
  FAKTA OM SMÅPUDDEN 
Småpudden er navnet på den 154 meter lange broen som tar 
deg mellom Løvstakken og Bergen sentrum og som skal stå 
ferdig våren 2016. Broen blir bygget som en bjelkebro over 
fem spenn med hydrauliske klaffer i seilingsløp. Det gjør at 
den kan åpnes når det kommer høye båter. Båter med 
seilingshøyde under fire-fem meter kan passere fritt under. 
Når broklaffene er åpne, vil bredden på seilingsløpet være 20 
meter. Bredden på broen varierer mellom seks og åtte 
meter, med egne felt for gående og syklende.  

 

Nå starter vi arbeidene på Småpudden 
Byrådene Henning Warloe og Eiler Macody 

Lund setter i gang arbeidene for det som skal 

bli den nye gang- og sykkelbroen over 

Damsgårdssundet onsdag 4. mars kl. 1230.  

Velkommen til markering på plassen ved Damsgårdsveien 

57!  Dette er starten på et drøyt år med byggearbeid. 

Arbeidene med brofundamentet på Damsgårdssiden er 

allerede i gang. Fra uke 10 starter entreprenøren NCC 

arbeidene på fem midlertidige spuntkasser ute i sjøen. 

Løsmasser blir gravd ut før det blir støpt en betongpropp i 

bunnen av spuntkassene.  

Sjøvannet pumpes ut, slik at betongpilarene blir støpt tørt 

inne i selve spuntkassene og opp til 1.5 meter over havnivå. 

Arbeidstid og støy 
Arbeidet med spuntkassene pågår til midten av juni og vil i 

perioder gi en del støy. Når alle spuntkassene er på plass, vil 

støyen avta. 

 Mandag til fredag pågår arbeidet fra kl. 07-19.  
 Lørdager vil arbeidet foregå fra kl. 07-15. 

Unntaksvis vil arbeidet kunne pågå utover disse tidene, 

f.eks. ved større støpearbeid og når broen blir satt på plass.  

Følger for båttrafikken 
I 2015 vil båttrafikken ledes forbi når byggearbeid pågår. 

NCC vil sørge for å merke fundamenter og fartøy ute i sjøen 

og ber publikum om at dere også viser hensyn til 

anleggsarbeidene. I begynnelsen av 2016 stenges sundet av i 

en periode på noen uker mens broen monteres. 

Kontaktperson 

Prosjektleder Gry Stenersen, Bergen kommune,  

telefon: 55 56 62 14. 

 

Få varsel på sms 
Du kan be om å bli varslet på sms om endringer i arbeidstid, 

ekstra støy, stenging av områder osv. ved å sende en epost til 

utbygg@bergen.kommune.no. 

 

Følg byggingen på Instagram: instagram.com/smapudden @smapudden 
 og på nett: www.bergen.kommune.no/etat-for-utbyggingsavtaler 
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