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Sak 13/20 Handlingsprogram 2021-2024 med hovedvekt
på Miljøløftets innspill til statsbudsjett 2021
Bakgrunn for saken
Sekretariatet legger med dette frem en sak for styringsgruppen om Miljøløftets innspill til
statsbudsjett 2021, slik at disse etter vedtak i styringsgruppen kan oversendes til Statens
vegvesen innen fristen 15. mars for videre behandling av Staten. Innspillene er tidligere
drøftet i Miljøløftets arbeidsutvalg og i AKG.
Når innspillene til statsbudsjett 2021 er behandlet av styringsgruppen, vil sekretariatet gå
videre i detaljeringen av Handlingsprogram 2021-2024 for øvrig. Et fullstendig
handlingsprogram for 2021-2024 vil bli lagt frem for styringsgruppen til behandling i møtet
24. april. Se for øvrig vedlagt fremdriftsplan for arbeidet med handlingsprogrammet.
Innspillet inneholder også behov for midler fra de nye kommunene i ny byvekstavtale.
Denne avtalen er vedtatt av alle lokalpolitisk, men venter på regjeringsbehandling. For
disse innspillene tas det forbehold om regjeringsbehandling.

Innspill til statsbudsjett 2021
Flere av de pågående prosjektene langs riksveg vil ha behov for midler i statsbudsjett 2021.
Statens vegvesen er byggherre for disse.
I tillegg har faggruppene og de ulike virksomhetene i Miljøløftet levert flere nye innspill til
Handlingsprogram 2021-2024. De nye innspillene er i all hovedsak langs kommunal- og
fylkesveg.
Ettersom ny byvekstavtale åpner for at statlige programområdemidler kan brukes til
kommunale og fylkeskommunale gange-, sykkel- og kollektivtiltak, er alle de nye
innspillene vurdert med tanke på innspill til statsbudsjett 2021. I avtalen forutsettes det at
bruken av de statlige programområdemidlene blir avgrenset til investeringer. Staten stiller
dessuten krav om at slike riksvegmidler til fylkes- eller kommunal veg blir vurdert som mer
kostnadseffektivt/samfunnsøkonomisk lønnsomt eller gir bedre måloppnåelse,
sammenliknet med riksvegtiltak. I tillegg er det et krav fra Staten for innspill til
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statsbudsjett 2021 at de foreslåtte tiltakene har godkjent reguleringsplan og kan ha
byggeplan klar innen juni 2020. De foreslåtte innspillene er derfor også vurdert opp mot
disse kriteriene.
Tabellene i notatet viser hvilke prosjekter som er vurdert som aktuelle for innspill til
statsbudsjett 2021. Tallene er oppgitt i 1 000 2020kr.
Lenger bak i notatet er oppdaterte prosjektark for prosjektene som foreslås i innspill til
statsbudsjett 2021.
Tabell «Innspill til statsbudsjett 2021-oversikt» legger til grunn en finansiering fra
programområdemidler på 408 mill. kroner årlig. I tillegg legger partene i Miljøløftet til
grunn at det er 216 mill. kroner tilgjengelige programområdemidler overført fra 2019 og
2020 (differansen mellom 408 (ny byvekstavtale) og 300 mill. kroner (eksisterende avtale)).
64,8 mill. kroner er foreslått overført til 2021. Som det fremkommer av overnevnte tabell,
vil de foreslåtte tiltakene i denne sak overstige tilgjengelig finansiering med ca. 2,6 mill.
kroner. Ettersom programområdemidler er beregnet som et gjennomsnittlig forbruk, kan
et noe høyere innspill for 2021 korrigeres i resterende avtaleperiode.
Når det gjelder Bybanen, vil innspill til statsbudsjett 2021 her være i tråd med det som er
angitt i gjeldende handlingsprogram 2020-2023. Dette prosjektet fremkommer ikke i
tabellene i dette notatet, men vi bli omtalt i Handlingsprogram 2021-2024 som skal
behandles av styringsgruppen i møtet 24. april.

Innspill til Statsbudsjett 2021 – Eksisterende prosjekt på riksveg
Eksisterende prosjekt på riksveg

Total
prosjektkostnad (i
2020 kr)

Innspill
Byggstatsbudsjett herre
2021

Planavklart

Byggeplan Kommentar
juni 2020

ja

Pågående
prosjekt

Innspill til statsbudsjett 2021 er i samsvar med alternativ
2 i sentrumsgruppens presentasjon for AKG 6. mars
2020. Sykkelveg fremfor sykkelfelt. Innspillet er ca. 32,6
mill. lavere for 2021 sammenlignet med vedtatt HP20202023. Total prosjektkostnad er 12 mill. lavere.

232 332 Bybanen
Utbygging
for SVV
20 000 SVV

ja

Pågående
prosjekt

Innspill til statsbudsjett 2021 er i samsvar med vedtatt
HP2020-2023.

ja

Pågående
prosjekt

Som følge av forsinket oppstart, er innspill til
statsbudsjett 2021 lavere enn vedtatt HP2020-2023,
men total prosjektkostnad er uendret.

22 000 Bybanen
Utbygging
for SVV

ja

Pågående
prosjekt

Pågående
prosjekt
Pågående
prosjekt

Innspill til statsbudsjett 2021 er 22 mill. høyere enn
vedtatt HP2020-2023. Økningen i 2021 er lik økningen
på total prosjektkostnad og skyldes økte utgifter til
grunnerverv.
Innspill til statsbudsjett 2021 er i samsvar med vedtatt
HP2020-2023.
Innspill til statsbudsjett 2021 er i samsvar med vedtatt
HP2020-2023.

Pågående
prosjekt

Innspill til statsbudsjett 2021 er i samsvar med vedtatt
HP2020-2023.

Gange, sykkel og trafikksikkerhet
5.1.03 E39 Bradbenken - Sandvikstorget
sykkelstamveg , delstr. 6

100 000

5.1.04 E39 Kristianborg-Bergen sentrum
sykkelstamveg Bergen, delstr. 5

920 399

5.1.05 E39 Osbane, Nesttun - Skjold (Osbanen
Rådal - Nesttun delstrekning 2) sykkelstamveg
Bergen

198 469

5.1.09 E39 Sykkelstamveg Minde AlléFabrikkgaten (Del av delsparsell 5)

105 700

27 000 SVV

5.1.10 E39 Sykkelstamveg SandvikstorgetGlassknag, delstrekning 6
5.1.17 Rv 555 Gyldenpriskrysset og Carl Konows
gate
Kollektiv

71 851

14 392 SVV

ja

145 725

15 831 SVV

ja

5.2.13 E16 Olav Kyrresgate

112 877

9 252 SVV

ja

SUM eksisterende prosjekt på riksveg

1 655 021

340 807
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Innspill til Statsbudsjett 2021 – Nye prosjekt Bergen
Nye prosjekt Bergen

Total
prosjektkostnad (i
2020 kr)

Innspill
Byggstatsbudsjett herre
2021

Planavklart

Byggeplan Kommentar
juni 2020

Sentrum og knutepunktutvikling
5.3.01 Infrastruktur Paradis

180 000

35 100 VLFK

ja

Pågående
prosjekt

Prosjektet har tidligere vært finansiert med milder fra
fylkeskommunens andel i Miljøløftet og eksterne bidrag.
Når det nå åpnes for at statlige programområdemidler
kan brukes på fylkesveg, foreslås det å flytte dette
prosjektet over til denne finansieringskilden. Prosjektet
innebærer satsing på gange, sykling og kollektiv og øker
måloppnåelsen i avtalen. Det vurderes å være
samfunnsøkonomisk lønnsomt. Innspill til statsbudsjett
2021 er ca. 18 mill. høyere for 2021 sammenlignet med
vedtatt HP2020-2023. Total prosjektkostnad har økt fra
ca. 139 mill. til 180 mill. Tiltaket skal fortsatt delvis
finansieres gjennom eksterne bidrag. For perioden 20212023 er det lagt inn forventning om 6,9 mill. årlig i
eksterne bidrag.

110 000

20 000 VLFK

ja

ja

Prosjektet ligger langs fylkesveg i et område som ikke har
tilbud til gående og syklende i dag, og i en bydel der flere
tiltak for myke trafikanter er etterspurt. Prosjektet
innebærer etablering av gang- og sykkelveg og mindre
oppgradering av kjørevegen for å sikre fremkommelighet
for kollektivtrafikken. Det er behov for å endre løsning ut
fra hensyn til TS, etablering av tilbud for gående og
syklende på strekningen mellom Alvøen og Myraskjenet.
Strekningen er lokalrute i Sykkelstrategi for Bergen.
Tiltaket skal gi en trafikksikker løsning for alle
trafikantgrupper og sikre et godt og attraktivt tilbud for
syklister.

Gange, sykkel og trafikksikkerhet
Fv. 197 Håkonshellavegen, Alvøen – Myraskjenet,
gang- og sykkelveg

SUM nye prosjekt Bergen

290 000

55 100
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Innspill til Statsbudsjett 2021 – Nye kommuner
Prosjekt nye kommuner

Total
prosjektkostnad (i
2020 kr)

Innspill
Byggstatsbudsje herre
tt 2021

Planavklart

Byggepla Kommentar
n juni
2020

Gange, sykkel og trafikksikkerhet
Kvernhusdalen

14 000

4 000 Askøy
ja
kommune

ja

Fv. 5254 Kleppevegen ved Myrane

46 000

23 000 Askøy
ja
kommune/
VLFK

ja

Fv. 404 Kvamsbrekko i Alver kommune (tidl.
Lindås)
(Fv. 5476 i Alver)

27 500

27 500 VLFK

ja

ja

4 000

4 000 Alver
ja
kommune

ja

Regionsenteret Knarvik. Kulvert under
vegområde, G/S veg og turveg.

10 000

10 000 VLFK og
ja
Alver
kommune

ja

Kulvert og busstopp - Idrettsvegen

10 000

10 000 Øygarden ja
kommune

ja

Ombygging av sentrumsgate Regionsenter
Straume

61 000

1 000 Øygarden ja
kommune

ja

Regionsenteret Knarvik. Gangveg mellom
Helsehuset og Såtabu-området.

SUM nye kommuner

172 500

79 500

Prosjektet innebærer etablering av gang- og sykkelveg
langs en kommunal veg. Vegen er skoleveg til Kleppe skole
og veg til Askøy senter, det er større boligfelt langs vegen.
Tiltaket vil medføre at en får et sammenhengende gangog sykkelvegnett fra Juvik til Strusshamn, samt et mer
attraktivt og trafikksikkert tilbud.
Tiltaket er en del av et sammenhengende gang- og
sykkelvegnett fra Kleppestø til Ravnanger. Tiltaket bedrer
forholdene for gående og syklende, som vil få et mer
attraktivt og trafikksikkert tilbud.
Prosjektet ligger langs fylkesveg i et område bestående av
idrettsanlegg, skoler, helsetjenester og kultursal under
utbygging. Prosjektet innebærer etablering av ny
trafikksikker infrastruktur ved å stenge eksisterende
avkjørsler, etablere ny avkjørsel, etablere gang og
sykkelveg/fortau og ny bussholdeplass.
Tiltaket bedrer forholdene for gående, syklende og
kollektivreisende, samtidig som en begrenser
parkeringsmulighetene i området.
Prosjektet ligger langs fylkesveg og er del av skoleveg.
Prosjektet innebærer å oppgradere og utbedre
fylkesvegen med fortau, utvide kjøreveg og forbedre
avkjørsler på et kort, men særlig farlig strekk. Tiltaket
bedrer forholdene for gående, syklende og
kollektivreisende, samt øker trafikksikkerheten. Gange og
sykkeltilbudet kan kobles mot regionsenteret Knarvik og
bli en del av et sammenhengende gang- og sykkeltilbud i
søndre del av Alver kommune.
Prosjektet innebærer å etablere et bedre og mer
trafikksikkert og oppgradert tilbud for gående og syklende
mellom Helsehuset og Såtabu-området. Inngår i
sykkelnettverket i Knarvik. Prosjektet vil også drenere
området for den fremtidige undergangen under E39 ved
Stallane, som vil bli bygget i regi av Nh. pakken de
nærmeste årene. Samlet vil prosjektet bidra til et
trafikksikkert og godt g/s-tilbud i området, særlig vedr.
myke trafikanter til/fra nye Knarvik barneskole. Tiltaket vil
bidra til mindre avhengighet av privatbil i
regionsenterområdet ved at en bedrer forholdene for
gående og syklende internt i Knarvik.
Prosjektet innebærer ombygging og oppgradering av
flomsystemet i Knarvikbyen. Grunnlag for etablering av
overflater med allmenninger, veger, g/s-veger og turveger.
Inngår i sykkelnettverket i Knarvik. Del av totalprosjektet
med Knarvikbyen, men dekkes ikke av Nh.pakken eller VAmidler. Prosjektet vil bidra til mindre avhengighet av
privatbil i regionsenterområdet.
Prosjektet ligger langs kommunal veg og består i å etablere
kulvert med tilkomst og busstopp. Tiltaket vil øke
trafikksikkerhet for myke trafikanter og tilrettelegge
busstopp for et stort idrettsområde, industriområde samt
en barne- og ungdomsskole. Tiltaket tilrettelegger for
bedre trafikksikkerhet for gående og bedret
framkommelighet for syklende og kollektivtrafikken.
Prosjektet vil kunne bidra med å overføre reiser fra
personbil til disse transportformene.
Prosjektet ligger langs kommunal veg (Grønamyrsvegen)
og innebærer opprusting av sentrumsgate med gang og
sykkelveg som grenser til gatetun/allmenning, samt
trafikksikkerhetstiltak. Grønamyrsvegen fører gående og
syklende til kollektiv terminalen i nord, og vil etter
Sotramsambandet er ferdigstilt henge sammen med g/ssystemet inn mot ny terminal og ny videregående skole i
nord. Gaten utgjør videre en viktig del av aksen nord – sør
som forbinder skole- og idrettsområde (Sotra Arena) og
kollektivterminalen. Tiltaket vil blant annet bidra til å bedre
fremkommeligheten til syklende og gående, øke
trafikksikkerheten for fotgjengere inn mot
kollektivknutepunkt, og kunne bidra til å overføre fra bil til
buss.
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Innspill til Statsbudsjett 2021 – oversikt
Innspill til
statsbudsjettet

