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BERGENHUS. BYBANEN FRA SENTRUM TIL ÅSANE. FORSLAG TIL REGULERINGS-
PLAN. PLANID 65800000. UTTALE FRA STIFTELSEN BRYGGEN 
 
 

1. Stiftelsen Bryggen1 
 
Stiftelsen Bryggen har i 60 år vært en pådriver og sentral aktør for sikring, ivaretakelse, 
forvaltning, drift og utvikling av kulturminnet Bryggen.  Stiftelsen Bryggen er eier av 40 av 
de i alt 62 bygninger som omfattes av Verdensarvstedet og samarbeider tett med andre 
private gårdeiere på Bryggen, med Fortidsminneforeningen, Bryggens Venner, Bryggens 
Museum og med Hanseatisk Museum.  
 
Stiftelsen Bryggen får økonomisk bidrag til sitt arbeid fra Bergen kommune 
(v/Byantikvaren) og mottar tilskudd til istandsettingsarbeidene fra Riksantikvaren via 
Vestland fylkeskommune. Stiftelsen Bryggen finansierer ellers sitt ideelle arbeid gjennom 
utleie av næringslokaler på Bryggen. Stiftelsen Bryggen sitt arbeid og bidrag i bevaringen 
stod helt sentralt da Bryggen i sin tid (1979) ble innskrevet på UNESCOs liste for ver-
densarv.  
 
Stiftelsen Bryggens hovedarbeid har i alle år vært rettet mot istandsetting av bygnings-
massen, vedlikehold, brannsikring, tradisjonshåndverk og lokal forvaltning. I tillegg bidrar 
Stiftelsen Bryggen med opplysningsarbeid og allmennyttig formidling av Bryggens globa-
le, nasjonale og regionale verdier. Stiftelsen Bryggen er også tilrettelegger i FoU (Forsk-
ning og Utviklingsarbeid) knyttet til verdensarven.   
 
I kraft av å være største eier og med en oppgave om å beskytte, ivareta, restaurere, ved-
likeholde og sikre bygningsmassen på Bryggen, har Stiftelsen Bryggen sitt syn på regule-
ringsforslaget krav på den største oppmerksomhet. 
 

 
1 Uttalelsen er utarbeidet av «Bryggengruppen», oppnevnt av Stiftelsen Bryggen og Bryggens Venner. 

Gruppen består av Direktør for Stiftelsen Bryggen, Bernt-Håvard Øyen, Janicke Runshaug Foss, leder 
av Bryggengruppen og styremedlem Stiftelsen Bryggen, Gudrun Mathisen, styremedlem Stiftelsen 
Bryggen og tidligere fylkesplansjef/klimasjef i Hordaland fylkeskommune, Arne Skivenes, historiker og 
tidligere byarkivar i Bergen kommune, Geir Atle Ersland, professor i historie ved UiB, med hanseatisk 

historie og byhistorie som spesialfelt, Ståle Eeg Nielsen, tidligere advokat (H) med plan- og bygnings-

rett som spesialfelt, Frode Arnesen, seniorrådgiver, sivilingeniør i bergteknikk, Unni Hagen, seniorråd-
giver, sivilingeniør i bergteknikk, Tore Johan Smidt, sivilingeniør, bygg og anleggsteknikk og Peter 
Brandt, pressekontakt. Deltakerne i Bryggengruppen har arbeidet pro bono for Stiftelsen Bryggen. 

Uttalelsene fremlagt er forankret i Stiftelsen Bryggens styre og fagutvalg. 
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2. Planforslaget kan ikke vedtas 
 
Stiftelsen Bryggen har nøye vurdert det fremlagte forslag til reguleringsplan og lagt ho-
vedvekt på Delstrekning 1 Kaigaten – Sandbrogaten (PlanID 65800000). 
 
 Vi mener at planforslaget må forkastes og vår begrunnelse bygger på følgende hoved-
punkt: 
 
 
 

• Tiltakene innebærer vesentlige endringer av eksisterende grunnforhold og med identi-
fisert svært høy/høy eller ukjent risiko for uopprettelige skader på bygninger på ver-
densarvstedet og bygningsstrukturer i eksisterende hensynssone for verdensarvste-
det Bryggen. Spesielt gjelder dette Bryggens frontområde, Sandbrogaten og front 
Finnegården. 

 

• Forslaget med en to-spors bybane og hovedsykkelrute vil være en visuell og fysisk 
barriere mellom bygningsmassen på Bryggen og Vågen, og både anleggsfasen, tilta-
ket i seg selv og tilleggsarbeider som følger av tiltaket kan skade Bryggen. Med inn-
skrivning på verdensarvlisten etter kriterium 3 i «Operational Guidelines for the Im-
plementation of the World Heritage Convention» der den hanseatiske historie og kob-
lingen mellom Vågen, kaifronten og Bryggens gjenstående bygninger må beskyttes, 
representerer forslaget et brudd på Verdensarvkonvensjonens (1972) artikkel 4.  

 

• Forslaget bryter med gjeldende Reguleringsplan for Vågen, kaiene og Bryggen av 
2006, en plan hvis mål er et fotgjengerprioritert Bryggen fri for all gjennomgangstra-
fikk.  
 

• Forslaget ligger i hensynssone angitt etter tidligere Plan og bygningslov, men der 
UNESCO-komiteen har tydeliggjort ovenfor tiltakshaver og ovenfor nasjonal, regional 
og lokal kulturminneforvaltning at det ikke foreligger noen godkjent buffersone for 
Bryggen. Stiftelsen Bryggen mener at det ikke kan tillates en initiering av et så omfat-
tende samferdselstiltak i buffersonen før denne er sikret en juridisk bindende be-
skyttelse og før det er gitt føringer for hvilke tiltak som kan tillates i en slik sone, hvis 
mål er å sikre beskyttelse av verdenskulturminnet.         
  

• Forslaget bryter med de faglige anbefalinger og ambisjoner om utvikling av området 
som tidligere er trukket opp, bl.a. i Forvaltningsplaner for Bryggen (2006, 2021). 

 
 
 
 

3. Nærmere om de enkelte ankepunkt – en oversikt 
 
Stiftelsen Bryggen gjør gjeldende at tross det store antall dokument og tilsvarende antall 
sider er deler av fremstillingene beheftet med betydelige mangler og direkte uriktigheter. 

 

• For det første hviler deler av utredningene på uriktige fakta og fremstillinger som er di-
rekte misvisende 
 

https://whc.unesco.org/en/guidelines/
https://whc.unesco.org/en/guidelines/
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• For det andre er spørsmålet om alternative trasevalg fortsatt aktuelt, alene av den 
grunn at det såkalte «prinsippvalg» av alternativ hviler på så vel uriktig grunnlag som 
misvisende fremstillinger 
 

• For det tredje er det Stiftelsen Bryggens oppfatning at fraværet av dybdekunnskap 
om hvorfor Bryggen har status som Verdensarvsted og stedets OUV’er, er påtakelig 
 

• For det fjerde stilles det spørsmål om planforslaget i det hele tatt hviler på en gyldig 
konsekvensanalyse (KU). Tilsvarende gjelder for de såkalte tilleggsutredninger som 
det foreligger mange av 
 

• For det femte er det under planprosessen siden 2014 gjort endringer som isolert sett 
utløser krav om KU i samsvar med bestemmelsene i PBL § 4-2 ff, men som ikke er 
foretatt 
 

 

4. Bryggens status som Verdensarv 
 

Planforslaget og dokumentene som ligger til grunn for det, tilkjennegir manglende dybde-
kunnskap om Bryggens historie, status og funksjon. 
 

