen by er ca. 1200m langt , 
og dette kan sannsynligvis erstattes av et inntrekksspor med 
lengde maks 800m. 

• Nødutgang fra nytt inntrekkspor tilpasses ny bybane. 

• Eksisterende tunnel  oppgraderes til en gangtunnel  mot en ny 
stasjon som får utganger på strekningen mellom 
Vetrelidsalmenningen og Birkebeiner senteri



Samendrag av hovedtrekkene i skissen

• Bybanen går inn i traseen for jernbanetunellen bak Domkirken, Nytt 
inntreksspor starter rett sør for krysset og gpr parallelt med 
benetunellen. 

• Avgrening til ny stasjon begynner ved Vetrelidsalmenningen.

• Søndre stasjonsinngang ved  Vetrelidsalmenningen kan legges øst for 
inngang til Fløibanen med mulig direkte overgang til Fløibanen. 

• Nordre stasjon får inngang ved Koren Wibergs plass eller Birkebeiner 
senter. 

• Inngangen i eksisterende jernbanetunnel blir inngang direkte ut til 
Bergenhus festivalområde 

• Minimale endringer i grunnvannsnivå for Bryggesiden. 



Ny Banetunnel (rød)

Innganger (blå)

Gangtunnel med 
utganger ( stiplet rød)

Intrekkstunnel for BaneNor. 



Hittil er utbygging av Bybanen presentert stykkevis og delt, hver 
enkelt linje for seg. 
Følgene spørsmål trenger avklaring:

1. Hvor er det tenkt at bybanelinjene fra sør skal kunne vende i sentrum i hhv 
alternativ dag og alternativ tunnel?

2. Arbeidsgruppen etterlyser en samlet plan for fremtidig videre utbygging av 
Bybanen, bl.a. vestover fra sentrum.

3. Hvilke gater og byrom vil kunne bli berørt ved en utvidelse av Bybanen (ny 
linje) vestover?

4. Har BK gjort seg noen tanker om hvordan bybanelinjene fra sør, nord og 
vest skal knyttes sammen i sentrum?

5. Foreligger det en overordnet, samlet plan som viser hvordan byens, og 
særlig sentrums trange gater og byrom, kan bli berørt ved en videre 
utbygging? 

6. Har Bergen kommune utarbeidet en masterplan for 
tunneler/underjordiske rom i Bergen sentrum og området rundt?