SUM eksisterende
prosjekt på riksveg
SUM nye prosjekt
Bergen
SUM nye kommuner
SUM alle prosjekt

Total
Innspill
prosjektstatsbudsjett
kostnad (i
2021
2020 kr)
1 655 021
340 807
290 000

55 100

172 500

79 500

2 117 521

475 407

Finansiering byvektsavtalen
Programområde-midler (årlig
gjennomsnitt)
Overførte ubrukte programområdemidler
fra 2019 og 2020 til 2021
Sum tilgjengelig finansiering
Differanse

2021
408 000
64 800
472 800
-2 607

Videre prosess
Når det gjelder arbeidet med rulleringen av handlingsprogrammet for øvrig, viser vi til den
vedlagte fremdriftsplanen. Detaljene i hele handlingsprogrammet vil bli gjennomgått i
Miljøløftets arbeidsutvalg 17. og 31. mars, samt i AKG 16. april, før endelig versjon legges
frem for styringsgruppen i møtet 24. april.

Forslag til vedtak
Miljøløftets innspill til statsbudsjett 2021 oversendes Staten via Statens vegvesen for videre
behandling.
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Eksisterende prosjekt på riksveg
Gange, sykling og trafikksikkerhet

Prosjektark Miljøløftet
Prosjektnavn

E39 Bradbenken - Sandvikstorget sykkelstamveg

Tiltaksområde

Gange, sykling og trafikksikkerhet

Byggherre

Statens vegvesen

Bydel

Bergenhus

Beskrivelse av
tiltaket og tiltakets
omfang

E39 Sykkelstamveg Bradbenken- Sandvikstorget. Parsellen går fra Bradbenken til
Sandvikstorget og binder sammen hovedsykkeltilbudet for E39 gjennom Bergen sentrum.
Prosjektet vil gi et sammenhengende gang- og sykkeltilbud inn mot Bergen sentrum nord.

Formålet med
prosjektet

Prosjektet vil gi et vesentlig forbedret tilbud til svært mange gående og syklende, og er
derfor vurdert til å ha høy måloppnåelse.

Målopp Primær-fyllelse kriterier

•
•
•
•

Støttekriterier

Prosjektets
forhold til
øvrige mål
og
planverk
Prosjektets
forhold til
øvrige
fag/satsing
s-områder
Samfunnsøkonomisk
lønnsomhet

•
•
•
•

Komplementere kollektiv transport
Bedre trafikksikkerhet
Tiltaket gir et oppgradert tilbud for gående syklende og gir disse transportgruppene
et mer attraktivt og trafikksikkert tilbud.
Tiltaket vil gjøre det mer attraktiv for gående og syklende, noe som vil kunne bidra til
overføring fra bil til disse transportformene.
Redusere køer og luftforurensning
Økt trygghetsfølelse for syklister og gående
Bedre folkehelsen
Tiltrekke nye syklister

•
•

Prosjektet er forankret i det overordnende målet for gå- og sykkelstrategi i Bergen.
Tiltaket er hovedrute i sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 og prioritert sykkelnett i
forslag til sykkelstrategi for perioden 2019-2030.

•

Hvordan og i hvilken grad er andre fag/satsingsområder ivaretatt i prosjektet?
o F.eks. i hvilken grad ivaretar et gang- og sykkelprosjekt de andre
fag/satsingsområdene kollektiv, areal og TS – og vise versa.
Tiltaket tilrettelegger for etablering av et attraktivt og trafikksikkert tilbud for
gående og syklende, i tillegg til at tiltaket bedrer trafikksikkerheten for øvrig
kjøretrafikk.

•

En enkel vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet: grad av måloppnåelse sett opp mot
kostnad.
Tiltaket tilrettelegger for bedre forhold hold for gående og syklende, og vil bidra å
overføre reiser fra personbil til disse transportformene. Tiltaket anses å ha god
måloppnåelse mht. samfunnsøkonomi.
En foreløpig vurdering tilsier høy nytte basert på forventet økt trafikkmengde som gående
og syklende og økt trafikksikkerhet – trygghetsfølelse .
Det vurderes om det skal gjøres en egen kost/nytte vurdering.
Vurdering av kostnad, usikkerhet og disponible midler
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Disponi
ble
midler

Kostnad

Total
Påløpt 2020
kostna hittil
d

2021

2022

100 000

27 000

65 000

2 000

6 000

2023

2024

Finansieringskilde(r)

Hvilke midler kan brukes til å finansiere prosjektet?

Prosjektet
som del av
helhet

Kan man spare noe på å gjennomføre tiltaket sammen med/som del av andre prosjekt?

Statlig programområdet

Byggeplan for tilstøtende prosjekt ved Gjensidige er klar for utlysning. Det vil ikke være
hensiktsmessig å slå disse prosjektene sammen da, det vil forsinke byggestart for
Gjensidige krysset vesentlig.

Plan- og
eiendomsstatus

Vurdering av plan- og eiendomsstatus for prosjektet

Kapasitet på
planlegging og
gjennomføring

Vurdering av kapasitet for planlegging og utbygging av prosjektet, samt usikkerhet i
gjennomføring.

Gjennomføringsplan

Tentativ gjennomføringsplan

Baserer seg på fagnotat og forprosjekt. Det er utarbeidet foreløpig byggeplan, men det
gjenstår en del detaljering og prosessbeskrivelse. Ikke behov for grunnerverv.

Ikke noe spesielt som påvirker kapasitet mht. gjennomføring.

2020: prosjektering
2021: utlysning / bygging
2022: bygging / ferdigstilling
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Prosjektark Miljøløftet
Prosjektnavn

E39 Kristianborg-Bergen sentrum sykkelstamveg Bergen, delstr. 5 (langs Bybanen 4)

Tiltaksområde

Gange, sykling og trafikksikkerhet

Byggherre

Bybanen Utbygging for Statens vegvesen

Bydel

Årstad

Beskrivelse av
tiltaket og tiltakets
omfang

Parsellen går fra Kristianborg – Bergen sentrum og er et svært viktig tilbud for å binde
sammen gående og syklende på strekningen sentrum – Møllendal - KronstadMindemyren.

Formålet med
prosjektet

Dette prosjektet vil gi en høykvalitets sykkelveg og et nytt gangtilbud på strekningen, og
vil betjene Høyskolen på Kronstad og Haukeland sykehus, i tillegg til Møllendal og Bergen
sentrum. Prosjektet bygges parallelt med Bybanen B4 Sentrum – Fyllingsdalen.

Målopp Primær-fyllelse kriterier

•
•
•

Komplementere kollektiv transport
Bedre folkehelsen
Tiltrekke nye syklister

•

Redusere køer og luftforurensning

•

Hvordan og i hvilken grad er prosjektet forankret i relaterte mål og planverk for
transport, areal og byutvikling i Bergen (lokale, regionale og nasjonale).
o Gå- og sykkelstrategi, Kommuneplanens arealdel, Regional areal- og
transportplan for Bergensområdet, Regional plan for attraktive senter i
Hordaland, NTP, kollektivstrategi etc.

•

Hvordan og i hvilken grad er andre fag/satsingsområder ivaretatt i prosjektet?
o F.eks. i hvilken grad ivaretar et gang- og sykkelprosjekt de andre
fag/satsingsområdene kollektiv, areal og TS – og vise versa.

Støttekriterier
Prosjektets
forhold til
øvrige mål
og
planverk
Prosjektets
forhold til
øvrige
fag/satsing
s-områder
Samfunnsøkonomisk
lønnsomhet

En enkel vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet: grad av måloppnåelse sett opp mot
kostnad.

Disponi Kostnad
ble
midler

Vurdering av kostnad, usikkerhet og disponible midler

Total
kostnad

Påløpt
hittil

2020

2021

2022

920 399

192 563

264 200

232 332

231 304

2023

2024

Finansieringskilde(r)

Statlige programområdemidler til tiltak for kollektivtrafikk, sykling og gåing.

Prosjektet
som del av
helhet

Kan man spare noe på å gjennomføre tiltaket sammen med/som del av andre prosjekt?
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Plan- og
eiendomsstatus

Vurdering av plan- og eiendomsstatus for prosjektet

Kapasitet på
planlegging og
gjennomføring

Vurdering av kapasitet for planlegging og utbygging av prosjektet, samt usikkerhet i
gjennomføring.

Gjennomføringsplan

Bygges av Bybanen utbygging sammen med Bybanen. Skal være ferdig i 2022.
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Prosjektark Miljøløftet
Prosjektnavn

E39 Osbane, Nesttun - Skjold (Osbanen Rådal - Nesttun delstrekning 2) sykkelstamveg
Bergen

Tiltaksområde

Gange, sykling og trafikksikkerhet

Byggherre

Statens vegvesen

Bydel

Fana

Beskrivelse av
tiltaket og tiltakets
omfang

Parsellen går fra Lagunen til Nesttun og vil binde disse to bydelssentrene sammen med en
høykvalitets sykkelveg.

Formålet med
prosjektet

Hovedformålet er å etablere en sammenhengende stamsykkelvei fra Apeltunvannet til
Skjold som delstrekning 2 av sykkelstamveg Bergen. Strekningen fra Fana Blikk til
Nesttun har pr i dag gang- og sykkelvei, men ikke godkjent standard for stamsykkelvei.
Strekningen har også flere farlige krysninger. Fra Apeltunvannet til Fana Blikk er det ikke
sykkelveg pr. i dag. For å unngå kryssing av bilveg på denne strekningen, er det planlagt
bro rett før Fana Blikk ved Skjoldstølen.

På strekningen skal det etableres sykkelveg med fortau, for å separere ulike
trafikantgrupper. Dette gir bedre fremkommelighet, trygghet og komfort for både
gående og syklende. Sykkelvegen skal ha en bredde på 3,5 meter, og fortauet skal ha en
bredde på 2,5 meter. Skulder og grøft kommer i tillegg. Total asfaltert bredde blir 6,5
meter. Adkomstkjøring på traséen skal fjernes, og nye adkomster etableres. Strekningen
er ca 2,5 km lang.

Prosjektet vil dermed gi et langt bedre tilbud til både gående og syklende på strekningen.

