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Kulverter i 
Bergen sentrum

- Strandkaien
- Torgallmenningen
- Vaskerelven



Bergen kommune har i samarbeid 
med andre “underjordiske” 
aktører bygget noen kulverter i 
sentrum. 

Dette gjelder gater og plasser 
som er blitt oppgradert i 
forbindelse med 
byfornyingsprosjekter. 

.



Kulvert under Torgallmenningen

Bygget i 1992 i forbindelse med prosjektet Miljø 

i Sentrum. 

Det ble innført  «evig» graveforbud etter at 
arbeidet var ferdig.

• Kulverten har en totallengde på 420 meter, med 
indre dimensjoner på 2,5 X 3 meter.

• Kulverten starter i Byparken med slutt i 
Strandgaten.

• Hovedaktører i kulverten er Vann- og avløpsetaten 
og BKK Nett AS.



Kulvert i Vaskerelven

Vaskerelven ble opprustet som en del av 
«Bergensprogrammet», kulverten var ferdig i 
2007.
Her var det planlagt vanlig grøft for ledninger 
og kabler. Ledninger låg på 5m dyp og 
massene besto av leire. Det var fare for at 
hus kunne sige ut i grøften. Kulvert ble derfor 
løsningen. 
Kulverten er 180 meter lang og 3 x 3meter 
innvendig dimensjon. Benyttet 1,5 meter 
lange betongelementer for å slippe å grave 
opp for mye om gangen.

Aktører med installasjoner er :
- Vann- og avløpsetaten, 
- BKK Nett AS, 
- BKK FjernvarmeAS, 
- Telenor 
- Bir-Bossnett AS.



Statens vegvesen skulle rehabilitere 
Strandkaien som en del av 
«Bergensprogrammet», og § 32 i 
vegloven var gjeldende vedr. 
flytteplikt. 
I tillegg skulle Bergen kommune 
bygge en ny mathall med oppstart 1. 
september 2010. 

Her var mange utfordringer:
Trafikkavvikling, butikker, hotell, flo og 
fjære, antikvariske bygningsrester og 
forurensede masser.

Kulvert på Strandkaien



Kulvert på Strandkaien (forts…)

Arbeidet 24/7 for fase 1 av kulverten. 

Stor maskinpark i graveperioden.

Prefabrikering av det som var mulig.

Kulverten er 225 meter lang og indre 
dimensjon er: 2,2 x 4,0 m.

Prosjektgjennomføring for kulverten: Graveklubben.

Entreprenør: Fyllingen Maskin AS.

Rådgiver: Asplan Viak AS

Hele kulverten ble levert februar 2011 som 
avtalt.

Statens vegvesen fornyet gateløp og fortau.

Hele anlegget åpnet 15. desember 2011. 

Aktører med installasjoner er :
- Bergen komm.,Vann- og avløpsetaten
- BKK Nett AS, 
- BKK Fjernvarme AS
- BIR Bossnett AS  
- Statens vegvesen.



Om befaringen.

Sikkerhet/HMS

– Utgang i hver ende av tunnel, en vakt ved 
hver utgang

– Hjelmer utleveres ved nedstigning i kulvert

– Omviser/guide har lommelykt, og har kontakt 
med vakt på gatenivå

Inndeling i grupper, frammøte hvor og når.  

– Gruppe 1: kl.15:30 fra Byparken

– Gruppe 2: kl.15:45 fra Strandgaten

– Gruppe 3: kl.16:00 fra Byparken

– Gruppe 4: kl.16:15 fra Strandgaten

– Gruppe 5: kl.16:30 fra Byparken

(NB: Stram tidsplan!)
Byparken

Strandgt.


