
1. En sammenligning mellom Norconsults syn 
på bybanetraseene hhv. i 2013 og i 2021



Sammendrag

• Norconsult sin tilleggsutredning i 2021 ble utført på bestilling av Byrådet, som ikke ville ha tunnel. Det er 

åpenbart at Norconsult ikke ville komme med en konklusjon i strid med Byrådets syn.

• Men når firmaet skriver at Katedralskolen må rives, Øvregaten stasjon må ned på 17m under havet, en 

rømningsvei på 250m med utgang på dørstokken til Mariakirken med invitasjon til en negativ reaksjon 

fra Riksantikvaren, og alt til en kostnad må NOK 3,5 mrd , sier det seg selv at forslaget burde ha liten 

troverdighet, om noen troverdighet i det hele tatt.

• Særlig gjelder dette når Norconsult 8 år tidligere konkluderte med at inngang i PM gate var greit, ingen 

rivning av Katedralskolen og Øvregaten stasjon på kote 0, alt til en kostnad på NOK 1,5 mrd. 

• På ett punkt imidlertid tok Norconsult feil; rivning av Sparebankbygget. Dette var ikke nødvendig, for det 

første fordi en i dag har erkjent at svingradius Kaigaten-PM gate går uten rivning og for det andre fordi 

om nødvendig kunne deler av bygget (hjørnet) rives da bygget er «plass støpt» og ikke «element 

støpt», forhold Norconsult ikke tok i betraktning.

• Til slutt; ny rapport/evaluering operer med en kostnad på NOK 0,6 mrd for tunnel - alternativet.



Konsekvensutredning 2013 Alt. 2Ab Tilleggsutredning  2021 Alt. 2Ab

• Peter Motzfeldts gate tas 
ut med begrunnelse «for 
vanskelig og for dyrt» og 
for dårlig «flatedekning» 
inn mot sentrum.

• Katedralskolen rives delvis
• Øvregaten stasjon på kote

-17 (under havflaten). 
• En 250 lag rømningsvei 

med utgang rett mot 
Mariakirken – helt 
uakseptabelt for 
Riksantikvaren

• Rivning av i alt 8 bygg

• Peter Motzfeldts fullt ut  
realisabelt, dog med 
rivning av Sparebanken 
samt mindre hus 
Marken 3. 

• Ingen rivning av Kate-
dralskolen

• Øvregaten stasjon bak 
Fløybanen – på kote 0 .

• Ingen problem med 
jernbanen – i motset-
ning til dagalternativet.

• Fagetaten applauderte 
KU alternativet i 2014.





NC = Norconsult AS

FA = Ingeniørgeolog Frode Arnesen



Norconsults viktigste argumentet mot tunnelalternativet er økning av kostnadene.

(KU2013 side 124)



NORCONSULT SKRIVER I SIN TILLEGGSUTREDNING FRA 2021:

(Tilleggsrapporten 30.09.21 side 100):

• «Det er kostnadene ved tunnel, og ikke minst underjordisk holdeplass med utganger, som utgjør 

den store forskjellen mellom alternativene (dagalternativet)

• En annen vesentlig forskjell mellom alternativene er at tunnelalternativet innebærer større 

kostnader knyttet til grunnerverv. Dette gjelder blant annet rivning av en større del av Bergen 

katedralskole, som må lokaliseres om i byggeperioden, og flere bygg langs Øvregaten ved 

inngangen.

• Oppsummert er tunnelalternativet beregnet å være nesten tre ganger dyrere enn dagalternativet 

med en kostnadsdifferanse på over 2,2 mrd. kr, selv om tunnelalternativet ikke inkluderer 

opprusting av Torget og Brygget til høystandard bygulv slik som i dagalternativet.»

Kostnadsøkningen fra 2013 til 2021 er mao. i hovedsak knyttet til:

• En undergrunns stasjon 17m under havflaten

• En 250 rømningstunnel med utgang mot Mariakirken

• Rivning av Katedralskolen samt 7 øvrige bygg 
•



Dette er Alternativ 2Ab som Norconsult i 2013 fant realisabelt og som 
AP for øvrig foreslo og stemte for i 2014. Dette alternativ har 
Stiftelsen Bryggen gått inn for siden 2013. I en evaluering (11.04.2014) 
av tre varianter av 2Ab i Peter Motzfeldts gate hvor alle ble forkastet 
skriver plan- og bygningsetaten følgende: «Alternativ 2Ab som vist i 
konsekvensutredningen er vurdert som gjennomførbar»

Dette alternativ med ytterligere forbedringer som Stiftelsens sak-
kyndige foreslår er ca. NOK 2 mrd lavere enn det tunnel alternativ 
Norconsult presenterte i 2021 og godt over NOK 1 mrd billigere enn 
det nå foreslåtte dagalternativ.