4.1. Planforslaget vil ha negative konsekvenser for Bryggens fremragende uni-
verselle verdier - OUV (Outstanding Universal Values) 

 
Bryggen ble i 1979 innskrevet på UNESCOs verdensarvliste for kulturarv. Særlig tre 
forhold ble fremhevet av ICOMOS (1978) i underlagsdokumentet til innskrivningen: 
 
- Bryggen i Bergen er eneste sted hvor man kan oppleve gjenværende deler av 

en hanseatisk handelskoloni  
- Her finnes godt bevarte by- og eiendomsstrukturer med bygninger og tilhøren-

de elementer bygget i tre 
- Bryggen har enestående rester av nord-europeisk 1200-talls arkitektur   
 
Den nærmere begrunnelse for tildelingen av Verdensarvstatus til Bryggen vises i 
ekstrakter fra innstilling og beslutning iht. 1978/1979, (se VEDLEGG 1). 
 
En kommentar både til innskrivningsteksten og til erklæringene om autentisitet og in-
tegritet – og som senere i noen grad også er blitt adressert i de mer kontekstuelle 
vurderingene av Bryggen i KUVA/HIA (Konsekvenser for verdensarven/Heritage Im-
pact Assessment, rapporter 2021, 2022, samlerapport 2022) og AM (UNESCOs Ad-
visory Mission, desember 2022), er at forslaget til detaljreguleringsplan vil kunne for-
vanske lesbarheten og dermed forståelsen og opplevelsen av kulturminnet.  
 
Vår oppfatning er at reguleringsforslaget sterkt vil påvirke byrommets karakter med 
sine gjenkjennelige trekk og faser, og det vil også bidra til å bryte kontaktflaten mel-
lom sjøen - Vågen og bygningene. Dette er svært uheldig og i seg selv nok til at 
planforslaget bør forkastes.  
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4.2. Planforslaget avdekker manglende forståelse av begrepet verdensarv og 
dens betydning for Bergen 

 
Med hensyn til forståelsen av Bryggen som Verdensarvsted har professor Geir Atle 
Ersland avfattet en fremstilling «Perspektiv på Bryggen og det historiske bylandska-
pet» (se VEDLEGG 2) hvor hitsettes to avsnitt: 

 
«Det særlige for strukturen i Bryggeområdet er at den trekker opp hovedlinje-
ne i en by fra den store bydanningsperioden i Nord Europa mellom ca. 900 og 
1300. De fleste av disse byene var havnebyer enten de lå ved elver eller i et 
kystlandskap. Det spesielle for Bergen er at denne sammenhengen kan opp-
leves i dagens bylandskap.»  
 

Det andre tema som er grunn til å fremheve er tilknytningen mellom land og sjø 
langs Bryggen. Professor Ersland skriver: 
 

«Sjøbasert kommunikasjonsstruktur 
 
Ved midten av 1800 tallet var trafikkmønsteret i Bergen i tråd med slik det 
hadde utviklet seg fra byens eldste tid. Vågen var byens hovedtrafikkåre til og 
fra byen. Allmenningene sammen med passasjer og smug var derfor orienter-
te mot Vågen. Byens hovedgateløp gikk fra nord via Øvregaten, rundet Vågs-
bunnen og fortsatte via Strandgaten utover mot Nordnespynten . Dette lange 
gateløpet fungerte som intern kommunikasjons åre og gikk parallelt med hav-
nelinjen langs Vågen.  
 
Vågen er også i dag en del av en sjøbasert kommunikasjonsstruktur.  
 

Fig. 1  

 
 

Fig. 1 til venstre 
viser tegning over 
Bryggen fra 1580 
og med sentrale 
linjer overført til 
dagens bilde av 
Bryggen.  
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Det er mao. helheten som må hensyntas i dette historiske området, med det eneste 
«Hanseatiske kontor» i Europa som fortsatt eksisterer og som er i symbiose med det 
store bylandskapet og bystrukturen i hele Bryggens lengde. 
 
Professor Erslands understrekning av den historiske kontakten mellom allmenninge-
ne og Vågen ble fulgt opp i reguleringsplanen for Vågen, kaiene og Bryggen i 2006. 
 
 
 

 
4.3. Planforslaget bidrar ikke til å beskytte de kulturvernmessige verdier på 

Bryggen 
 
Stiftelsen Bryggen mener planforslaget verken beskytter, ivaretar eller sikrer de kul-
turvernmessige verdier Bryggen innehar eller representerer, og etter vår oppfatning 
bidrar det heller ikke positivt til å utvikle Bryggen som verdenskulturminne. Tvert 
imot, mener vi Bergen kommune gjennom planforslaget står i fare å redusere Bryg-
gen til en ren transportkorridor, tiltaket kan true bygningsvernet og tiltaksforslaget 
setter dermed Bryggens OUV’er i spill. I den nylige avgitte UNESCO Advisory Mis-
sion (AM 2022) understrekes behovet for at oppstart av tiltaket skyves på til samtlige 
av bygninger på Bryggen er satt tilbørlig i stand, og er strukturelt stabile. Stiftelsen 
Bryggen har estimert at for de gjenstående bygninger 33 bygninger med betydelig el-
ler moderat tiltaksbehov (jfr Forvaltningsplanen for Bryggen 2021) vil istandsetting av 
disse ta minst 20,5 år og sannsynlig 25-30 år (se VEDLEGG 11). Stiftelsen Bryggen 
anmoder i lys av kravet fra UNESCO en klargjøring fra tiltakshaver hvilke verdier 
som har prioritet.   
 
Det foreslåtte tiltaket vil både i anleggsperioden og etterpå sterkt kunne påvirke 
rammevilkårene for næringsvirksomhet på Bryggen. Å kunne praktisere «vern gjen-
nom bruk» for å ivareta verdenskulturminnet vil ved tiltaket og anleggsfasen vanske-
liggjøres, og vi kan ikke se det foreligger konsekvensvurderinger av forslaget i for-
hold til bl.a. næringsgrunnlag, sårbarhet og besøkseffekter. Stiftelsen Bryggen ber 
om en klargjøring gjennom et verdiregnskap.    
 
Traseen ligger kloss i verdenskulturminnet og gjennom det som kan oppfattes som 
Bryggens buffersone. Stiftelsen Bryggen mener det er svært alvorlig at man 43 år et-
ter at Bryggen ble innskrevet på verdensarvlisten, ennå ikke har klart å fremskaffe 
godkjente grenser, form og utstrekning av en formell buffersone. Uten en formelt an-
erkjent buffersone finnes det heller ikke godtgjort hva man kan tillate seg av tiltak in-
nenfor denne. Men ut fra forarbeidene, to ICOMOS-evalueringer av verdensarvste-
det i regi av Riksantikvaren (1994, 2000) og til de bestemmelser som er gjort gjel-
dende for hensynssonen vil man ikke kunne se for seg omfattende tiltak som inne-
bærer en reduksjon av Bryggens fremragende sett av verdier (OUV). Stiftelsen 
Bryggen mener derfor at det foreslåtte tiltaket står i direkte motstrid med det ver-
densarvkonvensjonens artikkel 4. Både den tidligere Forvaltningsplan for Bryggen 
(2006) og den nye Forvaltningsplanen for Bryggen (2021) legger til grunn at hensy-
net til Bryggens bevaring er hovedmotivet for en buffersone og også for de oppslutt-
ende verdier. En slik forståelse finner også støtte i den nylige avgitte UNESCO Ad-
visory Mission (AM 2022).  
 
