
  

 

 

 

DAGSORDEN 
 

 

Styringsgruppen for Miljøløftet 

Møterom: Teams 

Tidspunkt: 09.00-12.00, dato: 11.02.2022 

 

Saksbehandler: Aina Haugstad      Dato: 04.02.2022 

 

Saksliste 

Sak 8/22 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Sak 9/22 Godkjenning av referat 

Sak 10/22 Handlingsprogram 2023-2026, fokus på innspill til statsbudsjett 2023 

Sak 11/22 Kostnadsoverskridelse på trolleybussprosjektet 

Sak 12/22 Kommunikasjon i Miljøløftet: Aktivitetsplan 2022 

Sak 13/22 Trafikksikringsplan for Bergen 2022-2025 

Sak 14/22 Status tunneloppgraderinger i Bergen  

Sak 15/22 Bypakke Bergen: Trafikk og inntekt 

Sak 16/22 Bypakke Bergen: Status Hjellestadveien 

Sak 17/22 Eventuelt  

  



2 

 

 

 

Sak 8/22 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste er godkjent. 

Sak 9/22 Godkjenning av referat fra møtet i Styringsgruppen 13.01.22  

Se vedlegg 1 

Forslag til vedtak: Vedlagt referat er godkjent. 

Sak 10/22 Handlingsprogram 2023-2026, fokus på innspill til statsbudsjett 
2023 

Se vedlegg 2 og 2a 

Saken er en av flere saker i forbindelse med rullering av handlingsprogram 2023-2026. 
Tidsplanen for handlingsprogrammet (vedlegg 2a) legger til grunn at innspill til 
statsbudsjett vedtas i styringsgruppen 18. mars. Notatet (vedlegg 2) har derfor fokus på hva 
som skal spilles inn til statsbudsjett 2023: prosjekter finansiert over post 30, samt Bybanen 
byggetrinn 4, som finansieres over post 63.  

Frist for å levere prosjektark er 10. februar. Utgangspunktet for denne saken har derfor 
vært handlingsprogram 2022-2025 og informasjon som er kjent gjennom samarbeidet etter 
dette. 

Forslag til vedtak: Sekretariatet, i samarbeid med partene, jobber videre med innspill til 
statsbudsjett 2023 og handlingsprogram 2023-2026 i tråd med diskusjonen i møtet.  

Sak 11/22 Kostnadsoverskridelse på trolleybussprosjektet  

Se vedlegg 3 

Det forventes et merforbruk på prosjektet «Fv558 Trolleybusslinje til Laksevåg». Vestland 
fylkeskommune presenterer saken i møtet. 

Forslag til vedtak: Miljøløftets styringsgruppe tar saken til orientering. Merbehovet innarbeides 
i kommende økonomiprosesser. 

Sak 12/22 Kommunikasjon i Miljøløftet: Aktivitetsplan 2022 

Se vedlegg 4 

Det lages årlig en aktivitetsplan for tiltak innen kommunikasjon og holdningsendrende 
arbeid. Det tas høyde for at covid 19-restriksjoner også vil prege 2022 og det er lagt inn 
aktiviteter og holdningskampanjer både digitalt og fysisk i hele avtaleområdet. 
Kommunikasjonsgruppen i Miljøløftet har vært involvert i arbeidet med aktivitetsplanen. 
Rammeavtalen med Haltenbanken benyttes til det meste av arbeidet, og av 
budsjettrammen på ca. 3,2 millioner (inkl. mva.) finansieres ca. 2,2 mill. av «sekretariat med 
kommunikasjon», og ca. 1 mill. av «Sykkelbyen Bergen». 

Forslag til vedtak: Miljøløftets styringsgruppe tar aktivitetsplanen til orientering.  
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Sak 13/22 Trafikksikringsplan for Bergen 2022-2025  

Se vedlegg 5, samt lenke i vedlegg 5  

Trafikksikringsplanen er del av Miljøløftets arbeid med trafikktryggleik. Planen var på 
offentleg høyring med frist 27.10.2021. Det kom merknadar frå 18 aktørar, der 
størsteparten var innspel til konkrete punkt eller strekningar. Desse vert handsama 
gjennom vidare handlingsplanarbeid hos den einskilde vegeigar. Andre sentrale tema var 
Hjertesone og el-løpehjul. Dette er identifiserte tema som allereie er høgt prioriterte i 
planen. Desse fører ikkje til endringar, men stadfester heller at dette er tema som bør 
prioriterast i planperioden.  

Trafikksikringsplanen blir lagt fram til politisk handsaming i Bergen kommune denne våren. 
Bergen kommune presenterer saken i møtet. 

Forslag til vedtak: Miljøløftets styringsgruppe tek framlegg til Trafikksikringsplan for Bergen 
2022-2025 til orientering. 

Sak 14/22    Status tunneloppgraderinger i Bergen  

Statens vegvesen v/Divisjon Utbygging orienterer om status for tunneloppgraderinger i 
Bergen. Det gjelder planlagt oppgradering av Nygård- og Damsgårdtunnelene, og 
Fløyfjellstunnelen. 

Forslag til vedtak: Miljøløftets styringsgruppe tar saken til orientering.  

Sak 15/22 Bypakke Bergen: Trafikk og inntekt 

Vestland fylkeskommune presenterer statistikk for trafikk og inntekt gjennom bomstasjonene i 
Bergen.  

Forslag til vedtak: Miljøløftets styringsgruppe tar saken til orientering. 

Sak 16/22 Bypakke Bergen: Status Hjellestadveien 

Styringsgruppen har blitt orientert om status for Miljøløftets prosjekt Hjellestadveien også 
tidligere. 25. januar sendte Vestland fylkeskommune en pressemelding vedrørende heving 
av kontrakten med entreprenør i prosjektet. Prosjektet finansieres av bompenger, under 
«bindinger fra Bergensprogrammet». Fylkeskommunen orienterer kort om status og veien 
videre.   

Forslag til vedtak: Miljøløftets styringsgruppe tar saken til orientering. Konsekvenser for 
framdrift og økonomi vil det bli kommet tilbake til.  

Sak 17/22 Eventuelt 

 