KOSTNADSBEREGNING AV TUNNELALTERNATIVET KU 2013  2Ab MED 

JUSTERINGER PR. 2022:

Ingeniørgeolog Frode Arnesen(Multiconsult AS), blant landets fremste tunnel-

eksperter, har kostnadsberegnet tunnelalternativet som på få unntak nær er identisk 

med tunnelalternativet 2Ab som Norconsult anbefalte for videreprosess i KU2013.

Alternativet bygger på:

• Inngang PM gate uten rivning av Sparebankbygget

• Innslag kulvert i PM gate, frem til Heggebaken uten rivning av Katedralskolen,

• Tunnel under jernbanen frem til Øvregaten stasjon på ca kote 4

• Stasjon og utgang Lodin Lepps gate, nødutgang Fløybanen, uten rivning av bygg

• Kryssing over jernbanetunnel frem til Sandvikskirken

• Kostnad: ca. NOK 550 millioner



Peter motxfelts gate til Sandviken kirke

Lengde Tverrsnitt TBM tunelldriving Sprengt tunnel 80m2

Tunell 3m salve 700         80                          173 850                 121 695 000             

Tunnel del salve 100         6                            211 300                 21 130 000               147 300          

Øvregaten stasjon Bredde/høyde

Gangtunnel Øvregaten 95           4  x 4 106 000                 10 070 000               

sjakt Steinkjellergaten 21           7,5 x 5,5 544 000                 11 424 000               

Utvidelse sørgående løp 60           3 x 5 40 000                    2 400 000                  

Utvidelse Norgående løp 65           4 x 5 52 000                    3 380 000                  

Tverrgang Nord 12           12 x 7 187 000                 2 244 000                  

Tverrgang sør 9              10 x 15 391 650                 3 524 850                  

-                             

-                             

Kryssing under Jernbanetunnel 30           løpemeter 211 300                 6 339 000                  

Kryssing over jernbanetunnel 60           løpemeter 422 600                 25 356 000               

Tett tunnel  kong oscars gate 90           455 000                 40 950 000               

Dagsone Petter Motzfeldt 70           8 x 4 180 000                 12 600 000               

Cut and cover iNygaten 40           8 x 8 750 000                 30 000 000               

Sum byggekost ex mva 291 112 850             

Rigg 33 % 96 067 241               

Spor og elektro 800         120 000                 96 000 000               

Byggeledelse og oppfølging

byggetid  12mnd à 3mill 12           3 000 000              36 000 000               

Bygningsbesiktigelse og oppfølging 25 000 000               

Totalsum 544 180 091             

Kostnadskalkylen for tunnelalternativet 
med inngang i Peter Motzfeldts gate er 
vist til høyre og utarbeidet av Ingeniør-
geolog Frode Arnesen i Multiconsult.

Kalkylen viser detaljert kostnadene for 
de ulike deler av strekningen frem til 
Sandvikskirken og som inkluderer 
stasjon ved Øvregaten – ikke 17m 
under havet men 6 meter over havet  
og med utgang Lodin Leppsgate – uten 
rivning av bygninger.

Peter Motzfeldts gate til Sandviken kirke (Ingeniørgeolog Frode Arnesen - Multiconsult)



KONKLUSJONER

• Sett fra et kostnadsperspektiv er tunnelalternativet i Norconsults forslag fra

KU2013 med foreliggende justeringer ca. NOK 2 mrd. mindre enn det tunnel 

alternativ Norconsult AS utredet i 30.09.21 og så forkastet som «for dyrt».

• Det er også ca. NOK 1,4  mrd billigere enn det foreslåtte dagalternativ

• Tunnel alternativet kan gjennomføres på betydelig kortere tid og spare byens 

sentrum for en ødeleggende anleggsperiode i 5-8 år.

• Alle permanente negative konsekvenser som følge av en bane gjennom sentrum  

blir unngått.

• Bryggen beholder sin mulighet for trafikkfri ferdsel i fremtiden.