Målopp Primær-fyllelse kriterier
Støttekriterier
Prosjektets
forhold til
øvrige mål

•
•
•
•

Komplementere kollektiv transport
Bedre folkehelsen
Gjøre det attraktivt å sykle i Bergen
Tiltrekke nye syklister

•

Redusere køer og luftforurensning

•

Hvordan og i hvilken grad er prosjektet forankret i relaterte mål og planverk for
transport, areal og byutvikling i Bergen (lokale, regionale og nasjonale).
o Gå- og sykkelstrategi, Kommuneplanens arealdel, Regional areal- og
transportplan for Bergensområdet, Regional plan for attraktive senter i
Hordaland, NTP, kollektivstrategi etc.
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og
planverk

Prosjektets
forhold til
øvrige
fag/satsing
s-områder

•

Hvordan og i hvilken grad er andre fag/satsingsområder ivaretatt i prosjektet?
o F.eks. i hvilken grad ivaretar et gang- og sykkelprosjekt de andre
fag/satsingsområdene kollektiv, areal og TS – og vise versa.

Samfunnsøkonomisk
lønnsomhet

En enkel vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet: grad av måloppnåelse sett opp mot
kostnad.

Disponi Kostnad
ble
midler

Vurdering av kostnad, usikkerhet og disponible midler

Total
Påløpt 2020
kostna hittil
d

2021

2022

2023

198 469

20 000

75 000

34 940

34 229

34 300

2024

Finansieringskilde(r)

Statlige programområdemidler til tiltak for kollektivtrafikk, sykling og gåing.

Prosjektet
som del av
helhet

Kan man spare noe på å gjennomføre tiltaket sammen med/som del av andre prosjekt?

Plan- og
eiendomsstatus

Vurdering av plan- og eiendomsstatus for prosjektet

Kapasitet på
planlegging og
gjennomføring

Vurdering av kapasitet for planlegging og utbygging av prosjektet, samt usikkerhet i
gjennomføring.

Gjennomføringsplan

Tentativ gjennomføringsplan

Det er svært utfordrende å få gjennomført grunnerverv i området. Grunn skal være
ervervet før utlysning av utbyggingsentreprisen.

Byggherren vurderer at vi har tilstrekkelig ressurser for gjennomføring av prosjektet i
henhold til planen.

Prosjektet prosjekteres i 2019 og deler av 2020. Det er planlagt å lyse ut kontrakten
sensommeren 2020 og med fysisk oppstart i slutten av 2020. Det er forventet en byggetid
på ca 2 år.
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Prosjektark Miljøløftet
Prosjektnavn

E39 Sykkelstamveg Minde Allé-Fabrikkgaten (Del av delsparsell 5)

Tiltaksområde

Gange, sykling og trafikksikkerhet

Byggherre

Bybanen Utbygging

Bydel

Årstad

Beskrivelse av
tiltaket og tiltakets
omfang

Parsellen går fra Minde Allé til Fabrikkgaten og gjelder etablering av sykkelveg med fortau
på strekningen. Tiltaket bygges av Bybanen Utbygging samtidig med utbygging av
Bybanen i området.
Strekningen er ventet å få en vesentlig trafikkvekst som resultat av at en større andel av
trafikken skal tas med gange, sykkel eller kollektivtrafikk, og høyeste standard i N100 for
gang- og sykkelveger skal legges til grunn. Det etableres dermed 4 m sykkelfelt, 2,5 fortau
og 0,25 grøft på begge sider.
Deler av traseen går i kulvert under Minde Alle.

Formålet med
prosjektet

Målopp Primær-fyllelse kriterier
Støttekriterier
Prosjektets
forhold til
øvrige mål
og
planverk

Gi en sykkelveg med god kvalitet, og et langt bedre tilbud til gående i området.
•
Økt trafikksikkerhet for alle trafikanter
•
Økt antall gående og syklende
•
Økt fremkommelighet for syklister
•
God tilrettelegging for gående og syklende til/fra Fana/Årstad og Mindemyren
og Bergen sentrum.
•
Prosjektet er et av flere infrastrukturtiltak som skal føre til at all vekst i
persontransporten tas med gange-, sykkel og kollektivtrafikk, samt bidra til at
sykkelandelen i Bergen skal stige til 10 %.
•
•
•

Komplementere kollektiv transport
Bedre folkehelsen
Tiltrekke nye syklister

•

Redusere køer og luftforurensning

•

Hvordan og i hvilken grad er prosjektet forankret i relaterte mål og planverk for
transport, areal og byutvikling i Bergen (lokale, regionale og nasjonale).
o Gå- og sykkelstrategi, Kommuneplanens arealdel, Regional areal- og
transportplan for Bergensområdet, Regional plan for attraktive senter i
Hordaland, NTP, kollektivstrategi etc.

Plangrunnlaget for fremtidig sykkelstamveg fra sør (EG 39) på strekningen Minde AlléFabrikkgaten inngår nå i tre ulike reguleringsplaner.
De aktuelle planene som regulerer sykkelvegen på strekningen er:
•
Bybanen B4, delstrekning Mindemyren (ID: 64860000)
•
Områdeplan for Mindemyren (ID: 61140000)
•
Reguleringsplan for fv. 253 gs-veg Minde Allé – Fabrikkgaten (ID: 19400000).

Prosjektets
forhold til
øvrige
fag/satsing
s-områder
Samfunnsøkonomisk
lønnsomhet

•

Hvordan og i hvilken grad er andre fag/satsingsområder ivaretatt i prosjektet?
o F.eks. i hvilken grad ivaretar et gang- og sykkelprosjekt de andre
fag/satsingsområdene kollektiv, areal og TS – og vise versa.

En enkel vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet: grad av måloppnåelse sett opp mot
kostnad.
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Disponi Kostnad
ble
midler

Vurdering av kostnad, usikkerhet og disponible midler

Total
kostnad

Påløpt
hittil

2020

2021

105 700

57 700

26 000

22 000

2022

2023

2024

Finansieringskilde(r)

Statlige programområdemidler til tiltak for kollektivtrafikk, sykling og gåing.

Prosjektet
som del av
helhet

Kan man spare noe på å gjennomføre tiltaket sammen med/som del av andre prosjekt?

Plan- og
eiendomsstatus

Vurdering av plan- og eiendomsstatus for prosjektet

Kapasitet på
planlegging og
gjennomføring

Vurdering av kapasitet for planlegging og utbygging av prosjektet, samt usikkerhet i
gjennomføring.

Gjennomføringsplan

Tentativ gjennomføringsplan

Prosjektet bygges av Bybanen Utbygging sammen med bygging av Bybanen

Deler av strekningen ble opparbeidet i 2018 og en del av denne er midlertidig frem til
utbygging av Bybanen. Hele strekningen skal være ferdig når Bybanen utbygging er ferdig
med sin utbygging i området i 2022.
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Prosjektark Miljøløftet
Prosjektnavn

E39 Sykkelstamveg Sandvikstorget-Glassknag, delstrekning 6

Tiltaksområde

Gange, sykling og trafikksikkerhet

Byggherre

Statens vegvesen

Bydel

Bergenhus

Beskrivelse av
tiltaket og tiltakets
omfang

Parsellen går fra Sandvikstorget til Glassknag og binder sammen hovedsykkeltilbudet fra
sentrum nordover mot Glassknag. Prosjektet ligger langs fylkesveg, men sykkelruten er et
erstatningstilbud for Fløyfjellstunnellen og dermed et riksvegprosjekt. Prosjektet
inkluderer også et godt tilbud til gående og kollektivfelt.
Prosjektet innebærer gravearbeider mot reperbanen (kulturminne) og må utføres i
henhold til beskrivelse fra Byantikvar.
Det er viktig at det koordineres mellom prosjektet og prosjekt med oppgradering av
Munkebotntunnellen.
Prosjektet må sørge for at trafikken til enhver tid kan passere på strekningen
(omkjøringsvei for fløyfjellstunnellen).

Formålet med
prosjektet

Målopp Primær-fyllelse kriterier
Støttekriterier

●

Prosjektet skal bidra til økt trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper på
strekningen

●

Bedre situasjonen for syklister og gående med adskilt tilbud og hovedsykkelrute

●

Skape trafikksikre krysningspunkt og redusere ulykkesfrekvens

●

Bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk

•
•
•
•

Komplementere kollektiv transport
Bedre folkehelsen
Tiltrekke nye syklister
Økt trafikksikkerhet

•

Redusere køer og luftforurensning
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Prosjektets
forhold til
øvrige mål
og
planverk
Prosjektets
forhold til
øvrige
fag/satsing
s-områder

•

Hvordan og i hvilken grad er prosjektet forankret i relaterte mål og planverk for
transport, areal og byutvikling i Bergen (lokale, regionale og nasjonale).
o Gå- og sykkelstrategi, Kommuneplanens arealdel, Regional areal- og
transportplan for Bergensområdet, Regional plan for attraktive senter i
Hordaland, NTP, kollektivstrategi etc.

•

Hvordan og i hvilken grad er andre fag/satsingsområder ivaretatt i prosjektet?
o F.eks. i hvilken grad ivaretar et gang- og sykkelprosjekt de andre
fag/satsingsområdene kollektiv, areal og TS – og vise versa.

Samfunnsøkonomisk
lønnsomhet

En enkel vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet: grad av måloppnåelse sett opp mot
kostnad.

Disponi Kostnad
ble
midler

Vurdering av kostnad, usikkerhet og disponible midler

Total
kostnad

Påløpt 2020
hittil

2021

71 851

25 559

14 392

31 900

2022

2023

2024

Finansieringskilde(r)

Statlige programområdemidler til tiltak for kollektivtrafikk, sykling og gåing.

Prosjektet
som del av
helhet

Kan man spare noe på å gjennomføre tiltaket sammen med/som del av andre prosjekt?

Plan- og
eiendomsstatus

Vurdering av plan- og eiendomsstatus for prosjektet

Kapasitet på
planlegging og
gjennomføring

Vurdering av kapasitet for planlegging og utbygging av prosjektet, samt usikkerhet i
gjennomføring.

Gjennomføringsplan

Tentativ gjennomføringsplan

Byggherren forventes å ha tilstrekkelig ressurser til gjennomføringen

Grunnerverv skal være ferdigstilt før utlysning av kontrakt

Konkurransegrunnlaget er klar for utlysning våren 2020. Fysisk oppstart forventes
sensommer 2020. Byggetid ca 1,5 år.

16

Prosjektark Miljøløftet
Prosjektnavn

Rv 555 Gyldenpriskrysset og Carl Konows gate

Tiltaksområde

Gange, sykling og trafikksikkerhet

Byggherre

Statens vegvesen

Bydel

Laksevåg

Beskrivelse av
tiltaket og tiltakets
omfang

Prosjektet omfatter etablering av tosidig sykkelfelt og fortau langs Fv 582, Kringsjåvegen/
Carl Konows gate mellom Fyllingsvegen og Gyldenpriskrysset. Det etableres også nytt
tilbud for gående og syklende opp mot Puddefjordsbroen og kollektivfelt gjennom
Gyldenpriskrysset mot sentrum.
Det etableres belysnings- og signalanlegg og man oppgraderer eksisterende sykkelfelt fra
Danmarksplass til Kringsjåvegen med rødt dekke.
I forbindelse med arbeidene er det behov for riving av et bolighus i Carl Konows gate 5 og
flytting av trafo for BKK i Carl Konows gate.
Nytt profil for Carl Konows gate:

For å unngå at to byggherrer utfører arbeid i samme område (omtrent) samtidig og for å
rekke oppstart av Trolley 2020 er etablering av fundament og master for Trolley 2020 med
i samme entreprise. I tillegg etableres endeholdeplass på Lyngbø og Birkelundstoppen.
Det har også vært hensiktsmessig å ta med etablering av ensidig fortau i Fyllingsvegen i
samme kontrakt.
På vegne av Bergen kommune VA-etaten oppgraderes kommunale ledninger i området.
Kostnader for dette fakturerer ENT rett til Bergen kommune VA-etaten. BK-VA sin andel
av felleskostnadene blir viderefakturert fra SVV.

Formålet med
prosjektet

Målopp Primær-fyllelse kriterier
Støttekriterier

Bedre og enklere fremkommelighet for syklister og fotgjengere.
Prosjektet skal koble sammen hovedsykkelrutene Laksevågruten og Fyllingsdalsruten
mot sentrum i Gyldenpriskrysset ved å etablere en sammenhengende sykkelvei fra
Kringsjåveien til Michael Krohns gate
•
•
•
•

Komplementere kollektiv transport
Bedre folkehelsen
Tiltrekke nye syklister
Økt trafikksikkerhet

•
•

Redusere køer og luftforurensning
Triveligere gate med mer plass til mennesker
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Prosjektets
forhold til
øvrige mål
og
planverk

Prosjektets
forhold til
øvrige
fag/satsing
s-områder

•

Hvordan og i hvilken grad er prosjektet forankret i relaterte mål og planverk for
transport, areal og byutvikling i Bergen (lokale, regionale og nasjonale).