Stiftelsen Bryggen finner å måtte poengtere at de positive virkninger (funksjonelt og 
risiko) som kan være knyttet til tiltaket i seg selv eller til en eventuell tilstandsover-
våkning som er bebudet og fremhevet i HIA/KUVA samle-rapport (se VEDLEGG 3), 
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uten videre utfordringer vil kunne oppnås uten bybane. Vi ber om at dette forholdet 
underlegges en nærmere klargjøring fra tiltakshaver.  
 

 

4.4. Planforslaget setter til side kjerneformålene i gjeldende reguleringsplan for 
Vågen, kaiene og Bryggen 

 
I 2006, vedtok Bergen bystyre Reguleringsplanen for Vågen, kaiene og Bryggen 
(PlanID 16040000). Planen skulle gjøre Bryggen fri for gjennomgangstrafikk og ta til-
bake de tapte kvaliteter.  
 

«Planen skal ivareta behovet for en buffersone rundt verdensarvstedet Bryg-
gen og gi nødvendig vern, sikring og presentasjon av kulturminnet Bryggen, 
og forøvrig ivareta hele spekteret av tema som knytter seg til denne innholds-
rike, historiske og verdifulle sentrumskjernen». 

 
«Buffersonen ligger samtidig innenfor Norges største fredede byområde 
«Middelalderbyen Bergen», der bygrunnen, sjøbunnen og en rekke bygg og 
anlegg er fredet. (vist med rosa). Mesteparten av området har bevaringsmes-
sig bebyggelse og struktur.». 
 

Som det fremgår (se VEDLEGG 4), var målet med reguleringsplanen en restitusjon 
av Bryggen med «buffersoner», et nødvendig grep for å føre tilbake det historiske 
snitt i området fri for all motorisert trafikk. 
 
Forslag om bybane over Bryggen bryter med disse målsettinger. Det blir ikke bedre 
når kommunen i planbeskrivelsen forsøker å «omskrive realitetene» slik: 
 

«Planforslaget for Bybanen sikrer hovedgrepene til reguleringsplanen for Vå-
gen kaiene og Bryggen gjennom juridisk bindende plan med tilhørende be-
stemmelser og plankart (- - -).  

 
og fortsetter i fagnotatet slik: 
 

«Reguleringsplanen for Vågen, kaiene og Bryggen (- - -) erstattes delvis av 
planen for Bybanen. Bebyggelsen ligger imidlertid på utsiden av bybanepla-
nen. Prinsippene i gjeldene plan er ivaretatt slik at vern av verdensarv og kul-
turlag opprettholdes som i dag, eller styrkes.» 

 
Vi fastslår at den foreslåtte detaljreguleringsplanen ikke ivaretar, men tvert imot bryter 
med prinsippene i gjeldende reguleringsplan for Vågen, kaiene og Bryggen. Grunn-
forhold i og ved banetraseen og kulturminner utenfor den snevre reguleringsgrensen 
inklusiv fundamenteringen av dem er ikke ivaretatt. Mulighetene for reetablering av 
allmenningens kontakt med Vågen forsvinner for godt. Og det er jo dette som er kjer-
nen i gjeldende plan for Vågen, kaiene og Bryggen av 2006.  
 

4.5 Om utkast plan detaljregulering bybane Bergen s – Åsane og motstrid med kom-
munedelplan sentrum Bergen (b 15780000)  

 

Bygning i verneverdig kulturminnemiljø (§ 4.2) 
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For bebyggelsen innenfor områder angitt som verneverdig kulturminnemiljø på plankart 2 
skal etablert gesimshøyde og takform opprettholdes, og endringer i form, volum, utseende, 
materialbruk, dimensjon og farge være tilpasset det historiske miljø. Ved nybygg, tilbygg og 
ombygging bør moderne arkitektur av høy kvalitet utføres i samsvar med eksisterende omgi-
velser. 

 

Vi oppfatter at det foreliggende planutkastet bryter med kommuneplan sentrum §4.2. og der 
tiltaket medfører betydelige endringer i form, flate, materialbruk, dimensjoner og farge, slik 
uttrykket er i dag. Det planlegges ny møblering og nye elementer (jf. Illustrasjoner og foto-
montasjer med parasoller, møblering, fotgjengerfelt etc.). Tiltaket fremstår på ingen måte å 
ha tatt utgangspunkt i Bryggens historiske omgivelser, men er underlagt standarder og de-
signmanualen til bybanen. Tiltaket er etter vår oppfatning derfor i strid med kommunedelplan 
sentrum. 

 

Byrommenes detaljering (§ 5.3) 

Utforming av utstyr og bygulvdetaljer skal fremheve byrommenes lokale egenart, historiske 
bakgrunn og særegne kvaliteter. Vi kan ikke se at så er tilfelle med den presenterte plan og 
følgelig at den er i strid med kommunedelplan sentrum.   

 

Gangareal med byroms-bruk (§ 6) 

Utformingen som er foreslått vil redusere funksjonen av arealet foran Bryggen som sosial og 
kulturell arena, handelsareal og oppholdsrom, dette på grunn av at man vil tillate blandings-
trafikk med utflytende soner. Vi oppfatter tiltaket å være i strid med kommunedelplan sen-
trum. 

 

Havneområde og trafikkformål i sjø (§ 8) 

Allmennheten vil med tiltaket og på grunn av arealbruk sykkel, bane og tilhørende infrastruk-
tur få redusert tilgang til kaisonen på Bryggens frontareal. Det etableres en ny visuell og fy-
sisk barriere ut mot Vågen gjennom hovedsykkelrute og bybane. Vi oppfatter tiltaket å være i 
strid med kommunedelplan sentrum. 

 
 
 

5. Grunnforhold på Bryggens kaiområde  
 
Det finnes et fellestrekk mellom de uttalelser som er gitt til planforslaget fra både KUVA/HIA-
konsulentene (KUVA/HIA 2022), UNESCO-delegasjonen (AM 2022), Riksantikvaren 2022 og 
NIKU 2022: De er alle bekymret over grunnforholdene, og spesielt over usikkerheten i kunn-
skapsgrunnlaget. De er bekymret for grunnens stabilitet og bæreevne, over faren for å øde-
legge arkeologisk viktig materiale, og over virkningen av vibrasjoner på bygningenes funda-
mentering og på selve kaikonstruksjonen. Stiftelsen Bryggen deler fullt ut disse bekymringe-
ne, en bekymring vi har gitt uttrykk for i mer enn 9 år.  
 
Allerede i 2013, i KU for kulturminner, postulerte Bergen kommune [s.11] følgende:  
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«Bryggen er gitt ingen verdi i forhold til kulturlag. Dette er fordi traséen går utenfor området 
med middelalderske kulturlag og kulturlag fra tidlig nytid,» og at «eventuelle kulturlag er trolig 
i stor grad fjernet ved mudring». Så sent som i desember 2021 kommer en av konsulentene 
med følgende kortformulering: «Bybanen er planlagt på en relativt ny steinkai, ikke i konflikt 
med historisk sjøbunn» (BA 22.12.2021)  
 
Ut av dette forutsetter utrederne at fremføring av bybanetraseen over Bryggen er uproblema-
tisk, grunnen er stabil og ikke arkeologisk interessant. Bystyret fattet sitt trasevedtak, og 
planutkastet er utarbeidet under slike forutsetninger.  
 
