Referat
Forhandlingsmøte 8, Byvekstavtalen Bergen
Møtetidspunkt: Kl 12:00-13:00, 02. mai 2017.
Sted: Hotell Terminus, Bergen

Møtedeltakere

Øvrige
deltakere til
stede

Navn
Terje Moe Gustavsen
(forhandlingsleder)
Anna Elisa Tryti
Geir Steinar Dale
Hilde Onarheim
Anne Iren Fagerbakke
Mona Strømme
Nils Bjørke
Rune Haugsdal
Håkon Rasmussen
Lars Christian Stendal
Torill Klinker
Rune Fjeld

Marte Hagen Eriksrud
Øivind Støle
Kristian Bauge
Olav Lofthus
Ingrid Bjørgo
Adelheid Nes (referent)

Statens vegvesen
Bergen kommune
Bergen kommune
Bergen kommune
Bergen kommune
Hordaland fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Jernbanedirektoratet
Jernbanedirektoratet
Fylkesmannen i Hordaland

Hordaland fylkeskommune
Bergen kommune
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen
Statens Vegvesen
Sekretariatsleder

Rammer for møtet:
Generelt:





Fylkesmannen deltar som observatør i forhandlingsmøtene.
Sekretariatsleder skriver referat fra møtene.
Forhandlingsmøtene, og dermed saksunderlag og referater er offentlige.
Grunnlagsdokumenter skal sendes partene senest 2 døgn før møtestart.

Agenda for møtet:








Referat fra forrige møte
Forslag til ny bypakke for Bergen
o Revidering på grunnlag av endret vurdering av inntekt
o Plassering av bomstasjoner
Forslag til avtale
Vedleggene til avtalen – status
o Forslag til ny bypakke for Bergen (ref. punkt ovenfor)
o Driftskostnader kollektiv 2018-2030, ferdigbehandlet
o Transporttiltak finansiert av Hordaland fylkeskommune og Bergen
kommune, ferdigbehandlet
o Programområdemidler fylkesveg og kommunal veg, ferdigbehandlet
o Prosjektomtale Bybanen til Fyllingsdalen, ferdigbehandlet
o Prinsipper for fastsettelse av kostnader for statlig bidrag til Bybanen til
Fyllingsdalen, ferdigbehandlet
o Finansieringsplan for Bybanen til Fyllingsdalen
o Indikatorer for oppfølging av bymiljø- og byvekstavtaler, ferdigbehandlet
o Kart over tellepunkter for bytrafikkindeks i Bergen, ferdigbehandlet
Videre arbeid og opplegg for signering av avtalen
Eventuelt

Sakspapirer utsendt før møtet:





Forslag til Byvekstavtale med Bergen og Hordaland
Referat fra forhandlingsmøte 7, 19.04 2017
Vedlegg 1 Notat Forslag til ny bypakke for Bergen
Vedlegg 7 Finansieringsplan for Bybanen til Fyllingsdalen

Referat
Ingen merknader til referat fra forhandlingsmøte 7. Referatet ble godkjent.

Drøftingstema, oppgaver til neste møte
Gjennomgang og drøfting av Notat Forslag til ny bypakke for Bergen
Drøftingspunkt: Notat Forslag til ny bypakke for Bergen
Notatet er oppdatert med nye og oppdaterte inntektsberegninger. Det er også laget
et utkast til bompengesøknad med utgangspunkt i notatet om ny bypakke. Det er
enighet i forhandlingsgruppen om følgende:





Notatet og bompengesøknaden slås sammen til ett dokument.
Det må komme tydeligere fram i teksten at takstene skal KPI-justeres.
Det må presiseres at prosjektene i porteføljen ikke er listet i prioritert
rekkefølge, det er porteføljestyringen som bestemmer prioritet
Presisere i teksten at det er naturlig at man i oppfølgingsarbeidet med avtalen
ser framover og utreder nye tekniske muligheter

Terje Moe Gustavsen informerte om at det er manglende tekniske forutsetninger i
dagens innkrevingssystem knyttet til å håndtere miljødifferensiering og timeregelen
mellom bomsnitt med ulik takst. Det forutsettes at denne funksjonaliteten legges inn i
systemet. Følgende tekst blir lagt inn i notatet:
«Dagens bompengeinnkrevingssystem er ikke innrettet med sikte på miljødifferensierte
satser og timesregel med ulike satser i bomsnittene. Det er derfor nødvendig at systemet
utvikles. Det forutsettes at dette arbeidet innrettes slik at den tiltenkte ordningen i denne
bompengepakken kan gjennomføres.»

Oppfølging:
Notatet og bompengesøknaden slås sammen, og teksten oppdateres som beskrevet.
Ansvar: Sekretariatet/SVV

Drøftingspunkt: Plassering av bomsnitt
Kristian Bauge gjennomgikk forslag til plassering av nye bomsnitt og bomstasjoner.
To bomstasjoner ble særlig kommentert:




Torget: En bomstasjon på torget er ikke ønskelig, og SVV bes om å forsøke å
finne en alternativ løsning. Hovedfunksjonen til et bomsnitt i sentrum skal
være å bidra til nedgang i biltrafikken i sentrum.
Skageveien: Bomstasjonen ligger like ved en barnehage, SVV bes om å finne
en alternativ plassering.

Oppfølging:
Det utarbeides et forslag til alternativ plassering av bomsnitt i sentrum og bomstasjon
på Skageveien.
Ansvar: SVV

Drøftingspunkt: Finansieringsplan for Bybanen til Fyllingsdalen
Det må jobbes noe mer med denne finansieringsplanen.
Oppfølging:
Et forslag legges fram på neste forhandlingsmøte
Ansvar: Arbeidsutvalget v HFK

Gjennomgang og status på vedleggene til avtalen
Vedlegg 1: Forslag til ny bypakke for Bergen
Notatet slås sammen med bompengesøknaden, og teksten justeres i hht.
drøftingspunkt over.

Vedlegg 2: Driftskostnader kollektiv 2018-2030
Ingen kommentarer.

Vedlegg 3: Transporttiltak finansiert av Hordaland fylkeskommune og Bergen
kommune
Ingen kommentarer.

Vedlegg 4: Programområdemidler fylkesveg og kommunal veg
Ingen kommentar.

Vedlegg 5: Prosjektomtale Bybanen til Fyllingsdalen
Ingen kommentarer.
Vedlegg 6: Prinsipper for fastsettelse av kostnader for statlig bidrag til Bybanen til
Fyllingsdalen
Ingen kommentarer.

Vedlegg 7: Finansieringsplan for Bybanen til Fyllingsdalen
Det må jobbes noe mer med dette notatet. Notatet blir justert.

Vedlegg 8: Indikatorer for oppfølging av bymiljø- og byvekstavtaler
Ingen kommentarer.

Vedlegg 9: Kart over tellepunkter for bytrafikkindeks i Bergen
Ingen kommentarer.

Saker til eventuelt:
Signering av avtalen:
Forhandlingsutvalget ønsker signering først etter at lokalpolitiske vedtak er fattet.

Følgende tidspunkter er avsatt til styringsgruppemøter før sommeren:



11. mai, kl 09:30-12:30.
1. juni, kl 13:00-16:00.