I forbindelse med Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 ble det utarbeidet et forprosjekt
der en så på mulighetene for å etablere en sammenhengende og attraktiv sykkeltrase
mellom Bergen vest og sentrum. Samtidig så man på løsninger for å bedre forholdene for
syklister på Gyldenpris samt tiltak for å forbedre tilbudet for gående og kollektivreisende.
Forprosjektet konkluderte med at det er mulig å binde sammen eksisterende sykkelfelt i
Kringsjåvegen med sykkelfeltene i Michael Krohns gate. En sammenkobling mellom disse
områdene er viktig for å oppnå en sammenhengende og foretrukket trase.
Reguleringsplan for tiltaket ble vedtatt 21.06.2017 (PlanId: 63270000)
•

Hvordan og i hvilken grad er andre fag/satsingsområder ivaretatt i prosjektet?
o F.eks. i hvilken grad ivaretar et gang- og sykkelprosjekt de andre
fag/satsingsområdene kollektiv, areal og TS – og vise versa.

I tillegg til etablering av tosidig sykkelfelt og fortau etableres kollektivfelt gjennom
Gyldenpriskrysset.

Samfunnsøkonomisk
lønnsomhet

En enkel vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet: grad av måloppnåelse sett opp mot
kostnad.

Disponi Kostnad
ble
midler

Vurdering av kostnad, usikkerhet og disponible midler

Total
kostnad

Påløpt
hittil

2020

2021

145 725

27 394

102 500

15 831

2022

2023

2024

Finansieringskilde(r)

Statlige programområdemidler til tiltak for kollektivtrafikk, sykling og gåing.

Prosjektet
som del av
helhet

Kan man spare noe på å gjennomføre tiltaket sammen med/som del av andre prosjekt?
Dette prosjektet gjennomføres i samme entreprise som «Endepunkt Trolley» og
Fyllingsvegen. I tillegg etableres på vegne av BU fundamenter og trolleymaster for Trolley
2020 på strekningen. For Bergen kommune VA-etaten utføres utskifting av VA-ledninger.
Dette gir gevinster i forhold til byggherrens ressurser og trolig på priser for arbeidene.

Plan- og
eiendomsstatus

Vurdering av plan- og eiendomsstatus for prosjektet

Kapasitet på
planlegging og
gjennomføring

Vurdering av kapasitet for planlegging og utbygging av prosjektet, samt usikkerhet i
gjennomføring.

Gjennomføringsplan

Entreprisen var planlagt med oppstart i april 2019 i samband med omleggingen av
kollektivtrafikken i området. Kontrakt ble først inngått med entreprenør (HGT) i juni 2019.
Med bakgrunn i manglende avklaring av arbeidsgrunnlag (plassering av master og type
fundament fra BU mm) ble fysisk oppstart først i august 2019.

Grunnerverv er avklart for arbeidene i Carl Konows gate/Gyldenpriskrysset

Prosjektet har tilstrekkelige ressurser til gjennomføringen ved hjelp av egne og innleide
ressurser.

Prosjektet møtte noen utfordringer i oppstarten og prosjektet må være ferdig til oppstart
av Trolleybussen 1.12.2020. Derfor ble det desember 2019 bestilt forsering fra ENT. Carl
Konows gate ble helt stengt 13.01 og gir ENT mulighet til å effektivisere arbeidet i tillegg
til at man setter på mer ressurser. Arbeidene i Carl Konow gate skal være ferdig i
november 2020. Arbeid i Fyllingsvegen ferdigstilles våren 2021. Sluttoppgjør behandles i
2021.
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Kollektivtiltak

Prosjektark Miljøløftet
Prosjektnavn

E16 Olav Kyrres gate

Tiltaksområde

Kollektivtiltak

Byggherre

Statens vegvesen

Bydel

Bergenhus

Beskrivelse av
tiltaket og tiltakets
omfang

Oppgradering av sentrumsterminalen Olav Kyrresgate. Fv 585 /E16 Olav Kyrres gate
ligger i sentrum, og er en av de tyngste kollektivtraseene i Bergen. Hovedgrepet i tiltaket
er å omprioritere areal fra kjørefelt til fortau og passasjerareal, øke attraktiviteten for de
gående, og gjøre publikumstilbudet universelt utformet. 23. april 2019 stenges gaten for
trafikk og midlertidige holdeplasser er klar til bruk. Etter planen åpnes gaten til bruk i
november 2020.
E16 Olav Kyrres gate ligger sentralt i Bergen sentrum og er en av de viktigste
kollektivtraseene i Bergen, med over 1000 bussavganger per dag. Gaten er en del av
Sentrumsterminalen, er en sentral kollektivtrase og skal oppgraderes for å tilfredsstille
kravene til kollektivtrafikk, gående og universell utforming.
I forkant av stenging av Olav Kyrres gate skal det etableres midlertidige
trafikkregulerende tiltak i kryss, nye busstraseer, midlertidige- og permanente
holdeplasser for buss i rute, samt midlertidige holdeplasser for flybuss, buss til Ulriken
m.fl. i øvrige gater i sentrum. Det blir etablert midlertidige traseer for varelevering til
butikkene i Olav Kyrres gate. Høyresvingefelt i J.O.Brocksgate er forlenges midlertidig
med ca.75m.

Etter at Olav Kyrres gate er ferdig rustet opp og tatt i bruk, skal midlertidige tiltak på - og
langs øvrige gater i sentrum fjernes.
Olav Kyrres gate er ca 380m lang og gatens profil endres noe i forhold til i dag. Deler av
dagens kjørebaner bygges om til nye holdeplasser for kollektiv og fortau utvides. Det skal
også legges ned rullevennlig dekke i ca 1,5m bredde gjennom gaten (i side mot byparken).
Det er svært utfordrende grunnforhold i deler av gaten. I utgangspunktet skulle
overbygning i Olav Kyrres gate skiftes ut i ca 1meters dybde. Det ble i forbindelse med
prosjekteringen gjennomført georadarmålinger og graveprøver. Disse undersøkelsene gav
ikke gode nok svar og det ble anbefalt å utføre ytterligere geotekniske undersøkelser
undervegs i byggeperioden når man hadde åpen byggegrop. Det var først da gaten ble
stengt nye totalsonderinger og grunnboringer kunne bli utført etter aksept og vedtak fra
Riksantikvar og kun i samråd med NIKU. Disse supplerende undersøkelsene viste svært
dårlige grunnforhold og viser opp til 5 m tykt lag med humusholdige masser.
Humusholdige masser er kompressibelt materiale som kan gi setningsskader.
Konklusjonen var da at det var behov for å gjøre forsterkninger av grunnen.
Det ble gjort vurderinger av hvilken metode som var best egnet og det ble konkludert med
at jetpeling og drensbetong ville være den beste løsningen for å hindre at setningsskader
ville oppstå på nytt. Dette er et tilleggsarbeid i forhold til opprinnelig kontrakt og gir
lenger byggetid enn planlagt.

I samarbeid BIR Nett AS skal det etablere nytt bossnettsystem med nedkastpunkter ved
nye holdeplasser i Olav Kyrres gate, samtidig som gaten rustes opp. Fortau og
møbleringssoner rustes opp med ny skifer, nye busskur designet for gaten
samt billettsystem, sanntid- og annet informasjonsmateriell.
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Eksisterende trær skal tas opp og mellomlagres. Trærne tilbakeføres til nye
møbleringssoner i fortauene. Dagens platekanstein, annen naturstein og brosteinsdekke
(storgatestein) gjenbrukes så langt det er mulig. Kunstverk i dagens fortau fjernes og
erstattes med tykkere natursteinsfliser satt etter kunstnerens gamle tegninger, tilpasset
gatens nye profil.

•
•
•
•
•

Formålet med
prosjektet

•

Målopp Primær-fyllelse kriterier
Støttekriterier
Prosjektets
forhold til
øvrige mål
og
planverk
Prosjektets
forhold til
øvrige
fag/satsing
s-områder

Prosjektet skal forbedre sentrumsterminalen Olav Kyrres gate.
Prosjektet skal bidra til en effektiv og trygg avvikling av kollektivtrafikken
Prosjektet skal bedre forholdene for fotgjengere
Prosjektet skal gjøre krysningspunkt i gaten mer trafikksikre
Prosjektet skal sørge for universell utforming for kollektivreisende med trinnfri
adkomst
Prosjektet skal bedre forhold for gående ved å utvide gangareal

•
•

Bedre trafikksikkerhet
Styrke konkurranseevne for kollektivtransport

•
•
•

Redusert kø
Redusert luftforurensing
Triveligere byrom

•

Hvordan og i hvilken grad er prosjektet forankret i relaterte mål og planverk for
transport, areal og byutvikling i Bergen (lokale, regionale og nasjonale).
o Gå- og sykkelstrategi, Kommuneplanens arealdel, Regional areal- og
transportplan for Bergensområdet, Regional plan for attraktive senter i
Hordaland, NTP, kollektivstrategi etc.

•

Hvordan og i hvilken grad er andre fag/satsingsområder ivaretatt i prosjektet?
o F.eks. i hvilken grad ivaretar et gang- og sykkelprosjekt de andre
fag/satsingsområdene kollektiv, areal og TS – og vise versa.

Samfunnsøkonomisk
lønnsomhet

En enkel vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet: grad av måloppnåelse sett opp mot
kostnad.

Disponi Kostnad
ble
midler

Vurdering av kostnad, usikkerhet og disponible midler

Finansieringskilde(r)

Total
kostnad

Påløpt
hittil

2020

2021

112 877

39 925

63 700

9 252

2022

Hvilke midler kan brukes til å finansiere prosjektet?

2023

2024
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Prosjektet
som del av
helhet

Kan man spare noe på å gjennomføre tiltaket sammen med/som del av andre prosjekt?
Entreprisen omfatter kun E16 Olav Kyrres gate samt tiltak andre steder i sentrum for å få
gjennomført omlegging av kollektivtrafikken når gaten stenges for opprustning. I tillegg
etableres bossnettsystem for BIR og det skiftes ut VA-ledninger for Bergen kommune VAetaten.

Plan- og
eiendomsstatus

Vurdering av plan- og eiendomsstatus for prosjektet

Kapasitet på
planlegging og
gjennomføring

Vurdering av kapasitet for planlegging og utbygging av prosjektet, samt usikkerhet i
gjennomføring.

Gjennomføringsplan

Prosjektet startet med forberedende tiltak før gaten ble stengt og kollektivtrafikken ble
lagt om 23.april 2019. Den opprinnelige planen var at gaten igjen skulle åpnes for trafikk
mai 2020. Pga forhold i grunnen er åpning av gaten forsinket og planlagt til november
2020.