Problemet med disse antagelsene er imidlertid at ingen av dem er dokumentert, hverken 
med referanse til kildestudier, arkeologiske undersøkelser eller grunnboringer. Nyere forsk-
ning fra 2022 viser tydelig at disse antakelsene er feilaktige (se VEDLEGG 5a, 5b).  
 
5.1 Traseen er planlagt over viktige kulturlag 
På søndre del av Bryggen går traseen over de gamle bolverkene, og dermed over det gamle 
bryggeanlegget som antas å være fra 1476 (se VEDLEGG 2, VEDLEGG 5b).  
  
 
På nordre del av Bryggen svinger traseen ut mot kaikanten for å unngå disse bryggerestene. 
I plandokumentene heter det: «Bybanen vil ikke være i berøring med kulturlagene utenfor 
verdensarvstedet Bryggen, all den tid banen ligger utenfor kaifront fra 1885.»  
 
Det ble ikke bygget noen kai i 1885, det finnes ingen kaifront fra 1885, den er et falsum. 
Hvordan kan en reguleringsplan ta utgangspunkt i ren fiksjon? Eldre kart viser den samme 
fronten, og den kan dokumenteres tilbake til 1560-årene, trolig senest anlagt etter brannen i 
1476. Det som finnes under overflaten, er den gamle bryggestrukturen fra 1476. Utenfor den 
vil det - dersom det ikke ble mudret – finnes kulturlag. Trolig fra middelalderen, fra en av Eu-
ropas viktigste havner på det tidspunkt. Derfor er spørsmålet om mudring viktig. 
 
5.2 Ingen mudring under kaiflaten da kaien ble bygget 
Mudringsarbeidet er nå grundig historisk undersøkt (se VEDLEGG 5a, 5b). Undersøkelsene 
konkluderer med at kildene dokumenterer at det er sikkert at det ikke ble mudret under kaifla-
ten. 
 
5.3 Nye feil om grunnforholdene 
Planutkastet vakler mellom å gjenta de gamle påstandene fra 2013 og å tilpasse sin argu-
mentasjon til de nye resultatene som er lagt frem. Et eksempel på det siste finner vi på s. 
205 i planbeskrivelsen. Ett virkemiddel er å fremstille fremlagte fakta som usikre eller tvil-
somme:  
 
«Imidlertid er det mulig at den foreslåtte løsning kan medføre konflikt med marine kulturlag 
hvis slike er bevart under kaifyllingene. Gjennom utredningsarbeidet er det vurdert at slike 
lag trolig er fjernet under arbeidet med etablering av steinkaiene på begynnelsen av 1900-
tallet. Eventuelle konflikter med slike lag er derfor ikke vurdert å være store». (Våre uthe-
vinger). Så lanseres nye antagelser: 
 
«Arkeologiske observasjoner av grunnboringer gjennomført sommeren 2022 ser så langt ut 
til å bekrefte mudring i forholdsvis stor skala.»  

 

Utsagnet står bl.a. i motstrid til en av grunnboringen som tidligere er lagt fram i prosjektet (se 
Vedlegg 5b, s. 13). Her er det utenfor Lodin Leppsgate sør for skur 11 vist til en boreprofil 
som viser at grunnen i de øvre lag består av grus, sand, torv og dypere ned store mengder 
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torv og trevirke. 
 
Det anføres for øvrig at havneingeniøren som i sin tid stod for utbyggingen av kaiene langs 
Bryggen, avviste kategorisk at store mudringsprosjekter var aktuelt: «Med de forholdsvis 
smaa mudringsarbeider som blir at utføre i Bergens havnedistrikt, er det uten tvil mest øko-
nomisk at leie dertil passende apparater. De fremtidige kaier vil hovedsagelig komme til at 
hvile paa utfyldning og nogen større utmudring vil yderst sjelden bli nødvendig» (Til havne-
styret 28.11.1918). Og da arbeidet var ferdig, rapporterte han til bystyret (1927) at det ble 
mindre mudring og mindre masser enn forventet.  
 
Et utgangspunkt for påstanden om omfattende mudring ser ut til å være at «I de øvrige bore-
prøvene langs Bryggen (2022) ble det ikke observert marine kulturlag», men mye fyllmasser. 
Sistnevnte er enkelt å forklare siden borehullene er lagt så langt ut mot kaikanten at de tref-
fer den stabiliserende steinfyllingen som skal holde bakfyllet på plass. Akkurat her er mud-
ring dokumentert. Planmyndighet velger i fremlegget å referere til analyser som ikke er publi-
sert ennå, og dermed heller ikke kan kontrolleres av andre. Dette oppfatter vi som et klart 
brudd på prinsipp om transparens og kontrollerbarhet i forvaltningen. 
 
 
5.4 Også fyllmassene er kulturlag 
 
Utbyggers oppfatning av fyllmassene har endret seg. I 2013 og påfølgende år ble det frem-
hevet at de besto av stein, eller «tunge mineralske masser» eller moderne masser. Her ble 
fremsatt to påstander: de var stabile, og de var arkeologisk verdiløse. Men påstandene var 
udokumenterte. 
 
Forskning i 2022 har vist at ingenting av dette er korrekt. Massene er ikke stein. Det er jord, 
grus, torv og diverse, utgravd 2-4 meter ned i brannstrøket fra 1916. Dette er definitivt antro-
pogent materiale, og definitivt et kulturlag. Derfor også utsatt for setninger, som forårsakes 
av forråtnelser. Flere steder på kaiarealet er det dokumentert at terrenget har sunket mer 
enn 30 centimeter på de 100 år som er gått. Det som også har fattet de antikvariske myndig-
heters interesse er muligheten for at disse massene kan inneholde arkeologisk interessant 
materiale, med opphav fra grunnen under byens historiske sentrum vest for Bryggen.  
 
Etter at disse resultatene ble lagt frem sommener 2022, kan ikke utbygger lengre ignorere 
dem, men bestreber seg i stedet (Plandokumentet s.205) på å minimere både muligheter for 
og betydning av slike funn. Men også her uten annen dokumentasjon enn å reise tvil.  
 
 
 
5.5 Et korrekt snitt 
Planforslaget og mange av forarbeidene og støttedokumentene viser en snittegning av kai-
konstruksjonen for nordre del av Bryggen. Dette er en mye brukt utgave, som også vises i 
plandokumentet på s. 98. 
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Denne skissen hviler på sviktende antakelser og mangelfulle studier og bør nå legges bort.  
 
På grunnlag av nyere forskning bør den erstattes av følgende snitt:  
 

 
 
Et nytt og korrekt snitt av Bryggen etter gjennomgang av originaldokumentasjon. Alle rele-
vante detaljer er i overensstemmelse med havneingeniørens skisse fra 1.mars 1919. Påvis-
ning av mudret område, kulturlag i gammel sjøbunn muligens tilbake til middelalder, nyere 
kulturlag i fyllmasser fra brannstrøket 1916 og steril grunn. Merk trykksone for bybanen, ikke 
over steingrunn, men over to ustabile kulturlag. Dette er første gang mudret område og kul-
turlag er vist i et saksdokument i bybanesaken. 
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Stiftelsen Bryggen må konkludere med at Bergen kommunes lettferdige håndtering av et 
faktaspørsmål - som jo grunnforholdene er – er foruroligende mht planarbeidets troverdighet.  
  

