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Dobbeltspor mellom Bergen og Arna
Jernbaneverket skal bygge dobbeltspor på strekningen mellom
Bergen og Arna. Ny tunnel gjennom Ulriken vil utgjøre størstedelen
av traseen.
Bergen-Fløen
Det skal legges et
ekstra spor på den
1,3 kilometer lange
strekningen fra
Bergen stasjon til
tunnelåpningen i
Fløen, med tilhørende opprusting av det
tekniske anlegget.

Ulriken tunnel
Ulriken tunnel sett fra Fløen. Nytt tunnelløp til høyre. Illustrasjon: Tolstrups 3D Studio

Den nye tunnelen
vil bli 7,8 kilometer
lang.

Arna stasjon
Det skal gjøres en
omfattende oppgradering av Arna
stasjon.

Nye Arna stasjon med nytt tunnelløp til venstre. Illustrasjon: Tolstrups 3D Studio

Status for bygging av dobbeltsporet
Dobbeltsporet mellom Bergen og Arna har vært planlagt i lengre tid, og arbeidet med
detaljerte byggeplaner er i full gang.
Godkjente reguleringsplaner. Bergen
bystyre godkjente i februar 2012 reguleringsplanene for de berørte områdene i
Fløen og Arna.
På bakgrunn av reguleringsplanene har
Jernbaneverket kjøpt enkelte eiendommer
og har også gjort avtaler om leie av grunn
for å få plass til å utføre byggearbeidene.
Oppstart. I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013, er dobbeltsporet mellom
Bergen og Arna gitt 50 millioner kroner til
oppstart.
Etter planen vil de første kontraktene for
byggingen av dobbeltsporet bli lagt ut på
anbud i løpet av våren 2013. Påfølgende
kontraktsinngåelse og byggestart vil sannsynligvis kunne bli høsten 2013.
Utbyggingen vil begynne med den nye
Ulriken tunnel, og tunnelarbeidet skal starte
fra Arna-siden.

Ulriken tunnel sett fra Bergen stasjon.Nytt tunnelløp til høyre. Illustrasjon: Tolstrups 3D Studio

Forventet byggetid. Med oppstart i
2. halvår 2013, kan dobbeltsporet mellom
Bergen og Arna forventes å bli åpnet ved
ruteendring i desember 2019.
Prosjektet planlegges avsluttet i juni
2020 ved ferdigstillelse av etterarbeider.
FAKTA OM DOBBELTSPORET
Strekningen Bergen-Fløen:
•
Nytt sikringsanlegg på Bergen stasjon, som også skal ha kapasitet til å
kunne styre Arna stasjon
•
1,3 kilometer med nytt spor og nytt
kontaktledningsanlegg
Ulriken tunnel:
•
Nytt, parallelt tunnelløp gjennom
Ulriken, lengde 7800 meter
•
15 tverrtunneler mellom nytt og
eksisterende tunnelløp
•
Nytt jernbaneteknisk anlegg for ny
Ulriken tunnel
•
Opprusting av eksisterende Ulriken
tunnel, blant annet branntekniske
tiltak
Arna stasjon:
•
Forlenging av kryssingssporet på
stasjonen

Nye Arna stasjon med nytt tunnelløp til venstre. Illustrasjon: Tolstrups 3D Studio

•
•
•

Nytt jernbaneteknisk anlegg for ny
tunnel og hoveddelen av Arna
stasjon, med tilhørende teknisk hus
Nye plattformer på stasjonen, tilpasset både lokaltog og regiontog
Opprusting av stasjonsbygning og
publikumsarealene

For nyheter om prosjektet på e-post, send din
e-postadresse til: eiking@jbv.no
- Kontakt oss også gjerne på telefon eller e-post.

Prosjektleder

Hans-Egil Larsen
Tlf: 474 76 616
E-post: larsha@jbv.no

•
•

Ny og bredere gangtunnel under
sporene
Vannkulverten for Storelva under
stasjonen skal oppgraderes slik at
den kan tåle en 200-årsflom.
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