Grunnerverv er avklart for prosjektet

Byggherren har tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre prosjektet.
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Nye prosjekt i Bergen
Sentrums – og knutepunktutvikling

Prosjektark Miljøløftet – Tunvegen- Jacob Kjødesveg Statsminister Michelsensveg
Prosjektnavn

Paradis; Gang, sykkel og trafikksikkerhet og kollektiv

Tiltaksområde

Trafikksikkerhetstiltak, og gang/sykkeltiltak:
•
Etablering av trase fra Tunvegen- Jacob Kjødesveg - Statsminister Michelsensveg
Kollektivtrafikk
•
Styrking av kollektivtrafikken gjennom tilrettelegging for utbygging av
fortettingsområde/bybanestopp Paradis

Byggherre

Vestland fylkeskommune

Bydel

Fana

Beskrivelse av
tiltaket og tiltakets
omfang

Som ledd i den fortettende utbyggingen av området skal eksisterende infrastruktur justeres
og utvides slik at det kan legges til rette for gode og trafikksikre løsninger som bygger opp
under nullvekstmålet. Behovet for tiltak forsterkes av den store fortettingen og utbyggingen i
området. Gang- og sykkeltilbudet fra Statsminister Michelsens veg til Tunvegen oppgraderes
og det etableres en ny forbindelse for myke trafikanter mellom Tunvegen og Jacob Kjødesveg.
Det skal etableres en 40m lang ny gang- og sykkelbru av kompositt over Nesttunveien og
bybanesporet. (Broen er godkjent i Vegdirektoratet). Dette bedrer fremkommeligheten for
myke trafikanter i området, men sikrer også lettere tilkomst til bybanen og kollektivtilbudet.
Bussholdeplasser ved Paradis skole blir oppgradert. Prosjektet vil forbedre trafikksituasjonen
ved Paradis skole, og det blir etablert sikre krysningspunkt for myke trafikanter i prosjektet

Formålet med
prosjektet

Bakgrunn
Områdeplan for Paradis ble vedtatt 2014. Paradis er et av de prioriterte fortettingsområdene
rundt kollektivknutepunktene langs bybanen. I tråd med ambisjonene om en samordnet
areal- og transportpolitikk og Miljøløftets hovedmål, gir planen, og den nå pågående
utbyggingen av Paradis, en vesentlig styrking av grunnlaget for kollektivtrafikken.
I områdeplanen er det lagt opp til at det skal bygges ut 600 boliger, og ca. 20 000/m2
næringsareal. Rekkefølgekravene i områdeplanen gjør utbygging og omlegging av
infrastrukturen til en nødvendig forutsetning for all annen utbygging i området. Området er i
dag under utbygging på S5, S10 og BB3, bilde 1 og 2 (S5). Disse boligene er klare i løpet av
2020, og med innflytting av de første leilighetene til våren 2020. I områdene S1 og BB1 pågår
det planprosesser. Området har stor gjennomgående trafikk.
Paradis skole har i underkant av 500 barneskolelever (1. – 7. klasse), og mange av disse
kommer fra Paradis og tilgrensende områder. Området har et lite tilrettelagt tilbud for
gående og syklende, og spesielt til/fra skolen. Et av hovedformålene med tiltaket er å bedre
forholdet for disse brukergruppene
Utbyggingsaktiviteten antas å fortsette de nærmeste årene. I styringsgruppen for
Bergensprogrammet ble det 12. juni 2015, besluttet å legge til grunn 50% finansiering fra
Bergensprogrammet til utbyggingen av den fylkeskommunale infrastrukturen i området, sett
over hele utbyggingsperioden for all infrastruktur. Resten skulle finansieres gjennom bruk av
utbyggingsavtaler, se også sak 25-18 til Miljøløftet/AKG.
I 2014 gjennomførte SVV et anslagsseminar (datert 28. oktober 2014) for å beregne
kostnadene ved utbyggingen av den offentlige infrastrukturen. Kostnaden ble samlet anslått
til kr. 280 mill (eks. mva) Denne summen er senere lagt til grunn for de utbyggingsavtaler som
er inngått.
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Status
Statens vegvesen/Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune har siden 2014 arbeidet
med å få klargjort den offentlige infrastrukturen for bygging. Byggetrinn 1 var opprinnelig
strekningen Tunesvegen – Jacob Kjødesvei, og med bro over Nesttunveien (Fv 582). I løpet av
prosjektperioden fant en derfor det sterkt ønskelig å forlenge strekningen helt ned til Paradis
skole, ved utbedring av Christian Michelsensvei. Rød markering i kartet viser hele
strekningen.
Strekningen er prioritert fordi den er et viktig hovedgrep – og trase i områdeplanen for å
oppnå trafikksikre løsninger for myke trafikanter, herunder tilrettelegge for god adkomst til
bybanestoppet. Spesielt viktig er det å få etablert sikker og god gangvei i den perioden hvor
området bygges ut. Utbyggingen legger også til rette for bruk av sykkel og annen
mikrotransport. Deler av strekningen er en allmenning. Det er en grunnleggende ambisjon i
alle fortettingsområder om å fortette med kvalitet. Dette er lagt til grunn ved valg av
løsninger for infrastrukturen på Paradis.
Strekningen er ferdig prosjektert. Det er foretatt mange erverv, og noen er i sluttfasen. Ingen
av de nå pågående ervervsprosesser er strengt nødvendig for å gjennomføre prosjektet, men
gir grunnlag for bedre løsninger. Prosjektet kan legges ut for anbud før påske 2020, og med
fysisk oppstart høsten 2020.
Med utgangspunkt i kostnadsanslaget fra 2014 var strekningen som nå er prosjektert anslått
til i underkant av 140 mill. (inkl. mva). Foreløpig gjennomgang av byggherreoverslag viser at
hele strekningen har en kostnad på kr. 180 mill (inkl. mva). Dette er ca 40 mill høyere enn det
opprinnelige kostnadsanslaget viser. Hovedårsaken til dette er avklaringer og prosjektering
av detaljer som følge av ny pågående reguleringsplan for deler av strekningen, undervurderte
kostnader ift grunnerverv og grunnforhold samt kompleksitet ved å bygge nært andre
pågående byggeaktiviteter.
Det er ønskelig å gjennomføre hele prosjektet for å både sikre en god helhetlig tilnærming, og
en rasjonell anleggsgjennomføring.

Målopp Primær-fyllelse kriterier

Prosjektet underbygger Miljøløftets hovedmål om nullvekstmålet; at veksten i
persontransporten i Bergen skal tas med kollektiv, sykkel og gange.
Løsningene i Miljøløftet skal:
•
Bidra til å sikre bedre mobilitet totalt sett, spesielt ved å tilrettelegge for attraktive
alternativer til privatbil og bedre framkommelighet for næringstransporten.
•
Legge til rette for høy arealutnyttelse i sentrale områder og ved viktige knutepunkter for
kollektivtrafikken.
Prosjektet bidrar til:
•
Å tilrettelegge for attraktive alternativer til personbiltransporten
•
Å sikre god gang/sykkeladkomst til både skole, naboer og dagligvarehandlel
•
Å få tilpassete løsninger for næringstransportens behov i området
•
Å styrke grunnlaget for kollektivtrafikken
•
Tiltaket inngår i et prioritert fortettingsområde (jf. KPA) rundt bybanestoppet på
Paradis. Etableringen av infrastrukturen er nødvendig for utbyggingen/ utviklingen av
området, slik rekkefølgebestemmelsene i planen forutsetter.
Prosjektet underbygger 0-visjonen mht. trafikksikring
•
Tiltaket vil gi et vesentlig mer trafikksikkert tilbud for myke trafikanter

Støttekriterier

•
•
•

Prosjektets
forhold til
øvrige mål

•
•

Tiltaket gir en attraktiv, god og sikker gang- og sykkelvei og legger således godt til rette
for økt bruk
Tiltaket legger til rette for en rask vei til og fra skolen, og reduserer
gjennomsnittsavstandene for de fleste
Tiltaket gir lett adkomst til og fra skole, samt dagligvarebutikker i området. Dette legger
til rette for redusert personbiltrafikk
Prosjektet underbygger Miljøløftets hovedmål om at all økning av trafikken skal gjøres
gjennom gange, sykkel og kollektiv,
Prosjektet underbygger 0-visjonen mht. trafikkulykker. Utbyggingen av den valgte
traseen gir mulighet for trafikksikker og god «myk» transport,
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og
planverk

Prosjektets
forhold til
øvrige
fag/satsing
s-områder

•

Prosjektet bidrar substansielt til at Bergen bystyrets ambisjoner om å tilrettelegge for
«gåbyen», jf. kommuneplanens arealdel.

•

Tiltaket tilrettelegger for etablering av et attraktivt og trafikksikkert tilbud for gående,
syklende og kollektivtrafikken på strekningen, i tillegg til at tiltaket bedrer
trafikksikkerheten for øvrig kjøretrafikk.

Samfunnsøkonomisk
lønnsomhet

All erfaring fra arbeidet med fortettingsområder tilsier at det offentliges innsats forsterker
tempoet i den ønskete utviklingen av de prioriterte fortettingsområdene. Satsingen
kanaliserer således de private investeringene dit de er ønsket. Det har stor både
samfunnsmessig lønnsomhet, og er ønskelig ut fra nasjonale klimaambisjoner, at den
offentlige prioriterte arealpolitikken (fortetting) kommer til realisering.

Disponi Kostnad
ble
midler

Vurdering av kostnad, usikkerhet og disponible midler

Finansieringskilde(r)

Prosjek
tet som
del av
helhet

Total
kostnad

Påløpt 2020
hittil

2021

2022

2023

180 000 –
(2020kr)

48 000

42 000

49 000

19 000

22 000

2024

Hvilke midler kan brukes til å finansiere prosjektet?
•
Fylkesvegmidler
Det offentlige har en forpliktelse til å dekke 50 % av kostnadene knyttet til
utbyggingen av områdeplanen basert på anslaget fra 2014. Dette er lagt til grunn
for beregningen i utbyggingsavtalene med eksterne utbyggere.
•

Utbyggingsavtaler. Private utbyggere i området bidrar med finansiering gjennom
utbyggingsavtaler. Pt. står det disponibelt 26,8 mill. netto tilgjengelig til prosjektet.

•

Tilskudd fra statlige programområdemidler (gange/sykkel og kollektiv)
Tiltaket bygger opp under nullvekstmålet med det sterke fokuset på og
kombinasjonen av konsentrert arealbruk, bedrede forhold for gange, sykling og
bruk av kollektivtransport. Realiseringen av tiltaket vil og bidra til bedre forbindelse
for myke trafikanter mot sykkelstamvegen.

Prosjektet kombinerer Miljøløftets satsinger innenfor tre områder:
•
Gange og sykkel
•
Trafikksikkerhet
•
Kollektiv

Plan- og
eiendomsstatus

Vurdering av plan- og eiendomsstatus for prosjektet
•
Nødvendig plangrunnlag ferdig.
•
Nødvendige erverv gjennomført. Ønskelig erverv er i prosess
•
Nødvendige godkjenninger vedr. etablering av bro er gitt fra Vegdirektoratet.

Kapasitet på
planlegging og
gjennomføring

Prosjektet er klart for anbud våren 2020, og med konkret oppstart i marken høsten 2020
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Gjennomføringsplan

Tentativ gjennomføringsplan:
•
Anbud: Vår 2020
•
Oppstart i felt: høst 2020
•
Bygging: 2020 – 2022, sluttoppgjør 2023

Bilde 1. Reguleringskart over Paradis. Kartet viser pågående byggeprosjekt, planprosesser og tiltak

Merknader
• Røde sirkler markerer byggeaktivitet
• Grønne sirkler markerer planer under utarbeidelse
• Svart strek viser tiltak
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Bilde 2. Byggeprosjekt på S5, pr februar 2020
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Gange, sykling og trafikksikkerhet

Prosjektark Miljøløftet
Prosjektnavn

Fv. 197 Håkonshellavegen, Alvøen – Myraskjenet, gang- og sykkelveg

Tiltaksområde

Gang- og sykkeltiltak, Kollektivfremkommelighet og ts

Byggherre

Vestland fylkeskommune

Bydel

Laksevåg bydel

Beskrivelse av
tiltaket og tiltakets
omfang

Prosjektet Håkonshellaveien på strekningen fra Alvøen til Myraskjenet innbefatter
etablering av gang- og sykkelveg, bussholdeplasser, samt mindre oppgradering av
kjørevegen for å bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken
Tiltaket omfatter:
•
Etablering av en viktig «missing link» i tilbud til myke trafikanter
•
Langsgående gang- og sykkelveg på 3 meter adskilt med 3 meter rabatt
(kantsteinsskille på de smaleste partiene -Det gjøres tilpassinger på traseen for å
redusere kostnader).
•
Oppgradering av fem holdeplasser for buss med busslommer og leskur
(utbedringsstandard, 54 meter)
•
Utvidelse av eksisterende kjøreveg til to kjørefelt på 2,75 meter + skulder

Strekningen er sterkt trafikkert og det understrekes at dette er den siste delstrekningen i
området som er fullstendig uten eksisterende tilbud som fortau, gang og sykkelveg eller
busslommer. Strekningen er skoleveg for barn ved Alvøen og Mathopen skoler, og er
forbindelsen til Alvøen idrettspark med aktivitet både på dag- og kveldstid. Standarden på
vegen gjør den lite egnet til å trafikkeres av myke trafikanter og det er registrert flere
ulykker på strekningen.
Dagens veg er smal, benyttes av gående, syklende og kjørende -herunder kollektivtrafikk.
Vegen trafikkeres av rutetrafikk og skolebusser med flere stopp på strekningen uten
tilrettelegging. Vegen benyttes og av ridende mellom friluftsområder i Alvøparken, og
ridesenter i Alvøen.