6 Barrierevirkninger – betydelig forverret situasjon med bybane over 
Bryggen 

 
6.1 Visuelle barrierer   
 
Fra Planbeskrivelsen side 68 hitsettes: 
 

Torgallmenningen og Torget er Bergens mest sentrale byrom med stor til-
strømning av mennesker, særlig i sommerhalvåret. Bryggen er enda mer se-
songpreget når det gjelder hvor mange som oppsøker området. Torget knytter 
sammen større sentrale byrom som Torgallmenningen, Vågsallmenningen og 
Vetrlidsallmenningen, men dagens trafikkløsning skaper betydelige barrierer. 
Gående, syklende og kollektivreisende er skjøvet ut i utkanten, noe som bidrar 
til at Torget er lite attraktivt som oppholdsplass. 

 
Så vel KUVA/HIA rapport nr. 3 (2022) som UNESCO Advisory Misson Report (2022) 
fremhever de visuelle konsekvenser blant de mest sentrale punkt i vurderingene over 
negative konsekvenser for Verdensarvstedet. 
 
Bekymringene over dette tema er bakgrunnen hvorfor det foreslås en byggehøyde 
med skinner på kote 1,75 over NN2000, (middelvann). 

 
Utredningene er basert på dagens situasjon sett i forhold til hvorledes barrierevirk-
ningene vil være i fremtiden med bybane over Bryggen. Men to nye tunnelløp i Fløy-
fjellstunnelen vil bli gjennomført uavhengig av bybane og muliggjør langt mindre 
gjennomgangstrafikk både over Bryggen og Øvregaten.   
 
Riksantikvaren legger i sin innstilling og innsigelse av 01.12.22 (side 5) med henvis-
ning til nevnte KUVA/HIA rapport nr. 3 til grunn følgende: 
 

«Positive verknader av Bybanen 
Det vert peika på positive verknader av Bybanen, i samanheng med trafikkre-
duksjon, støy og byromsoppgradering som er positivt for visuell og strukturell 
samanheng mellom Bryggen, mellomalderbyen og omgjevnadene. Vidare er 
redusert trafikkbelastning positivt for Øvregaten. Planen har positive verknader 
med tanke på funksjonell barriereverknad på Torget. Bybanestoppet i Sand-
brogaten er positivt for Mariakyrkja og Bergenhus med omsyn til funksjonell 
tilgjenge.» 
 

Stiftelsen Bryggen er ikke enig i at barrierevirkningene blir mindre med Bybanen 
sammenlignet med dagens situasjon, snarere tvert imot. Vi kan ikke finne underbygd 
dokumentasjon for postulatene eller de slutninger som er gjort. Derfor mener vi det 
er god grunn til at det blir fremlagt empiri som kan belyse forholdet (se VEDLEGG 
7b). 
 
 

6.2 Utformingen av byrommet  

Designkonsept søker å imøtekomme kravet om at byrommet foran Bryggen skal være åpent 
og uten gjerder, trinn eller annet som vil ødelegge opplevelsen av verdenskulturminnet. En 
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juridisk bindende illustrasjonsplan skal sikre opparbeidelse med et sammenhengende dekke 
av ulike typer brostein med kun svak soneavgrensning, frisiktlinjer mot Vågen i forlengelse av 
bryggepassasjene og avgrensning av serveringsareal. Stiftelsen Bryggens fagutvalg har tatt 
for seg planforslaget og har knyttet enkelte merknader og refleksjoner til forslagene og pre-
sentasjonene (se VEDLEGG 9). 

Det aller meste kan opparbeides uavhengig av en bybane. Serveringsareal må gjerdes inn.  

Den åpne plassen er illustrert med flere 3D-tegninger. Illustrasjonene er lite realistiske. Hvor-
dan det blir med arealet fullt av mennesker burde vært presentert. Dette gjelder HELE plan-
området.  

6.3 Kaifronten inngår i Verdensarvstedets nærområde. 

Bryggens kontakt med sjøen og Vågen er en unik universell verdi (OUV). Fortsatt kontakt 
visuelt, funksjonelt og strukturelt er en forutsetning for opprettholdelse av verdensarv-
verdiene.  

Bryggekaien er Bergens mest attraktive sjøpromenade og omfattes av kommunens Sjøfront-
strategi. Forslag til formål er opphold, aktivitet og midlertidig møblering/servering i en bredde 
av 6 meter. Det nevnes knapt at kaien er gjestehavn for småbåter og brukes av store fartøy, 
flere med landganger som strekker seg 3-5 meter inn på land.   

Mange mennesker beveger seg på kaien samtidig. De fleste turistene har aldri vært her før, 
går på kryss og tvers, legger ikke merke til variasjoner i broleggingen, men har fokus på den 
berømte Bryggefronten. Nær-utsikten til Bryggen sett fra kaien gir en helhetlig opplevelse av 
verdensarvstedet. Kaien er avgrenset på innsiden av syklister og bybaner i fart. Det utgjør en 
reell funksjonell barrière. På så kort avstand, og uansett hastighet, vil bybanen sperre for 
opplevelsen av Bryggen, i motsetning til hva reguleringsbestemmelsene pålegger: «Alle tiltak 
i nærområdet rundt Bryggen og Finnegården skal bidra til å gi en god ramme for opplevelse 
av verdensarvstedet». Situasjonen, som også gjelder arealet foran Finnegården, er ikke rea-
listisk illustrert (en videosnutt med ståsted Dreggekaien viser riktignok situasjonen, men med 
få mennesker langs kaien). Bybanen vil ikke øke opplevelsen av Verdensarvstedet (se VED-
LEGG 7a, VEDLEGG 8).  

6.4 Sikkerhet for mennesker 

Planforslaget sier at «alle trafikantgruppene må ta hensyn til hverandre»  

Fotgjengeroverganger på Bryggen er kun markert med annen type brosteinsbelegning, uten 
signalstyrte og fysiske ledelinjer. Skille mellom trafikantgruppene er ikke forskriftsmessig, og 
sikring av myke trafikanter er ikke ivaretatt. Fotgjengere er ikke prioritert. Bybanen har for-
kjørsrett og vognføreren kjører på sikt. Bybanen er regulert av jernbanelovgivningen og hvil-
ke krav den stiller til sikkerhet er ikke redegjort for. 

Hvis bybanen skal ta hensyn til alle fotgjengere, må den kjøre i tilnærmet gangfart. Det øker 
barriereeffekten og kjøretiden gjennom sentrum. Sikkerhet er ofret til fordel for et designkon-
sept som prøver å redusere bybanens visuelle barrierevirkning med kosmetiske virkemidler 
(se VEDLEGG 7a, 8 og 9). 

6.5 Kotehøyde på bybane foran Bryggen 

«Det er gjort mange avveininger, knyttet til samfunnssikkerhet, samfunnsverdi, økonomi, 
drift, og særlig i forholdet til verdensarven. Basert på disse vurderingene er det kommet frem 
til en kotehøyde for banen på 175 cm (NN2000)»  
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Bybanesporet er på kote 1,75 på hele strekningen. I løpet av planprosessen er banen foran 
verdensarvstedet senket 16 cm, fra kote 1,91 til kote 1,75: Dette er en bagatell, tatt i betrakt-
ning at vognene er 3,5 m høye. Banelegemet vil ligge 31 cm under minstekravet i sikker-
hetsklasse 2 for stormflo og havnivå, og bølgepåvirkning er sett bort fra. For byens største 
samferdselstiltak, bygget i et hundreårsperspektiv, er dette IKKE en bagatell, men en grov 
forseelse. Kommunen unntar seg selv fra regelverket. Det er bemerkelsesverdig, spesielt i 
lys av at all annen utbygging i Bergen er underlagt strengere sikkerhetsklasse (se VED-
LEGG 10). 

