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Sak 35/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste er godkjent. 

 

Sak 36/22 Godkjenning av referat 

Se vedlegg 1 

Bergen kommune har sendt inn endringsforslag til referatet. Dette er lagt inn med rød skrift 
på side 3. 

Forslag til vedtak: Vedlagt referat er godkjent med foreslåtte endringer. 

 

Sak 37/22 Viktige datoer høsten 2022 

Følgende møtedatoer for styringsgruppen høsten 2022 er foreslått: 

• Fredag 23. september     kl. 09.00-12.00 

• Torsdag 27. oktober            kl. 09.00-12.00 

• Fredag 2.desember  kl. 09.00-12.00 

Høstens politiske seminar er satt til fredag 21. oktober. Klokkeslett er ikke bestemt. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 

Sak 38/22 Miljøløftets statusrapport 2021 

Se vedlegg 2 

Miljøløftets statusrapport er en oppsummering av aktiviteter og tiltak som er finansiert 
gjennom Miljøløftet i 2021. Statusrapporten gir også en oversikt over status på økonomi og 
måloppnåelse i samarbeidet så langt. Merk at dokumentet (vedlegg 2) ikke er helt ferdigstilt. 
Tall fra reisevaneundersøkelsen (RVU) for 2021 og bilder utestår. En oppdatert versjon med 
bilder, RVU-tall og tekstlig omtale av disse i forord og under status måloppnåelse, vil bli lastet 
opp på miljøløftet.no i løpet av onsdag 22.06. Kristoffer Sandvik Monsen og Eva Mari Pettersen 
fra sekretariatet presenterer saken i møtet. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar Miljøløftets statusrapport 2021 til orientering. Sekretariatet 
innarbeider eventuelle mindre tilpasninger i tråd med diskusjonen i møtet, og sender deretter 
Miljøløftets statusrapport 2021 til partene for lokalpolitisk behandling. 

 

Sak 39/22  Oppdaterte tall, bruk av kollektiv 

Målfrid Vik Sønstabø, Skyss, presenterer oppdaterte tall i møtet. 

Forslag til vedtak: Miljøløftets styringsgruppe tar saken til orientering. 
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Sak 40/22  Bypakke Bergen: Trafikk og inntekt 

Ragnhild Dalsbø, Vestland fylkeskommune, presenterer oppdaterte tall på 
trafikkpasseringer og bompengeinntekter. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 

Sak 41/22 Byindeks for Bergensområdet 

Statens vegvesen presenterer oppdaterte tall i møtet. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 

Sak 42/22 Behov for strakstiltak for å redusera kø i Øygarden kommune 

Etter pandemien har det vore ein veldig auke i personbiltrafikk i Øygarden kommune. Dette 
pregar både næringslivet og samfunnet for øvrig, med store køar over Sotrabrua som 
konsekvens. Utgreiingar viser at det ikkje er høve til å gjera fysiske tiltak for å betra 
kapasiteten på vegnettet. Sotrabrua skal ferdigstillast i 2027, og situasjonen er venta å 
forverra seg under bygging av brua. Det er stort behov for tiltak som rettar seg mot å 
redusera bilreiser/endra reisevanar. Kommunedirektør Johnny Breivik vil presentere saken i 
møtet. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 

Sak 43/22 Første tertialrapport 

Se vedlegg 3 

Saken er en oppfølging av vedtatte retningslinjer for sekretariatet (vedtatt av 
styringsgruppen 4. september 2020), som sier at sekretariatet skal tilrettelegge for at 
styringsgruppen for Miljøløftet har en totaloversikt over økonomisk status og framdrift for 
å kunne drive ansvarlig porteføljestyring av byvekstavtalen. Saken er også en oppfølging av 
økonomirapporteringsrutinene som ble vedtatt av styringsgruppen i desember 2021, sak 
73/21. 

Sekretariatet har mottatt økonomirapportering fra VLFK og SVV for 1. tertial 2021, og laget 
et notat som viser hovedtrekk og avvik (vedlegg 3). Prognosen for Bybanen byggetrinn 4 
(se sak 44/22) er ikke inkludert i denne saken. Prognosen for prosjektene i byvekstavtalens 
portefølje viser et samlet mindreforbruk på om lag 600 millioner kroner i 2022. For alle 
finansieringskildene, med unntak av post 30 på riksveg, viser prognosen mindreforbruk. 
Prognosen for post 66 samlet, viser at det vil være rundt 550 millioner på fond hos fylket 
ved årsslutt 2022. Prognosen for bypakke Bergen viser at rekvireringsbehovet i 2022 
overstiger forventet netto bompengeinntekt med om lag 78 millioner. 

 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 

Partene skal fremover ha fokus på å få avklart bruken av tilskudd til bedre kollektivtilbud og 
fondet til reduserte billettpriser til kollektivtrafikk. 
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Sekretariatet jobber videre sammen med partene for å effektuere rutinene for 
økonomirapportering for post 30 på kommunal og fylkesveg og belønningsmidler til 
kommunene, med mål om at det rapporteres på disse prosjektene til 2. tertial. 

 

Sak 44/22 Meirforbruk Bybanens byggetrinn 4 

Se vedlegg 4 

Fylkesdirektøren har motteke vedlagt notat om ytterlegare meirkostnader frå 
styringsgruppa for Bybanen byggetrinn 4. Notatet har også vore lagt fram for fylkesutvalet 
i møte den 1. juni. 

Forslag til vedtak: Prioriteringsrådet kjem attende til styringsgruppa med sak om forslag om 
inndekning av overskridingane i neste møte i styringsgruppa. 

 

Sak 45/22 Verdianalyse Fløyfjellstunnelen 

Se vedlegg 5 og 5a 

Verdianalysene knyttet til E39 Fløyfjellstunnelen er publisert. Resultatene fra de to 
rapportene blir presentert i møtet. Statens vegvesen presenterer saken i møtet. 

Forslag til vedtak: Miljøløftets styringsgruppe tar saken til orientering 

 

Sak 46/22 Tidsavhengigheter bybanens byggetrinn 5 

Saken er en oppfølging etter styringsgruppemøtet 29. april. Status for arbeidet blir 
informert om i møtet. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen i Miljøløftet tar saken til orientering. 

 

Sak 47/22 Bypakke Bergen: Tilslutning til utlysning av ferdigstillende 
arbeid på Hjellestadvegen 

Se vedlegg 6 

Vestland fylkeskommune orienterer om behov for tilslutning til utlysing av ferdigstillande 
arbeid på fv. 556 Hjellestadvegen. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppa gir tilslutning til utlysing av ferdigstillande arbeid på fv. 556 
Hjellestadvegen i tråd med framlagt notat. 

 

Sak 48/22 Eventuelt 

 


