
  

 

Sak 37/19 Evaluering av trafikale konsekvenser av de nye 
bomstasjonene 

1. Bakgrunn for saken 

Saken er en oppfølging fra styringsgruppen i Miljøløftet sitt møte 24. mai 2019. I referatet 
fra dette møtet står det: 

«Bergen kommune har vedtatt at de nye bomstasjonene skal evalueres etter ett år. 
Miljøløftet skal foreta denne evalueringen. Sekretariatet må komme tilbake med en sak om 
dette. Bypakken på Nord-Jæren har startet en evaluering allerede, og Miljøløftet bør trekke 
veksler på det som er gjort der. 

Konklusjon: Sekretariatet legger frem en sak i et senere styringsgruppemøte om hvordan de 
nye bomstasjonene foreslås evaluert.» 

Bakgrunnen for at saken ble diskutert i Miljøløftets styringsgruppe, var at Bystyret i Bergen 
har bedt om en slik evaluering. I sin merknad 3 til sak 198/18, fattet Bystyret i Bergen 
følgende vedtak 19. september 2018: 

«Bystyret vedtok egen merknad i behandlingen av bompengesøknaden (sak 146/17) om å ta 
hensyn til lokalmiljø og lytte til lokale innspill. Det fremgår videre av vedtatt 
stortingsproposisjon at bomstasjonsplasseringer kan endres på et senere tidspunkt, under 
forutsetning av at det er lokal enighet og at endringene ikke svekker økonomien i pakken. 
Bystyret erkjenner at plassering av nye bomstasjoner alltid vil ha ulemper for nærmiljøet de 
plasseres i, og at dette er forhold som veies opp mot formålet om å regulere trafikk og sikre 
inntekter til bypakken. Noen plasseringer fremstår likevel som mer krevende enn andre, og 
bystyret ber om en evaluering av trafikale konsekvenser av de nye bomstasjonene. Slik 
evaluering skal brukes til å vurdere behov for flytting av enkeltstasjoner, dersom det 
identifiseres forslag til alternativ plassering som vil ha mindre ulemper for lokalmiljø og 
samtidig virker etter intensjonene mht trafikkregulering og inntekter.» 
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Sekretariatet har sjekket med sekretariatet for byvekstavtalearbeidet på Nord-Jæren om 
de har gjort seg noen erfaringer med evaluering, men fått tilbakemelding om at de ennå 
ikke har startet opp arbeidet.  

 

2. Mål for evalueringen 

Opplegget for evalueringen har så langt vært diskutert i sekretariatet, i Miljøløftets 
arbeidsutvalg og i AKG. I disse diskusjonene er det kommet frem mange gode momenter 
som kan inngå i en slik evaluering. 

Oppsummert er de overordnede målene med evalueringen å belyse om de nye 
bomstasjonene: 

• bidrar til at Miljøløftet når nullvekstmålet? 

• bidrar til at Miljøløftet har forutsigbar økonomi? 

• har utilsiktede konsekvenser, og hva vi eventuelt kan gjøre med disse? 

Det anbefales at gruppen som oppnevnes til å arbeide med evalueringen vurderer om det 
eventuelt er andre momenter som skal inngå i arbeidet. 

 

3. Tidspunkt for evalueringen 

Vi anbefaler at evalueringen gjennomføres etter ett års drift av de nye bomstasjonene, 
altså etter 6. april 2020. 

 

4. Organisering av evalueringen 

AKG har tidligere foreslått at Miljøløftets arbeidsutvalg følger opp denne evalueringen 
sammen med sekretariatet.  Vi foreslår at arbeidsutvalget setter ned en prosjektgruppe 
med ett arbeidsutvalgsmedlem fra hver part i Miljøløftet, samt en representant fra 
sekretariatet. Ettersom dette arbeidet har sin bakgrunn i en bestilling fra bystyret i Bergen, 
ledes gruppen av representanten fra Bergen kommune. Prosjektgruppen rapporterer til AU, 
mens mandat, konkurransegrunnlag og milepæler underveis legges frem for AKG. 

 

5. Innkjøp av bistand 

Av hensyn til kapasitet og legitimitet, anbefaler vi at evalueringen gjennomføres med 
ekstern bistand. Kostnadene til dette dekkes av Miljøløftets midler. Prosjektgruppen 
foretar denne bestillingen.  

Utkast til tilbudsbeskrivelse for konsulentoppdraget legges frem for AKG før tilbudet lyses 
ut. 
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6. Tidslinje 

24. september 2019 Forslag til prosjektgruppe utarbeides i AU. 

27. september 2019 Styringsgruppen drøfter forslaget til organisering av arbeidet. 

1. november 2019 Utkast til tilbudsbeskrivelse for konsulentoppdraget legges 
frem for AKG. 

15. november Styringsgruppen orienteres om den videre prosessen med 
evalueringen. 

Desember 2019 – januar 
2020 

Ekstern bistand kjøpes inn. 

6. april 2020 Evalueringen starter. 

August/september 2020 Rapporten legges frem for styringsgruppen i Miljøløftet. 

 

7. Forslag til vedtak 

Det oppnevnes en gruppe med et arbeidsutvalgsmedlem fra hver part, samt en representant 
fra sekretariatet, som får ansvaret for arbeidet med denne evalueringen. Representanten fra 
Bergen kommune leder arbeidet. Av hensyn til kapasitet og legitimitet, innhentes ekstern 
bistand. Prosjektgruppen rapporterer til AU, mens mandat, konkurransegrunnlag og milepæler 
underveis, legges frem for AKG. Rapporten legges frem for Miljøløftets styringsgruppe i 
august/september 2020. 