Myke trafikanter er i dag hensatt til å følge vegkant med bla. dype grøfter sporsatt av
gående. Det er ikke plass til at to kjøretøy kan passere hverandre på store deler av
strekningen. Kollektivtrafikken har spesielle utfordringer med utformingen av
eksisterende veg om vinteren, da bussene blir stående og spinne grunn av stopp for
møtende trafikk.

Formålet med
prosjektet

Bakgrunn:
Det er behov for å etablere nytt, trygt og attraktivt tilbud for gående og syklene som gir
bedre fremkommelighet. En realisering av tiltaket vil bidra til økt trafikksikkerhet, sikre
framkommelighet, tilgjengelighet til målpunkt og redusert/ mer forutsigbar reisetid for
kollektivreisende.

Tiltaket skal gi en trafikksikker løsning for alle trafikantgrupper og sikre et godt og
attraktivt tilbud for syklister. Prosjektet har lang formell historikk og i tillegg lang
forankring i Bergensprogrammet og nå i Miljøløftet, gjennom forprosjekt der faggruppene
var involvert i valg av løsning.
Prosjektet har som formål å:
•
bedre fremkommeligheten for gang- og sykkeltrafikken
•
bidra til at en større del av trafikken tas av gange og sykkeltrafikk
•
tilrettelegge for økt sykling på korte turer
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•

sikre fremkommelighet og redusert reisetid for kollektivreisende.
kollektivtrafikken har utfordringer for fremkommeligheten, da det ikke er plass
til at to kjøretøy kan passere samtidig.

Status
Statens vegvesen/ Hordaland fylkeskommune har siden forrige rullering av
handlingsprogrammet prioritert å klargjøre tiltaket for realisering.

Fylkeskommunen finansierer prosjektering og grunnerverv i tiltaket over
fylkesvegbudsjettet utenfor Miljøløftet:
•
Tiltaket er prosjektert

Etter pålegg om arkeologiske utgravinger for frigivelse av steinalderboplasser har Statens
vegvesen, på vegne av fylkeskommunen inngått avtale med universitetsmuseet.
Sluttrapport for disse arbeidene ferdigstilles i 2020 og er finansiert over Miljøløftet.
•

Nødvendige arkeologiske utgravinger er utført

•

Kvalitetssikring av konkurransegrunnlag pågår

Tiltaket er klart foroppstart i 2021 ved tilsagn om finansiering.

Kostnader og finansiering:
I 2015 gjennomførte Svv et anslag for å beregne kostnadene ved realisering av tiltaket.
Den gangen ble kostnadene angitt til 79,3 mill. kr. (2014-kr.)
Med tillegg for indeksregulering og foreløpig gjennomgang av byggherreoverslag er
tiltaket nå estimert å ha et finansieringssbehov over Miljøløftet på 110 mill. (2020-kr.) inkl.
mva. for å kunne realiseres.

Målopp Primær-fyllelse kriterier

Prosjektet underbygger Miljøløftets hovedmål om nullvekstmålet; at veksten i
persontransporten i Bergen skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Prosjektet bidrar til å:
•
sikre bedre mobilitet totalt sett, spesielt ved å tilrettelegge for attraktive
alternativer til privatbil og bedre fremkommelighet
•

styrke gange og sykkel som transportmiddel i Bergen vest

•

gi et trafikksikkert tilbud for gående og syklende og øker ts for øvrig kjøretrafikk
-i dag velger mange bil på strekningen, da det ikke eksisterer noe reelt tilbud
som er sikkert nok.

•

bedre fremkommelighet/forutsigbarhet for kollektivtrafikken

•

gi økt trafikksikkerhet og redusere antall ulykker (konflikt med kjøretrafikk og
gående) med god samfunnsøkonomisk måloppnåelse

•

sikre sammenhengende tilbud og kobling mot gang og sykkeltilbud som
realiseres som del av fremtidig Sotrasamband.

•

etablere et sammenhengende tilbud mot målpunkt som for eksempel
arbeidsplasser som Håkonsvern og Alvøen og Mathopen skoler
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•

etablere tilbud for myke trafikanter mot viktige fritidsarenaer som Loddefjord
idrettspark med stor daglig aktivitet i breddeidrett for alle aldersgrupper. (Det
pågår prosesser i Bergen kommune for etablering av flerbrukshall i parken).

•

etablere tilbud mot store og viktige friluftsområder for bydelen i Alvøskogen

Prosjektet underbygger 0-visjenen mht. trafikkulykker

Støttekriterier

Prosjektets
forhold til
øvrige mål
og
planverk

•

Hvordan og i hvilken grad bidrar prosjektet til å redusere Co2-utslipp fra
personbiltrafikken?
o Tiltaket vil bidra til reduksjon i personbiltrafikken i vestre del av Bergen, og
kunne gi reduksjon i CO2-utslipp.

•

Hvordan og i hvilken grad bidrar prosjektet til å redusere gjennomsnittsavstand fra
bolig/arbeidsplass til definerte sentra/knutepunkt?
o Tiltaket vil bidra til utvikling av gang-, sykkel- og kollektivtilbudet i vestre
del av Laksevåg bydel, og bidra til sammenheng i gang- og sykkelnettet.
Tiltaket bidrar til et sammenhengende tilbud mellom Godvik, Alvøen,
Mathopen og Loddefjord bydelssenter og styrker tilgjengeligheten for
syklende mellom boligområder, skoler og arbeidsplasser.

•
•
•

Prosjektets
forhold til
øvrige
fag/satsing
s-områder
Samfunnsøkonomisk
lønnsomhet

Disponi Kostnad
ble
midler

o

Tiltaket letter tilkomsten til og fra skole, fritidsaktiviteter og arbeidsplasser
og legger til rette for redusert personbiltrafikk.

o

Tiltaket sikrer sammenhengende tilbud og kobling mot gang- og
sykkeltilbud som realiseres som del av fremtidig Sotrasamband. Dette vil
bidra til økt tilgjengelighet for syklende mellom denne delen av Bergen vest
og viktige målpunkt for arbeidsplasser, handel og kultur på Straume i nye
Øygarden kommune.

Prosjektet underbygger Miljøløftets hovedmål om at all økning av trafikken skal tas
med gange- sykkel og kollektiv.
Prosjektet underbygger 0-visjenen mht. trafikkulykker
Strekningen inngår i Sykkelstrategi for Bergen:
o Tiltaket er hovedrute i sykkelstrategi for Bergen 2010-2019, innenfor
senterområde og byfortettingssone i KPA.
o Tiltaket er en del av definert sykkelnett i forslag til sykkelstrategi for perioden
2019-2030.
o

Tiltaket tilrettelegger for etablering av et attraktivt og trafikksikkert tilbud for
gående, syklende og kollektivtrafikken på strekningen, i tillegg til at tiltaket
bedrer trafikksikkerheten for øvrig kjøretrafikk.

o

Tiltaket tilrettelegger for bedre forhold hold for gående, syklende og
kollektivtrafikken, og vil bidra å overføre reiser fra personbil til disse
transportformene. Tiltaket anses å ha god måloppnåelse mht.
samfunnsøkonomi.

Total
kostnad

Påløpt
hittil

2020

2021

2022

2023

2024

110 000(2020-kr)

6 600

1 000

20 000

35 000

30 000

17 400
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Finansierin
gskilde(r)

Fylkesmidler
Belønningsmidler
Statlige programområdemidler

Prosjektet
som del av
helhet

Tiltaket kombinerer Miljøløftets satsinger innenfor tre områder:
•
Gange og sykkel
•
Trafikksikkerhet
•
Kollektiv

Plan- og
eiendomsstatus

Vurdering av plan og eiendomsstatus:
•
Reguleringsplan er vedtatt og godkjent.
Bergen bystyre vedtok i sak 269/16 reguleringsplan for utbedring av
Håkonshellaveien, Alvøen gård – Myraskjenet. (Laksevåg, gnr. 129 og 130. Fv. 197
Håkonshellaveien, gang- og sykkelveg fra avkjørsel til Bjorøy forbi Alvøen gård,
PlanID 60940000).

Kapasitet på
planlegging og
gjennomføring

Vestland fylkeskommune er byggherre og har kapasitet til å realisere tiltaket

Gjennomføringsplan

Tentativ gjennomføringsplan:
Byggeplan foreligger våren 2020
Utlysning ved tilsagn om finansiering.
Bygging 2021-2023.
Sluttoppgjør i 2024

Prosjektavgrensning:
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Generelt om utfylling av Miljøløftets prosjektark:

Som hovedregel skal alle felt fylles ut. Veiledningsteksten som står i kursiv i utfyllingsfeltene er først
og fremst men som utfyllingsstøtte. Merk likevel at det skilles mellom skraverte kulepunkt og ikke
skraverte kulepunkt. Skraverte kulepunkt skal omtales, mens ikke skraverte kulepunkt er
veiledende og trenger ikke svares spesifikt ut hvis det ikke er relevant for det aktuelle prosjektet.
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Prosjekt fra nye kommuner
Gange, sykling og trafikksikkerhet
Askøy kommune

Prosjektark Miljøløftet
Prosjektnavn

Kvernhusdalen

Tiltaksområde

Gange og sykkel

Byggherre

Askøy kommune

Bydel

Askøy kommune

Beskrivelse av
tiltaket og tiltakets
omfang

Etablere gang- og sykkelveg, langs eksisterende kommunal veg,
lengde ca.660 m.
Askøypakken skal anlegge veg og gang- og sykkelveg fra Juvik til
Haugland.
Tiltaket er en del av et sammenhengende gang- og sykkelvegnett
fra Kleppestø til Ravnanger.
Det er også tilknytting til eksisterende gangveg over Stongafjellet
mot Kleppestø.

Formålet med
prosjektet

Etablere et trafikksikkert tilbud for gående og syklende på
strekningen for å øke andelen gående og syklende. Vegen er
skoleveg til Kleppe skole. Tiltaket vil medføre at en får et
sammenhengende gang- og sykkelvegnett fra Juvik til Strusshamn.

Målopp Primær-fyllelse kriterier

Tiltaket gir et nytt og forbedret tilbud til gående og syklende, som
vil få et mer attraktivt og trafikksikkert tilbud. Gange og
sykkeltilbudet vil være skoleveg til Kleppe skole og vil bli en del av
et sammenhengende gang- og sykkeltilbud sør – nord på Askøy.

Støttekriterier

Tiltaket vil bidra til redusert Co2 utslipp fra personbiltrafikk, ved at
en bedrer forholdene for gående og syklende.

Prosjektets Tiltaket er i samsvar med regionale planer, statlige retningslinjer,
forhold til kommuneplanens arealdel og stadfestet reguleringsplan for
øvrige mål området.
og
planverk
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Prosjektets Tiltaket legger til rette for et attraktivt og trafikksikkert tilbud til
forhold til gående og syklende. Tiltaket bedrer også trafikksikkerheten for
øvrig kjøretrafikk.
øvrige
fag/satsing
s-områder
Samfunnsøkonomisk Tiltaket tilrettelegger for bedre forhold for gående og syklende, og
lønnsomhet
bidrar til å overføre reiser fra personbil. Tiltaket ansees å ha god
måloppnåelse mht. samfunnsøkonomi.
Disponi Kostnad
ble
midler

Total
Påløpt 2020
kostnad hittil

2021

2022

14 000

4 000

10 000

2023

2024

Finansier- Programområdemidler
ingskilde(r)
Prosjektet
som del av
helhet
Plan- og
eiendomsstatus

Vegstrekningen er regulert i plan 422, Kvernhusdalen, stadfestet
03.05.2018.
Tiltaket berører et par private eiendommer i tillegg til kommunal
grunn.

Kapasitet på
planlegging og
gjennomføring

Ja

Gjennomføringsplan Prosjektering og starte med grunnerverv 2021, bygging i 2022.

33

34

35

Prosjektark Miljøløftet
Prosjektnavn

Fv. 5254 Kleppevegen ved Myrane

Tiltaksområde

Gange og sykkel
Kollektivtransport

Byggherre

Vestland fylkeskommune

Bydel

Askøy kommune

Beskrivelse av
tiltaket og tiltakets
omfang

Etablere ny trafikksikker infrastruktur ved Kleppestø barneskole,
Kleppestø ungdomsskole, Askøy videregående skole, Askøyhallen
og Helsetunet. Tiltaket går ut på å stenge eksisterende avkjørsler,
etablere en ny felles avkjørsel (rundkjøring) til området, etablere
gang og sykkelveg / fortau og ny bussholdeplass.