Stiftelsen Bryggen finner enkelte løsningsforslag som er omtalt i VA-rammeplan (RA-DS1-
010) om flomvannhåndtering som foruroligende, særlig sett i sammenheng med tekniske 
forslag som er fremmet om en tett spuntvegg og terskelhøyder. I VA-rammeplan er det anført 
hvordan planforslaget gitt byggehøyder og dreneringsveier vil kunne påvirke og øke fersk-
vannstilførselen til Bryggens frontområder (nedbørfelt 4), som en del av flomsonen i DS1. 
Dersom f.eks. den lukkede flomvegen ikke er i drift vil avrenning, etter oppstuving, lede flom-
vannet inn mot lavbrekket foran Bryggen. Det finnes her en egen overvannsledning fra lav-
punktet, men som ikke er dimensjonert for Q (200 år) og som man heller ikke legger opp til å 
endre. I planforslaget foreslår man pumping av overvann for å ta unna den økte tilførselen fra 
nedbørfelt som tidligere ikke har hatt avrenning mot Bryggen, enten via permanent del av 
overvannshåndteringen for området eller som tilrettelagde overløp med portable pumper som 
skal driftsettes ved varslet ekstremnedbør. Det innrømmes at pumpesystemet ikke vil klare å 
håndtere vannmengden fra en 200-års flom og det vises til at kote +1,75 (likt nytt terskelnivå) 
vil utgjøre den nye flomsonens terskelnivå ved en eventuell driftsstans. Stiftelsen Bryggen 
mener at det foreslåtte tiltaket og den risiko man innfører for bygningsstrukturene på Bryggen 
fremstår uakseptable, og vi kan ikke se slike er blitt vurdert eksplisitt i ROS-analyser. Dagens 
terskelnivå er på kote +1,55.  

Kontaktledningsnett er fjernet. I stedet skal banen ha batteridrift. Det er ikke klart om batteri-
ene skal plasseres under gulvet i bybanevognene, med fare for vanninntrenging, og ergo stor 
sikkerhetsrisiko, eller på taket slik bussene har det. I så fall øker vognenes høyde og barrie-
revirkning med 25-30 cm. 

Planforslagets grep for å redusere visuell barriere-effekt er m.a.o. til svært liten nytte, og in-
nebærer økt sikkerhetsrisiko i forhold til havnivå og stormflo. Samfunnsøkonomiske konse-
kvenser og kostnader er ikke utredet. Tiltakene har ingen positiv virkning på den funksjonelle 
barrieren som bybanen vil være på Bryggen, banen vil for all fremtid være en stor hindring 
for den historisk baserte kontakten mellom bygningene og sjøen, der sammenhengende lo-
gistikk var selve grunnlaget. 
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7 Manglende og mangelfulle / uriktige utredninger i planforslaget   

7.1 Innledning 

Til nå har vi påpekt feil og mangler i de foreliggende utredninger. Disse faktiske 
mangler og feil vil kunne få rettslige konsekvenser.  

I det følgende peker vi på hvilke rettslige mangler som i seg selv vil få konsekvenser 
for gyldigheten av et planvedtak. 

7.2 Det foreligger ingen gyldig KU 

I byrådets innstilling til bystyret om oppstart av reguleringsprosessen som nå pågår, 
jfr. bystyresak 19/18 den 31.01.18 står bl.a. følgende: 

«Konsekvensutredning med tilleggsutredninger for de tre hovedalternativene 
1B (bane i Sjø-gaten), 2B (bane i tunnel) og 3B (bane i Åsaneveien) med vari-
anter ble sendt på høring i 2013 og behandlet i Bergen bystyre i juni 2014 (sak 
137/14). Utredningsplikten for disse er oppfylt. Den foreliggende tilleggsutred-
ningen i Sandviken ser på varianter av tidligere utredede alter-nativ. De nye 
variantene er vurdert på kommunedelplannivå, dvs. samme nivå som konse-
kvensutredningene. Det er kombinasjonen av alternativene og lokale forhold 
rundt holde-plassplassering som er vurdert nå». (vår understrekning) 

Spørsmålet er da om «utredningsplikten for disse er oppfylt» slik byrådet har lagt til 
grunn? 

Det kan synes som om kommunen har tenkt på unntaksbestemmelsen i forskriftens § 
8 litra b: 

«reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere 
plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen» (min 
markering). 

Ordlyden knytter vilkåret om tidligere konsekvensutredning gjort i plan, hvilket også 
korresponderer med tidligere forskrift av 22.12.2014 § 3. 
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Fra Veiledningen til gjeldende forskrift hitsettes: 

«Det kreves imidlertid ikke konsekvensutredning for slike reguleringsplaner 
der det konkrete tiltaket er konsekvens utredet i en tidligere plan og der regu-
leringsplanen er i samsvar med denne planen» (min markering). 

Bystyrets vedtak i sak 173/14 «Konsekvensutredning Bybanen – Bergen sentrum – 
Åsane) var imidlertid ingen plan, derimot et «prinsippvedtak på overordnet plan» om 
valg av traseer, mao. det lå ingen reguleringsprosess og følgelig heller ingen plan til 
grunn for vedtaket. 

Det sentrale punkt er imidlertid at i sak 88/16 vedtok Bystyret å oppheve sitt vedtak i 
sak 173/14 (på ett unntak nær). Det hitsettes pkt. 1 i vedtaket: 

1.«Bystyrets vedtak i sak 137/14 oppheves, med unntak av vedtakspunkt 2, 
andre kulepunkt, om valg av trasealternativ 1Ba i Sandviken. Dette oppretthol-
des til nødvendige tilleggsutredninger er gjennomført og bystyret får ny sak om 
samlet trasévalg.»  

Med unntak for «trasealternativ 1Ba i Sandviken» ble vedtaket i sak 173/14 en «nulli-
tet» og har av denne grunn ikke lenger rettsvirkning. 

COWI’s rapport fra mai 2015 lå til grunn for «opphevingsvedtaket» i sak 88/16. Denne 
rapport og/eller fagetatens innstilling har så langt vi kan se ikke vært gjenstand for 
kontradiktorisk behandling.  

Vedtaket i sak 88/16 var heller ingen plansak, derimot et «nytt prinsippvedtak». 

Heller ikke kan vi se at rapporten utgir seg for å være noen «konsekvensutredning». 

Utredningen fra 2013 foreligger jo naturligvis, men kun som en utredning, noen gyldig 
konsekvensanalyse i samsvar med PBL § 4-2 foreligger ikke. 

Stiftelsen Bryggen mener dette må få konsekvenser for et planvedtaks gyldighet. 

7.3 Havnivå og stormflo - manglende fakta og uriktig bruk av lovverket 

Som det kommer frem tidligere er de visuelle hensyn et svært sentralt og viktig tema. 
Dette hensyn understrekes ytterligere i siste UNESCO Advisory Mission report 
(2022). 

I ROS analysen legger kommunen opp til en minstehøyde over middelvann (kote 
NN2000) på kote 1,75. 

