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TEMA Bybanen – utfordringer med 
infrastruktur sett fra byggherre sin 
side.



Hva er Bybanen Utbygging ?

• Byggherreorganisasjonen som gjennomfører 
utbyggingsarbeidene

• «Eining» i Hordaland Fylkeskommune (HFK)
– HFK ansvarlig for kollektivtrafikken

• Rapporterer til Fylkesrådmannen
• Finansieres gjennom Bergensprogrammet

– Samarbeid mellom Svv, Bergen Kommune og Hordaland 
Fylkeskommune

• Består av 41 ansatte og 10-30 innleide
– «civil» og «technical», prosjekteringsledelse og 

jus/kontraktspersonell – og litt stab



- Og hva er Bybanen

• Bybanefilmer:
– https://www.youtube.com/watch?v=VmtixwM2AN4
– https://www.youtube.com/watch?v=fBjbNh4IQj0



Hva preger bybanebyggingen ?

• God politisk forankring, særlig lokalt
• Høy grad av politisk gjennomføringsvilje
• Høyt tempo i alle prosesser
• Forankret og styrt lokalt gjennom 
Bergensprogrammet

• Forventninger om leveranser på tid, budsjett og 
kvalitet på alle fag og tema
– Korte tider for regulerings- og detaljprosjekteringstider!
– Korte byggetider!
– Gode anskaffelser helt nødvendig!

• (Må ha) effektiv og kompetent utbyggings-
organisasjon



Og hva preger bybaneBYGGINGEN ?

• Er i by => mye eksisterende infrastruktur skal 
hensyntas

• Mange grensesnitt
• Bane er mer teknisk enn veg

– Flere utenlandske leverandører

• Byggetrinn 3: Totalkost MNOK 3.600 (2013-kr)
– Nytt verksted/depot: MNOK 1000
– Grunnarbeider: MNOK 2000
– Tekniske arbeider: MNOK   600

20/80 
tekniske/grunnarb.



Kompleksitet



Basis: Hva er der nede fra før?

Mangelfull informasjon om eksisterende anlegg er
stort problem!

• Ulike oppbygninger og kvalitet av «som-bygget»
– Kabeletater har ofte bare «en strek», dvs. x/y og ingen 

informasjon om antall kabler etc i traséen

• Å bruke nok tid/ressurser på å framskaffe nok og 
riktig informasjon skjer ikke

BU ser det som nødvendig tiltak å redusere usikker-
het ved å gjøre mer her

- Bokstavelig talt: Spørre & grave



Kompleksitet

I bygrunn er plassen begrenset, og det er mange 
eiere i samme trasé – som BU må håndtere.

• Ingen vil ligge underst
• Alle «krever» tilgang til sin infrastruktur uten å 
måtte ta kostnader med å flytte/legge om andres

• Ulike tilnærminger til involveringsgrad hos eiere
• At §32-sak bidrar til å øke involvering
• Krevende i byggefasen når grensesnitt skal 
koordineres
– Nødvendige midlertidige omlegginger kan gjøre dette 

ekstra krevende



Kryssing av Flyplassvegen, 
Birkelandsskiftet april 2014

Infrastruktur som ikke er 
spesielt fleksibel ift. 
beliggenhet

Arbeidsrekkefølger 
avhengig av opplegg for 
trafikkavvikling.

Arbeidsrekkefølger også 
avhengig av muligheter for 
utkobling av kabler.

Holder vannledningen 
på plass for forankring 
mdlt.



Byggetid - planlagt/reell

• BU sin erfaring at vi ofte er for optimistiske …
– Baserer vurdering på informasjon med mangler (og da 

dukker «uforutsette ting» opp)

• Håndtering av trafikkavvikling en viktig premiss-
giver – som er lett å feilvurdere

• HMS-krav kan ha betydning for tidbruk
• Kompetanse i byggherreleiren for å håndtere det 
uforutsette avhjelper

• Kvaliteten på arbeidsunderlag (detalj-
prosjekteringen) har STOR betydning
– Basert på kartlegging av eksisterende forhold
– Kompetanse på spesielt VA er viktig
– Koordinering av alle fag/eierinteresser skal gå opp



Detaljprosjektering – hva er «godt nok»?

• Er ikke godt nok den dagen tilbuds-grunnlaget 
sendes ut

• Bygge kunnskap i faser:
– Innhente grunnlagsdata fra kart og arkiver
– Innmålinger og avklaringer om godkjenningsprosesser
– Prøvegravinger («spørre & grave»)

• Koble framdrift og prosjektering, alltid ha kontroll 
på det som blir bygd – planlegge for neste
– Prosjekterende hensyntar informasjonsnivå og 

framdriftsplan (som ofte vil gå i flere faser)
– Framdrift skal hensynta trafikkavvikling og drift på 

infrastrukturen

• Prosjekterende vil måtte ha en aktiv rolle



Samarbeid med eierne

BU kan nok oppleves som både slitsomme og 
krevende …

• Beste grepet er å legge om på forhånd og unngå 
å bli tungt involvert i bybanebyggingen

• Eierne er positive og løsningsorienterte
– Men «delvis krevende når det gjelder økonomi»

• Ting tar tid … også når det gjelder å få avklart 
forhold som bare eier kan ta stilling til
– og det er der BU er krevende og slitsomme

• Avtaler – mer og mindre formaliserte er inngått 
med flere av eierne



BU’s tilnærming for neste byggetrinn

• Mer grundig usikkerhetsvurdering på temaet 
infrastruktur i grunnen, med tiltak
– bedre kartleggingen av eksisterende
– faseplanlegge gjennomføringen (prosjektering og

bygging)
– vekte tyngre i hovedframdriftsplanen

• Forberede: Legge om mest mulig av eksisterende 
berørt infrastruktur på forhånd

• Forankring hos eierne: 
– Med og planlegger/koordinerer og skjønner helhetsbildet
– Når BU flytter/bygger for VA, ønskelig at VA bidrar med 

sin spesialistkompetanse

• Ha kompetansen når det skjer i 
byggherreapparatet



Takk for oppmerksomheten!
Spørsmål?


