Vedlegg nr. 1

REFERAT
Styringsgruppen for miljøløftet

Møte 3/2020 | Klokkeslett: 11:00 - 12:00 | Dato: 01.04.2020
Møtested: Skype
Saksbehandler: Solveg Paule

Møtedeltakere

Øvrige deltakere

Dato: 02.04.2020
Navn

Part

Bjørne Grimsrud

Møteleder, Statens vegvesen

Thor Haakon Bakke

Byråd, Bergen kommune

Anne Iren Fagerbakke

Kommunaldirektør, Bergen kommune

Øivind Støle

Bergen kommune

Jon Askeland

Fylkesordfører, Vestland
fylkeskommune

Rune Haugsdal

Fylkesrådmann, Vestland
fylkeskommune

Håkon Rasmussen

Direktør for mobilitet og kollektivtr. ,
Vestland fylkeskommune

Kjell Kvingedal

Fylkesmannen i Vestland

Tone Oppedal

Avdelingsdirektør, Statens vegvesen

Trond Høyde

Jernbanedirektoratet

Alberte Ruud

Statens vegvesen

Sara Sekkingstad

Ordfører, Alver kommune

Hogne Haugsdal

Alver kommune

Roald Steinseide

Varaordfører, Askøy kommune

Eystein Venneslan

Rådmann, Askøy kommune

Trine Lindborg

Ordfører, Bjørnafjorden kommune

Jarle Kvalvik

Bjørnafjorden kommune

Tom Georg Indrevik

Ordfører, Øygarden kommune

Rune Lid

Rådmann, Øygarden kommune

Solveig Paule

Sekretariatsleder Miljøløftet

Kristoffer S. Monsen

Sekretariatet, Miljøløftet

Eva Mari Pettersen

Sekretariatet, Miljøløftet

Håkon Solheim

Sekretariatet, Miljøløftet

Kristian Bauge

Statens vegvesen

Torill Klinker

Vestland fylkeskommune

Torild Hage

Jernbanedirektoratet

Astrid Håvik

Jernbanedirektoratet

Geir Kvile

Bergensavisen
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Saksliste
Sak 17/20

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 18/20

Godkjenning av referat fra møte 1/2020

Sak 19/20

Innspill til statsbudsjett 2021 – Miljøløftets Handlingsprogram 2021-2024

Sak 20/20

Fremdrift og frister – evt. endringer som følge av Korona-utbruddet

Sak 21/20

Overdragelse av finansieringsavtale og framtidig oppdragsgiveransvar for
finansieringsavtale for bypakker

Sak 22/20

Orienteringssak: Prøveordning med stengning av Bryggen/Torget

Sak 23/20

Eventuelt

Sak 17/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

Sak 18/20 Godkjenning av referat fra møte 1/20
Vedtak: Referatet ble godkjent uten merknader.

Sak 19/20 Innspill til statsbudsjett 2021 – Miljøløftets Handlingsprogram
2021-2024
Controller Eva Mari Pettersen i Miljøløftets sekretariatet presenterte de overordnede
økonomiske rammene for Miljøløftets handlingsprogram 2021-2024, samt en oversikt over
innspillene som er kommet fra partene. Møteleder Bjørne Grimsrud redegjorde for Statens
vegvesen sin videre oppfølging av innspillet. Se vedlagte presentasjoner.
Deretter kommenterte partene kort sine innspill. Bergen kommune viste til sine skriftlige
kommentarer, som var vedlagt saken som vedlegg 2a. Askøy kommune opplyste at det ene
prosjektet, Kvernhusdalen, vil bli utsatt til 2022. Alver kommune opplyste at
kollektivterminal på Flatøy vil bli utsatt til 2022. Øygarden kommune har oppdatert sitt
prosjektark for ombygging av sentrumsgate regionsenter Straume, og ber om at innspillet
blir oppdatert tilsvarende, slik at dette prosjektet står med 5 mill. kroner i 2021.
Vedtak: Miljøløftets innspill til statsbudsjett 2021 oversendes Staten via Statens vegvesen for
videre behandling.

Sak 20/20 Fremdrift og frister – evt. endringer som følge av Koronautbruddet
Statens vegvesen redegjorde kort om forsinkelser i tre Miljøløftet-prosjekter som følge av
Korona-utbruddet.
Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.
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Sak 21/20 Overdragelse av finansieringsavtale og framtidig
oppdragsgiveransvar for finansieringsavtale for bypakker
Vestland fylkeskommune har mottatt brev fra Statens vegvesen om overdragelse av
finansieringsavtaler og framtidig oppdragsgiveransvar for finansieringsavtaler for
bypakker. Fylkesdirektør for mobilitet og kollektiv Håkon Rasmussen og avdelingsdirektør
Tone Oppedal i Statens vegvesen redegjorde for at virksomhetene samarbeidet godt om
dette, og at avtalene var klare for overføring.
Vedtak: Statens vegvesen og Vestland fylkeskommune vurderer det som mest hensiktsmessig
at finansieringsavtalen for Bypakke Bergen overføres til Vestland fylkeskommune.

Sak 22/20 Orienteringssak: Prøveordning med stengning av
Bryggen/Torget
Bystyret i Bergen vedtok 25. september 2019 å be byrådet om å legge frem en sak for
bystyret hvor de vurderer mulighetene for en prøveordning med stengning av Bryggen for
privatbilisme i perioden mai–september. Byråd Thor Haakon Bakke og seksjonssjef Øivind
Støle fra Bergen kommune redegjorde kort for saken i møtet. Saken har tidligere vært
drøftet i AKG, og partene anbefaler å legge opp til en prøveordning som starter 1. juli og
varer i vel 2 måneder. Prøveordningen er så langt kostnadsberegnet til 4 mill. kroner i 2020.
Dette prosjektet ligger ikke inne i Miljøløftets handlingsprogram, men er sterkt ønsket av
alle partene i Miljøløftet. AKG anbefaler derfor at prosjektet gjennomføres i 2020 og at
prosjektet finansieres med tilgjengelige midler i Miljøløftets 2020-budsjett.
Vedtak: Prøveordningsprosjektet gjennomføres. Styringsgruppen ber AKG omprioritere
innenfor fylkeskommunens andel av finansieringen i Miljøløftets budsjett for 2020, slik at
prosjektet blir tilført finansiering som omtalt i saksfremlegget.

Sak 23/20 Eventuelt
To saker:
1. Vestland fylkeskommune redegjorde kort om at det pågår et utredningsarbeid ang.
mulighetene for videreføring av Bybanen til Spelhaugen.
2. Statens vegvesen redegjorde kort for fremdriftsplanen for en systemtilpasning som
skal sikre at høyeste takst gjelder i rushtiden. Denne tilpasningen er omtalt i Prop 11
S, og skal sikre at de som passerer en av de nye bomstasjonene først og dermed er
omfattet av timeregelen, likevel skal betale høyeste takst dersom de innen en time
passerer en bomstasjon med rushtidsavgift. Tilpasningen er forsinket, men ventes å
være klar i november/desember 2020. Statens vegvesen vil gi en mer grundig
orientering om denne saken i neste møte.