Dette er 0,19m under tillatt minstehøyde over middelvann som ihht. TEK17 § 7-2 er 
satt til kote 1,91. Dette gjelder for tiltak i sikkerhetsklasse 1, i veiledningen illustrert 
som «garasjer o.l.». 

Infrastruktur av stor samfunnsmessig betydning er ihht. Forskriften plassert i sikker-
hetsklasse 3 med minstehøyde på kote 2,13 over NN2000.  

Som fremgår av saken er høyde på tiltaket Bybanen en vesentlig faktor i vurderingen 
av de visuelle konsekvenser for Bryggen. 

For å redusere konfliktflaten med Bryggen har kommunen derfor anbefalt en bygge-
høyde på kote 1,75, altså utenfor Teknisk Forskrift sitt saklige virkeområde. 

Begrunnelsen for dette er fra kommunens side at «skinner tåler vann» og «Bybanen 
kan stoppe å gå over Bryggen ved flomsituasjoner». 
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Poenget er imidlertid at også garasjer kan bygges slik at de «tåler vann» og det 
samme gjelder for veier; og biltrafikken kan jo stoppes ved flomsituasjoner. 

Som fremgår av VEDLEGG 10 er denne lovtolkning rettsstridig. Skulle en legge til 
grunn kommunens argumentasjon for ikke å forholde seg til TEK17, vil ethvert byg-
getiltak i landet med samme problemstilling kunne suspendere bestemmelsene fullt 
og helt. 

Det er rett at en kan «gå klar» bestemmelsene i § 7-2 ved å anvende «kompense-
rende tiltak». 

I ROS analysen vil et «kompenserende tiltak» være bygging en fremtidig «havsper-
re» / demning som holder Bergen sentrum tørr. 

Det er åpenbart at en slik betraktning ligger utenfor lovgivers mening med «kompen-
serende tiltak». 

I så fall ville samme argumentasjon kunne brukes ved ethvert byggetiltak med sam-
me problemstilling hvilket vil føre til en suspendering av TEK17 på dette felt. 

Disse feil vil også måtte få konsekvenser for et planvedtaks gyldighet. 

   

7.4 Bryggen synker – setningsutfordringer 

Vi kan ikke se at setninger og setningsutvikling over tid på Bryggens frontareal har 
blitt særskilt problematisert i foreliggende KU eller i tilleggsutredninger. Stiftelsen 
Bryggen viser til følgende fakta: 

 
- Stiftelsen Bryggen har vist at Bryggens frontareal de siste tiårene har set-

ningshastigheter som varierer fra ca. 1,7mm/år (målt på kanten av murt grå-
steinskai) og opp i ca. 7mm/år (fronten av sterkt skjevsatte bygninger). Det er 
stor variasjon mellom soner og områder på Bryggen.  

- Med forutsatt setninger på 3-4mm/år vil en bane på kote 1,75m i 2035 forven-
tes å ligge mellom kote 1,56 og 1,49 i år 2100. 

- Vi ser ingen tegn til at setningshastigheten har stoppet opp i frontområdet 
- Variasjonen, farten og styrken i setningene vil kunne skape store utfordringer 

for alle tiltak på frontarealene 
 

Stiftelsen Bryggen kan ikke se at setninger på adekvat måte er trukket inn i risikovur-
deringer og drøftelser av havnivåendringer, stormflo og banens regularitet, barriereef-
fekter og driftsspørsmål eller andre sentrale spørsmål vedrørende frontarealenes ut-
forming og fremtidig bruk. Vi merker oss bl.a. at man i anleggsfase 2, 3 4 og 5 [e.1-y-
tegninger-anleggsfaseplaner.-datert-15.09.22.pdf] legger opp til kjørevei i fortausso-
nen kloss inntil frontbygningene, stikk i strid med de anbefalinger som Riksantikvaren 
tidligere har gitt om å unngå tunge kjøretøy i denne sonen for å ikke skape uheldige 
setningseffekter på bygningsstrukturene og inntaksrør sprinkler mv.     
 
Det vises for øvrig til VEDLEGG 6a og 6b, fagnotat fra ingeniør Arne Instanes (VED-
LEGG 13), Arne Skivenes sin beskrivelse av den nordre Bryggekaiens etablering 
(VEDLEGG 5a), og Geir Atle Erslands beskrivelse av den søndre Bryggekaiens etab-
lering og setningsutfordringer også her (VEDLEGG 5b). 
 
Det faktum at foreliggende KU med forslag til tekniske løsninger utelater opplysninger 
og problematisering av disse forhold, innebærer i seg selv en alvorlig mangel og som 
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også sammen med mangler og feil i utredningene om havnivåstigning og stormflo, vil 
måtte få konsekvenser for gyldigheten av et fremtidig reguleringsvedtak. 
 
7.5 Investeringskostnader knyttet til foreslått trasevalg – mangler ved utred-
ningene 

Planforslagets investeringskostnader er det redegjort for i rapporten «Anslag mars 
2022 NO-DS0-034 Kostnadsoppsummering kalkyle reguleringsplan» 

Kalkylene for investeringskostnader i hht. Reguleringsplan skjer etter den såkalte 
«anslagsmetoden» med krav om avvik på +/- 10% jfr. Håndbok v712 Konsekvens-
analyser. 

Investeringskostnadene inkluderer også kostnader i grunnen nødvendig for realise-
ring av det påtenkte byggetiltak. 

Av Kap. 5.1 til 5.3 fremgår det at kommunen gjennom foreliggende utredninger forut-
setter at det langt på vei er stabile masser i grunnen under den fremtidige linjetrasé. 
Følgelig må en legge til grunn at de økonomiske kalkyler bygger på denne disse for-
utsetninger. 

Når disse forutsetninger dokumentert ikke er holdbare, vil dette nødvendigvis få kon-
sekvenser for kalkylen over investeringskostnadene. 

For så vidt er også dette påtalt av Riksantikvaren. 

Av Statens Vegvesens håndbok V712 kap. 6.7 Kulturarv side 178 fremgår at  

«Kravet om arkeologiske undersøkelser, som er hjemlet i kulturminnelovens § 
9, må oppfylles før en reguleringsplan kan vedtas.» (vår understrekning) 

Da det er dokumentert at grunnen langs Bryggen inneholder kulturlag og at det ikke 
er foretatt nærmere arkeologiske undersøkelser av grunnen, kan en rett og slett ikke 
vedta en reguleringsplan før disse undersøkelser er gjennomført og dokumentert – 
også kostnadsmessig. 

En må foreta omfattende inngrep i grunnen i form av ledningsanlegg, rør og kabler 
mm. fra linjetraseen inn til bebyggelsen (hvilket ikke er synliggjort i dokumentene).  
Dette underbygger at kravet om arkeologiske undersøkelser ikke er etterfulgt fra 
kommunens side.  

7.6 «Vendesløyfe» i Bergen sentrum – reguleringsplan og KU mangler 

I desember 2021 ble det etablert et bystyreflertall for dagalternativet på vilkår av bat-
teridrift over Bryggen. 

Spørsmålet oppstår om Byrådet i egenskap av «forretningsministerium» har adgang 
til å inngå avtaler med store planmessige konsekvenser for Bryggen og for Bergen 
sentrum.  Stiftelsen Bryggen stiller seg tvilende til dette. Stiftelsen Bryggen har bedt 
om å få innsyn i avtalen ved at denne fremlegges.  

