
Byvekstavtale for Bergens-området 2019-2029. Bergen, Askøy, Øygarden, Alver og Bjørnafjorden 
kommuner.
Byvekstavtalen ble inngått i 2020. Elementene i bompengeavtalen fra 2019 er ivaretatt i byvekstavtalen.
Regjeringen prioriterer statlige bidrag til byvekstavtalen til Bergens-området. Fordeling av midler er som følger:

Post 30: 
Om lag 341 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Midlene går blant annet til 
videreføring av utbyggingen av E39 Sykkelstamvei Kristianborg–Bergen sentrum, langs Bybanen til Fyllingsdalen i 
Bergen.
Post 30 til Post 66:
Om lag 84 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak på kommunal og fylkeskommunal vei til blant annet 
videreføring av utbygging av prosjektene Infrastruktur Paradis i Bergen kommune og Kulvert Idrettsvegen i 
Øygarden kommune.
Post 63:
Om lag 600 millioner kroner til Bybanen, byggetrinn 4 til Fyllingsdalen i Bergen kommune.
Post 66:
Om lag 330 millioner kroner i belønningsmidler som i hovedsak går til drift av kollektivtransport og mindre 
kollektivtiltak.
Om lag 120 millioner kroner til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud i 2022, fordelt med om lag 60 
millioner kroner på hver av ordningene. Midlene til reduserte bompenger går til å redusere takstene for 
nullutslippskjøretøy. Midlene til bedre kollektivtilbud går til Bybanen.
Om lag 50 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk, som går til takstreduksjon for 
kollektivreisende med periodebillett.
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• E39 Kristianborg–Bergen sentrum (Sykkelstamveien) i Bergen kommune
Regjeringen prioriterer å videreføre arbeidet på prosjektet. Prosjektet er en del av utbyggingen av 
sammenhengende gang- og sykkelveiruter langs de viktigste hovedveiene inn til Bergen sentrum. 
Anleggsarbeidene startet sommeren 2019, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2022.

• 555 Damsgård- og Nygårdstunnelene i Bergen kommune
Regjeringen prioriterer å utbedre Damsgård- og Nygårdstunnelene. Prosjektet omfatter en rekke tiltak for å 
ivareta krav i tunnelsikkerhetsforskriften og elektro-forskriftene. Arbeidene er planlagt startet opp våren 2022, 
og prosjektet er planlagt å være ferdig i 2025.

• 555 Sotrasambandet i Øygarden og Bergen kommuner
Regjeringen foreslår å bevilge 1,8 milliarder kroner til OPS-prosjekter. Prosjektet skal gjennomføres som et 
offentlig-privat samarbeid (OPS), der OPS-selskapet finansierer, bygger, drifter og vedlikeholder veien. 
Regjeringen prioriterer midler til såkalte milepælsutbetalinger, som prosjektet får utbetalt når ulike milepæler i 
utbyggingen er nådd.. Prosjektet omfatter bygging av 9,4 km firefelts vei, hvor om lag 4,6 km går i tunnel. 
Prosjektet inkluderer totalt fire nye bruer.. Totalt er det planlagt å bygge om lag 14 km gang- og sykkelveier, der 
7,8 km bygges som høystandard løsning med skille mellom syklende og gående. Prosjektet legger til rette for 
prioritering av kollektivtrafikken mellom de to nye kollektivterminalene ved Storavatnet og på Straume.

Budsjettet blir oversendt til Stortinget 2.desember 2021
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