Formålet med
prosjektet

Etablere et trafikksikkert tilbud for gående og syklende på
strekningen for å øke andelen gående og syklende og bedre
forholdene for kollektivreisende ved å anlegge nye holdeplasser.
Tiltaket gir et nytt og forbedret tilbud til gående, syklende og
kollektivreisende. Disse transportgruppene vil få et mer attraktivt,
trafikksikkert og effektivt tilbud. Gange og sykkeltilbudet kobles
mot regionsenteret Kleppestø, og vil bli en del av et
sammenhengende gang- og sykkeltilbud sør – nord på Askøy.
Myrane er beliggende sentralt på Askøy, like nord for Kleppestø
sentrum, og betjener hele kommunen.

Målopp Primær-fyllelse kriterier

Tiltaket vil bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikk, ved
anleggelse av nye holdeplasser. Her vil også anlegges en
trafikksikker holdeplass i forhold til skoleskyss.
Områdeplanen for Myrane viser en ordnet veg- og
parkeringsstruktur, der største delen av området skal være bilfritt
og tilrettelagt for gående og syklende. Da området er sentralt og
nært kollektivknutepunkt, legges det til rette for høy utnyttelse i
byggeområdene.
Området består av idrettsanlegg (Askøyhallen, utvides i 2024 og
fotballbaner), skoler (barneskole 600 elever, ungdomsskole 630
elever, voksenopplæring 200 elever og videregåendeskole 500
elever). Fylkeskommunen skal bygge ny videregåendeskole i
området, der elevtallet skal økes fra ca.500 til ca.1000. Kommunen
bygger i samarbeid med fylkeskommunen kultursal med 340 seter.
Askøy kulturskole har lokaliteter i tilknytting til ungdomsskolen. I
tillegg er her helsetjenester, med bl.a. sykehjem, legevakt og
helsestasjon – totalt ca. 200 ansatte.
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Støttekriterier

Tiltaket vil bidra til redusert Co2 utslipp fra personbiltrafikk, ved at
en bedrer forholdene for gående, syklende og kollektivreisende,
samtidig som en begrenser parkeringsmulighetene i området

Prosjektets Tiltaket er i samsvar med regionale planer, statlige retningslinjer og
forhold til kommuneplanens arealdel.
øvrige mål
og
planverk
Prosjektets Tiltaket legger til rette for et attraktivt og trafikksikkert tilbud til
forhold til gående og syklende og for kollektivtrafikken. Tiltaket bedrer også
trafikksikkerheten for øvrig kjøretrafikk.
øvrige
fag/satsing Myrane bygger oppunder Kleppestø som regionsenter.
s-områder
Samfunnsøkonomisk Tiltaket tilrettelegger for bedre forhold for gående, syklende og
lønnsomhet
kollektivtrafikken, og bidrar til å overføre reiser fra personbil til
disse transportformene. Tiltaket ansees å ha god måloppnåelse
mht. samfunnsøkonomi.
Disponi Kostnad
ble
midler

Total
Påløpt 2020
kostnad hittil

2021

2022

46 000

23 000

23 000

2023

2024

Finansier- Programområdemidler og kommunal- og fylkeskommunal
ingskilde(r) finansiering
Prosjektet
som del av
helhet
Plan- og
eiendomsstatus

Reguleringsplan forventes sluttbehandlet i april 2020.

Kapasitet på
planlegging og
gjennomføring

Det er et pågående prosjekt med utbygging av videregående skole.
Det er opplyst at byggherre har kapasitet til gjennomføring av
prosjektet.

Størstedelen av området er i offentlig eie. Det er dialog / avtale
med øvrige private grunneiere.

Gjennomføringsplan Prosjektering og grunnerverv 2020, bygging i 2021 og 2022 (knyttet
mot ferdigstillelse av videregående skole)
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Alver kommune

Prosjektark Miljøløftet
Prosjektnavn

Fv404 Kvamsbrekko i Alver kommune (tidl. Lindås)
(Fv5476 i Alver)

Tiltaksområde

Etablere gange og sykkelmulighet, - fortau
Trafikksikring

Byggherre

Vestland fylkeskommune

Bydel

-

Beskrivelse av
tiltaket og tiltakets
omfang

Oppgradere og utbedre fylkesveien med fortau, utvide kjørevei og
forbedre avkjørsler på et kort, men særlig farlig strekk på tidligere
Fv404 i Kvamsvåg.
Nylig utarbeidet og godkjent reguleringsplan for veien i dette
området omfatter et langt større strekk av Fv404 enn det som
søkes utbedret her.

Formålet med
prosjektet
Målopp Primær-fyllelse kriterier

Støttekriterier

Etablere et trafikksikkert tilbud for gående og syklende på en
særdeles farlig del av skolevei. Bidra til at langt flere sykler og går
til/fra skole og hovedbussrutene på Fv565 ved Alversund skole.
Tiltaket vil bidra til redusert Co2 utslipp fra personbiltrafikk, ved at
en kraftig bedrer forholdene for gående og syklende.

Tiltaket gir et nytt og forbedret tilbud til gående, syklende og
kollektivreisende. Disse transportgruppene vil få et mer attraktivt,
trafikksikkert og effektivt tilbud. Gange og sykkeltilbudet kan
kobles mot regionsenteret Knarvik, og vil bli en del av et
sammenhengende gang- og sykkeltilbud i søndre del av Alver
kommune.

Prosjektets Tiltaket er i samsvar med kommuneplanens arealdel og i tråd med
forhold til regionale og statlige planer og retningslinjer.
øvrige mål
og
planverk
Prosjektets Tiltaket legger til rette for et attraktivt og trafikksikkert tilbud til
forhold til gående og syklende. Tiltaket bedrer også trafikksikkerheten for
øvrig kjøretrafikk.
øvrige
fag/satsing
s-områder
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Samfunnsøkonomisk Tiltaket tilrettelegger for bedre forhold for gående og syklende og
lønnsomhet
bidrar til å overføre reiser fra personbil til disse transportformene.
Tiltaket ansees å ha god måloppnåelse mht. samfunnsøkonomi.
Disponi Kostnad
ble
midler

Total
Påløpt 2020
kostnad hittil

2021

27 500

27 500

2022

2023

2024

Finansier- Programområdemidler og evt. fylkeskommunal finansiering (mulig
ingskilde(r) 15 mill i programområdemidler, - uavklart)
Prosjektet Tiltaket er en del av sammenhengende gange- og sykkeltilbud i
som del av søndre del av kommunen og mot Bergen .
helhet
Plan- og
eiendomsstatus

Reguleringsplan er godkjent. Prosjektering er i sluttfasen hos SVV
og ekstern konsulent. Størstedelen av området er eksisterende
fylkesvei. Sideterreng er privat. Grunnforhandlinger pågår..

Kapasitet på
planlegging og
gjennomføring

Pågående prosjekt. Grunnundersøkelser er foretatt, men
veiarbeidet er foreløpig ikke sendt ut på anbud.

Gjennomføringsplan Prosjektering og grunnerverv ferdigstilles våren 2020, anbud
høsten 2020 og bygging i 2021, - forutsatt fullfinansiering.

Gult markering av forutsatt anleggsområde i Kvamsvåg, like nord for Alversund.
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Prosjektark Miljøløftet
Prosjektnavn

Regionsenteret Knarvik. Gangveg mellom Helsehuset og Såtabuområdet.

Tiltaksområde

Gange og sykkel

Byggherre

Alver kommune

Bydel

-

Beskrivelse av
tiltaket og tiltakets
omfang

Reetablering gangveg o_SGG22 og gangvegdel av o_SKV17,
Helsehuset – Såtabu, ref. områdeplanen. Ca 250 meter gangveg
oppå VA-trace. Dreneringstiltak for framtidig G/S-undergang
inngår.

Formålet med
prosjektet

Etablere et bedre og mer trafikksikkert og oppgradert tilbud for
gående og syklende på strekningen. Inngår i sykkelnettverket i
Knarvik. Prosjektet vil også drenere området for den framtidige
undergangen under E39 ved Stallane, som vil bli bygget i regi av
Nh.pakken de nærmeste årene. Samlet vil prosjektet bidra til et
trafikksikkert og godt G/S-tilbud i området, særlig vedr. myke
trafikanter til/fra nye Knarvik barneskole.
Tiltaket vil bidra til redusert Co2 utslipp fra personbiltrafikk, ved at
en bedrer forholdene for gående og syklende internt i Knarvik.

Målopp Primær-fyllelse kriterier

Støttekriterier

Bidrar til mindre avhengighet av privatbil i regionsenterområdet.
Kompletterende andel av Knarvikutbyggingen, - for et grønnere
regionsenter med et omfattende tilbud til gående og syklende.

Prosjektets Tiltaket er i samsvar med Regional plan for attraktive senter i
forhold til Hordaland, med kommuneplanen og inngår i godkjent områdeplan
øvrige mål for Knarvik.
og
planverk
Prosjektets Tiltaket inngår i teknisk infrastruktur for utbygging av Knarvikbyen,
forhold til der grunnarbeidet finansieres av VA-midler, grunnet legging av
vann- og avløpsmidler på strekningen.
øvrige
fag/satsing
s-områder
Samfunnsøkonomisk Tiltaket tilrettelegger for bedre forhold for gående og syklende.
lønnsomhet
Tiltaket ansees å ha god måloppnåelse mht. samfunnsøkonomi.
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Disponi Kostnad
ble
midler

Total
kostnad
4 000

Påløpt 2020
hittil

2021

2022

2023

2024

4 000

Finansier- Programområdemidler.
ingskilde(r) Gebyrfinansierte VA-midler kommer som tillegg for VA-grøft i
traseen.
Prosjektet Tiltaket er en del av byggingen av Knarvikbyen og del av
som del av sammenhengende gange- og sykkeltilbud i søndre del av
helhet
kommunen..
Plan- og
eiendomsstatus

Inngår i godkjent områdeplan for Knarvik. Anlegget er ferdig
prosjektert og under prising. Bortimot hele traseen er i offentlig eie.

Kapasitet på
planlegging og
gjennomføring

God. Prosjektet er bemannet for gjennomføring.

Gjennomføringsplan Oppstart i 2020 og endelig ferdigstilling av gangvegdelen i 2021.

Knarvikplanen, -med svart strek som viser den aktuelle gangvegtraseen. Videreføring opp
til og gjennom undergang under E39 inngår i Nordhordlandspakken.
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Bygging av denne undergangen er avhengig av at kommunen er ferdig med sitt prosjekt
med gangveg, drenering og VA-anlegg i fundamentet av gangvegen vist med svart strek.
Undergangen er forutsatt utført når kommunen er ferdig med sin del av det totale
gangveg-prosjektet i området.
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Prosjektark Miljøløftet
Prosjektnavn

Regionsenteret Knarvik. Kulvert under vegområde, G/S veg og
turveg.

Tiltaksområde

Gange og sykkel

Byggherre

Alver kommune og Vestland Fylkeskommune (Nh.pakken )

Bydel

-

Beskrivelse av
tiltaket og tiltakets
omfang

Ombygging og oppgradering av flomsystemet i Knarvikbyen.
Grunnlag for etablering av overflater med allmenninger, veier, G/S
veier og turveier.

Formålet med
prosjektet

Grunnleggende infrastruktur for etableringa av den nye
Knarvikbyen.
Miljøtiltak for bedring av vannutskiftningen i Kvassnesstemma.
Del av totalprosjektet med Knarvikbyen, men dekkes ikke av
Nh.pakken eller VA-midler.

Målopp Primær-fyllelse kriterier

Støttekriterier

Forutsetning for etablering av et bedre og mer trafikksikkert og
oppgradert tilbud for gående og syklende i området. Inngår i
sykkelnettverket i Knarvik.
Tiltaket vil bidra til redusert Co2 utslipp fra personbiltrafikk, ved at
en legger grunnlaget for å bedre forholdene for gående og syklende
i Knarvik.
Bidrar til mindre avhengighet av privatbil i regionsenterområdet.
Kompletterende andel av Knarvikutbyggingen, - for et grønnere
regionsenter med et omfattende tilbud til gående og syklende.