Avtalen har som formål å «binde opp» et kommende bystyrevedtak om dagalternati-
vet uten hensyn til hvilke synspunkt som måtte komme i den offentlige høringsrunde 
ihhf. PBL. Hvis så ikke er tilfellet, er hele formålet med avtalen bortkastet. 

Stiftelsen Bryggen må derfor som utgangspunkt legge til grunn at avtalen er rettslig 
bindende for et fremtidig forvaltningsvedtak hvilket utløser spørsmål om et vedtak om 
dagalternativet på denne bakgrunn kan være gyldig. 
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For det tilfellet at det er adgang for de involverte å inngå den omtalte avtale og at 
denne ikke anses som en forhåndsbinding av kommende forvaltningsvedtak, ser Stif-
telsen Bryggen det som dokumentert at batteridrift av bybanevognsett over Bryggen 
utløser behov for en «vendesløyfe» gjennom sentrum.  

Vestland fylkeskommune har i brev datert 03.12.21 forutsatt at en slik vendesløyfe 
har gått gjennom en reguleringsprosess med målet om vedtak parallelt med vedtak 
om planforslaget for bybanen Sentrum – Åsane. 

Avtalen har en umiddelbar og direkte plankonsekvens ved at Åsanebanen må ha en 
vendesløyfe som omtalt. En plan for Åsanebanen må følgelig inkludere en ferdig re-
gulert løsning for hvor og hvordan vognsettene skal kunne snu. En vendesløyfe som 
omtalt vil få dramatiske følger for sentrum og gatenettet der. Et vedtak om Åsaneba-
nen med et «hull» i utredningen / beslutningsgrunnlaget av denne karakter vil måtte 
føre til ugyldighet. 

7.7 Kommunens (Norconsult AS) benchmarking av dagalternativet mot tunnel-
alternativet – manglende fakta og misvisende fremstilling 

Bystyret har den 15.12.21 valgt bort utleggelse og videre utredning av tunnelalternati-
vet og vedtatt sluttbehandling av kun ett alternativ; dagalternativet. 

I utgangspunktet står by- og kommunestyrene fritt til å velge om en vil legge frem til 
offentlig ettersyn planer i ett eller flere alternativ. 

Men hvis beslutningen om dette hviler på saksbehandlingsfeil som følge av mangel-
full eller direkte villedende utredning, kan dette få konsekvenser for det planvedtak 
som måtte bli truffet. 

Til belysning av fakta omkring dette tema vises til (se VEDLEGG 12). En rettslig prø-
ving av planvedtaket må på dette grunnlag fortløpende vurderes. 

7.8. Manglende svar vedr eierforhold og rettigheter Bryggens frontareal 

Stiftelsen Bryggen har i brev sendt byrådsavdeling klima, miljø og byutvikling og ved 
byråd Bakke i Bergen kommune 18.3-2019 gjort gjeldende at gårdeierne på Bryggen 
har eierskap i frontarealene og/eller rettigheter til disse arealene. Rettighetsspørsmål 
vedr arealbruk på Bryggen inkl ferdsel fra Bryggens eiendommer frem til kaikant er 
sentralt for Bryggens utvikling opp igjennom tidende, og vi mener spørsmålet fortjener 
avklaring før nye plantiltak føres for langt. Etter purringer i flere omganger har vi fort-
satt, snart 3 år etter at spørsmålet ble stilt, ennå ikke mottatt noe svar.    

 

8. Oppsummering 

Stiftelsen Bryggen mener planforslaget må forkastes. Vi har notert at det så langt er reist 
innsigelse fra BaneNor og fra Statens Vegvesen til planforslaget. Stiftelsen Bryggen har også 
med interesse konstatert at Riksantikvarens innstilling er motsegn mot planforslaget på 
grunnlag av mangelfulle utredninger og negative virkninger eller ukjent risiko knyttet til tilta-
kene. Disse knytter seg bl.a. til forhold som Stiftelsen Bryggen ved flere anledninger har vist 
til, og som vi dels har valgt å få ytterligere belyst, dokumentert eller undersøkt.    

Med et utilslørt mål om å nå i mål før kommunevalget høsten 2023, er detaljreguleringsplan-
arbeidet blitt forsert. Som vist tidligere i dokumentet er flere av de fremlagte utredningene 
mangelfulle og dessuten hviler de på alvorlige fakta-feil. Stiftelsen Bryggen er på den bak-
grunn sterkt bekymret for at man ikke gir seg tid til eller unnlater å fremskaffe solid fagkunn-
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skap på en nødvendig bredde av fagområder som influerer på Bryggens verdier og utvikling. 
Dette i tillegg til vår store bekymring for hvilke konsekvenser en mangelfull og haltende de-
taljreguleringsplan vil kunne få for verdensarvstedet Bryggen - både i en omfattende an-
leggsfase og senere i drift.  

Bybanen fra Bergen sentrum til Åsane er et stort samfunnskritisk prosjekt og det er nærmest 
uansvarlig å løse det etter prinsippet «dette ordner seg i dialog med...». Manglende fakta-
grunnlag, utredninger og analyser kan få uante konsekvenser for både verdensarvstedet 
Bryggen og Bergen sentrum ellers.   

Når en kommer til prosjekterings- og bygge-fasen er det ofte for sent å snu. Alternativet er at 
det skjer hendelser som kan forsinke prosjektet i mange år og gjøre Bryggen og Bergen sen-
trum til en anleggsplass i tiår.  

Risiko, stor usikkerhet og negative virkninger på verdensarvstedet Bryggen og dens buffer-
sone må utredes langt bedre før det kan fattes noe politisk vedtak som kan stå seg.   

Bergen kommunes fremlagte forslag til tunnelløsning i 2021 var et forslag som stod i fare for 
å ville skade Bryggen. Stiftelsen Bryggen ser imidlertid fortsatt på en tunnelløsning som det 
beste alternativet for både Bryggen og Bergen. Flere gode alternativ er blitt skissert, og Stif-
telsen Bryggen er ikke i tvil om at Bergen kommune vil kunne komme frem til gode helhetlige 
løsninger for Bergen og Bryggen dersom det er målet.   

 

Bryggen, Bergen, 19.12-2022 

Bernt-Håvard Øyen/s/ 

Direktør, Stiftelsen Bryggen 

 

Vedlegg 

1. Bryggen som verdensarv, notat SB 

2. Bylandskapet, notat GAE 

3. Hovedpunkter i KUVA-HIA (delrapport 3), notat SB 

4. Reguleringsplanen av 2006, hovedpunkter notat SB 

5a. Bygging av den nordre kaien på Bryggen, Rapport AS 

5b. Om den søndre kaien på Tyskebryggen, Rapport GAE 

6a. Prinsipper for fundamentering på Bryggen, notat BHØ 

6b. Om setninger og setningsutfordringer på Bryggen, BHØ (foredrag) 

7a. Bybane gjennom sentrum, notat GM 

7b. Fra miljøgate til transportkorridor, notat SEN 

8. Sosiale effekter, arrangement etc, GM (foredrag) 

9. Design, gulv, lys og møblering, synspunkter, Notat fra Stiftelsen Bryggens fagutvalg 

10. Sikkerhetsklasser, havnivå, notat SEN 

11. Istandsetting, farten i arbeidene, notat BHØ 

12. Benchmarkiing, daglinje vs. Tunnel, notat SEN og FA 

13. Grunnforhold og setninger, Rapport AI 