Prosjektets Tiltaket er i samsvar med Regional plan for attraktive senter i
forhold til Hordaland, med kommuneplanen og inngår i godkjent områdeplan
øvrige mål for Knarvik.
og
planverk
Prosjektets Tiltaket inngår i teknisk infrastruktur for utbygging av Knarvikbyen.
forhold til
øvrige
fag/satsing
s-områder
Samfunnsøkonomisk Tiltaket tilrettelegger blant annet for bedre forhold for gående og
lønnsomhet
syklende. Tiltaket ansees å ha god måloppnåelse mht.
samfunnsøkonomi.
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Kostnad

Total
kostnad
10 000

Påløpt 2020
hittil

2021

2022

2023

2024

10 000

Disponi
Finansier- Programområdemidler. Gebyrfinansierte VA-midler kommer som
ble
midler ingskilde(r) tillegg for VA-grøft i traceen.
Prosjektet Tiltaket er en del av byggingen av Knarvikbyen og dermed del av
som del av sammenhengende gang- og sykkeltilbud i søndre del av
helhet
kommunen..
Plan- og
eiendomsstatus

Inngår i godkjent områdeplan for Knarvik. Traseen er i offentlig eie.

Kapasitet på
planlegging og
gjennomføring

God. Prosjektet er i all hovedsak ferdig prosjektert. Prosjektet er
bemannet for gjennomføring fra kommunen sin side og i hht
framdriftsplan for Nh.pakken.

Gjennomføringsplan Oppstart i 2020 og hovedanleggsdel forventet utført i 2021.

Prosjektet omhandler ny rørkulvert (svart strek) gjennom den nye Knarvikbyen. Kulverten
er en grunnleggende infrastruktur som må etableres for å kunne bygge overflater med
veier, allmenninger, G/S-veier osv.
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Øygarden kommune

Prosjektark Miljøløftet – Kulvert Idrettsvegen
Prosjektnavn

Kulvert og busstopp - Idrettsvegen

Tiltaksområde

Etablering av kulvert med tilkomst + busstopp langs Idrettsvegen

Byggherre

Øygarden kommune

Bydel

Straume

Beskrivelse av
tiltaket og tiltakets
omfang

Tiltak retter seg mot trafikksikkerhet for myke trafikanter og tilrettelagt busstopp for eit stort
idrettsområde, industriområde samt ei barne- og ungdomsskule.

Formålet med
prosjektet

Idrettsvegen er ein svært belasta veg med mykje tungtransport. Føremålet er å betre
framkomsten og tryggleiken mellom Straume sentrum og Idretts-, industri- og skuleområde i
Idrettsvegen.

Målopp Primær-fyllelse kriterier

Hvordan og i hvilken grad bidrar prosjektet/tiltaket til å øke konkurransekraft for kollektiv,
sykkel og gange
•
Tiltaket vil kunne bidra til å auke fremkommeligheten for kollektivtrafikk.
•
Tiltaket vil også bidra til å betre fremkommeligheten til syklende og gående, og
sikre i større grad fotgjengere som krysser vegen ved dette punktet.
•
Tiltaket vil gjere det meir attraktivt spesielt for gåande og syklande .

Støttekriterier

Hvordan og i hvilken grad bidrar prosjektet til å redusere Co2-utslipp fra personbiltrafikken?
•
Det forventas mindre køyring av mjuke trafikantar til skule og idrettsområde då
tryggleiken for dei gåande vert auka.

Prosjektets
forhold til
øvrige mål
og
planverk

Hvordan og i hvilken grad er prosjektet forankret i relaterte mål og planverk for transport,
areal og byutvikling i Øygarden (lokale, regionale og nasjonale).
•
Har vore prioritert i økonomiplan for 2018 i Fjell kommune, men mangla fullfinansiering.

Prosjektets
forhold til
øvrige
fag/satsing
s-områder
Samfunnsøkonomisk
lønnsomhet

•

Hvordan og i hvilken grad er andre fag/satsingsområder ivaretatt i prosjektet?
Krever nært samarbeid med gang/sykkel - løsninger må ivareta tryggleik og
framkommelighet for sykkeltrafikken.

En enkel vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet: grad av måloppnåelse sett opp mot
kostnad.
•
Tiltaket tilrettelegg for betre trafikktryggleik for gående og betra framkommelighet
for syklande og kollektivtrafikken, og vil kunne bidra å overføre reiser frå personbil
til desse transportformane. Tiltaket anses å ha god måloppnåelse mht.
samfunnsøkonomi.
Vurdering av kostnad, usikkerhet og disponible midler
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Kostnad
Disponi
ble
Finansiermidler ingskilde(r)
Prosjektet
som del av
helhet

Total
Påløpt 2020
kostna hittil
d

2021

10 000

10 000

2022

2023

2024

Hvilke midler kan brukes til å finansiere prosjektet?
Trafikksikringsmidler?
Kan man spare noe på å gjennomføre tiltaket sammen med/som del av andre prosjekt?

Plan- og
eiendomsstatus

Vurdering av plan- og eiendomsstatus for prosjektet
•
Planlegging oppstart 2020/21.
•
Godkjent reguleringplan føreligg
•
Ferdig prosjektert
•
Klart anbodsgrunnlag føreligg

Kapasitet på
planlegging og
gjennomføring

Vurdering av kapasitet for planlegging og utbygging av prosjektet, samt usikkerhet i
gjennomføring.
•
Kapasitet vurderes som god i forhold til gjennomføring

Gjennomføringsplan

Tentativ gjennomføringsplan
•
Anbodsutlysning 2020
•
Bygging: 2020/2021
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Figur 1: Illustrasjon viser ulykker som har skjedd i perioden etter 2013 (Kilde:vegvedsen.no/vegkart)
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Prosjektark Miljøløftet – Sentrumsgate Grønamyrsvegen,
Regionsenter Straume
Prosjektnavn

Ombygging av sentrumsgate Regionsenter Straume

Tiltaksområde

Sentrum- og knutepunktsutvikling
Gange, sykkel og trafikksikkerhet

Byggherre

Øygarden kommune

Bydel

Regionsenter Straume

Beskrivelse av
tiltaket og tiltakets
omfang

Etablere g/s. Hele gaten skal bygges med ny gang og sykkelveg, samt vegkropp. Nye
avkjørslar til varelevering og tilstøtande gater.

Formålet med
prosjektet

Dagens løsning vurderes som utfordrende trafikksikkerhetsmessig spesielt for gående og
syklende. Gata er og vil bli sentral for varelevering og gjennomgangstrafikk. Formålet med
prosjektet er å oppgradere fra veg til en gatestruktur med større fokus på gående og syklende.
Tiltaket inngår i ei heilskapleg utvikling av et gatenettet for indre kjerne av regionsenteret.
Det er behov for oppstramming av vegkropp og fortau, som kan gi bedre trafikksikkerhet og
avvikling for trafikk inn/ut av sentrumsområde og bustader. Det er behov for tilrettelegging
og tilkopling til tilgrensande gatetun.

Naudsynt med masseutskifting i store delar av gata, denne er i dag ikkje fundamentert på
tilfredsstillande massar.

Grønamyrsvegen fører gåande og syklande til kollektiv terminalen i nord, og vil etter
Sotramsambandet er ferdigstilt henge sammen med g/s-systemet inn mot ny terminal og ny
vidaregåande skule i nord. Gata utgjør videre en viktig del av aksen nord – sør som forbinder
skule- og idrettsområde (Sotra Arena) og kollektivterminalen.

Lokalt er prioritering av Grønamyrsvegen gjort med tanke på at det er avgjerande å styrke
tilhøva for gåande og syklande i regionsenteret før anleggsfasen for Sotrasambandet tek til
for fullt i 2022-2026. Prosjektgruppa for Sotrasambandet (SSB) er orientert om tiltaket. I
samråd med SSB er det vurdert at det er denne sentrumsgata som er mest realistisk å kunne
gjennomføre, utan for stor risiko for anleggsfasen til SSB.

Målopp Primær-fyllelse kriterier

•
•
•
•
•

Støttekriterier

•
•
•

Tiltaket vil bidra til å bedre fremkommeligheten til syklende og gående, og sikre i større
grad fotgjengere som krysser Grønamyrsvegen inn mot kollektivknutepunktet på
Straume.
Tiltaket vil gjøre det mer attraktiv spesielt for mjuke trafikante, noe som vil kunne bidra
til overføring fra bil til buss.
Tiltaket vil styrke tilhøva for gåande og syklande i anleggsfasen av Sotrasambandet, og
vil slik sett kunne avlaste området med lokaltrafikk. Dette vil igjen kunne redusere
trykket på trafikkavvikling på Rv.
Tiltaket er særs viktig for realisering av transformasjon/fortettingsprosjekt i indre kjerne
av Straume sentrum og utløyser høgare arealutnytting i Regionsenteret.
Tiltaket er avgjerande for realisering av områdeplanen for Straume, med mål om å auke
mangfaldet og andelen bustadeiningar og næringsareal tett på kollektivknutepunkt.
Det forventes bedret trafikkavvikling og redusert trykk på RV.
Det forventes å auke kollektivandelen regionalt
Det forventes å auke gange- og sykkelandelen lokalt
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Prosjektets
forhold til
øvrige mål
og
planverk
Prosjektets
forhold til
øvrige
fag/satsing
s-områder
Samfunnsøkonomisk
lønnsomhet

Disponi Kostnad
ble
midler

•
•
•
•
•

Områdeplan for Straume, med byromsstrategi
Sykkelstrategien for Fjell kommune/ (nye Øygarden kommune)
Inngår som del av sykkelnett, kartlagt gjennom «kvardagssykling i regionssentra» med
støtte frå KMD og HFK.
Regional areal- og transportplan i Bergensområdet
Regional plan for attraktive senter i Hordaland

•

Krev nært samarbeid med lokale og regionale prosjekt knytt til gang/sykkel satstingløsninger må ivareta sikkerhet og framkommelighet for sykkeltrafikken

•

Krev tett samarbeid med byggeplanen for Sotrasambandet (tiltaket er drøfta med
prosjektgruppa i SVV for Sotrasambandet). Både førebuande anleggsfase (delprosjekt)
og hovudanleggsfasen.

•
•

Krev tett samarbeid med private næringsaktørar i Regionsenteret.
Tiltaket tilrettelegger for bedre trafikksikkerhet for gående og bedret framkommelighet
for syklende, kollektivtrafikken og næringstrafikken, og vil kunne bidra å overføre reiser
fra personbil til disse transportformene. Tiltaket anses å ha god måloppnåelse mht.
samfunnsøkonomi.

Estimatet har bakgrunn i ein kostnadskalkyle utarbeida saman med Aspla Viak i 2011.
Estimtatet er justert med tanke på betre kjennskap til lokale grunnforhold og prisindeks
justert. I oppjustert matrise (2019) er tiltaket lagt inn med ein usikkerhetsmargin på 25 %.
Matrisa ligg til grunn for ein utbyggingsavtale, som kommunen arbeider med. Avtalen legg til
grunn 50/50 deling mellom offentlig og privat. Det er offentlige andelen som er lagt inn i
dette prosjektarket.

Total
Påløpt 2020
kostna hittil
d

2021

2022

2023

60 000

5 000

30 000

25000

2024

Finansieringskilde(r)

Fylkesvegmidler/riksvegmidler

Prosjektet
som del av
helhet

Sentrumsutviklinga av regionsenteret inngår i områdemodell for Straume indrekjerne.
Øygarden kommune ønskjer her å inngå utbyggingsavtalar med intressentar i område, med
ønskje om 50/50 deling av kostnadar for utbetring av gata. Dvs at kostnaden som er stilt opp
over er offentleg investering i gata, og ikkje 100% finansiering av prosjektet som heiltheit.

Plan- og
eiendomsstatus

•
•
•

Prosjektering oppstart 2020/21.
Mulig behov for reguleringsendring
Behov for grunnerverv knytt til g/s

Vegen er kommunal, men det vil vera behov for grunnerverv av tilstøytande areal med tanke
på utviding av g/s.

Kapasitet på
planlegging og
gjennomføring
Gjennomføringsplan

•

Kapasitet vurderes som god i forhold til gjennomføring

Tentativ gjennomføringsplan
•
Prosjektering/grunnerverv: 2020-2021
•
Bygging: 2022-2024

