
  

 

 

 

DAGSORDEN 
 

 

Styringsgruppen for Miljøløftet 

Møterom: Kultursalen, Øygarden rådhus 

Tidspunkt: kl. 09.00-12.00 

 

Saksbehandler: Aina Haugstad     Dato: 11.januar 2023 

 

Saksliste byvekstavtale bergensområdet 

Sak 1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 2/23 Godkjenning av referat fra møtet i Miljøløftets styringsgruppe 2.12.2022 

Sak 3/23 Kort orientering status for handlingsprogram 2024-2027 

Sak 4/23 Behov for økt ramme for utbedring av Sagstadveien 

Sak 5/23 Orientering om tilbakeholdte tilskuddsmidler i 2022 

Sak 6/23 Tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk 

Sak 7/23 Orientering om ny fleksibel billettløsning 

Sak 8/23 Fordeling av planleggingsmidlar i Miljøløftet 2023 

Sak 9/23 Aktivitetsplan 2023 

Sak 10/23 Oppfølging etter politisk seminar 

Sak 11/23 Oversikt over bompengenivå i Bergensområdet 

Sak 12/23 Orientering om status for arbeidet med Fløyfjellstunnelen sør 

Sak 13/23 Byindeks 

Sak 14/23 Eventuelt byvekstavtale bergensområdet 

 

Saksliste bypakke Bergen 

Sak 15/22 Godkjenning av referat fra møtet i Styringsgruppen for bypakke Bergen 
16.12.2022 

Sak 16/22 Eventuelt bypakke Bergen 
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Saksliste byvekstavtale bergensområdet 

Sak 1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste er godkjent. 

Sak 2/23 Godkjenning av referat fra møtet i Miljøløftets Styringsgruppe 
2.12.22 

Se vedlegg 1 

Korrektur til sak 84/22 bypakke Bergen: Trafikk og inntekt 

I referatet står det: «Videre viste tallene at andelen nullutslippskjøretøy nærmer seg 40%, og 
at gjennomsnittlig inntekt har gått ned med 10,83 %.» 

Riktig formulering er: «Videre viste tallene at andelen nullutslippskjøretøy nærmer seg 40%, 
og at gjennomsnittlig inntekt har gått ned til 10,83 kr per november» 

Forslag til vedtak: Vedlagt referat er godkjent med de merkede endringene. 

Sak 3/22 Kort orientering status for handlingsprogram 2024-2027 

Se vedlegg 2 

1. desember var frist for å spille inn prosjektark til rulleringen av handlingsprogram 2024-
2027. Vedlegg 2 gir en oversikt over hvilke 93 prosjekter som er spilt inn, sortert etter om 
prosjektet var en del av handlingsprogram 2023-2026, eller ei. Sekretariatet og 
samordningsfunksjonen jobber videre med prosjektene som er spilt inn, og forbereder 
saker til møtene i prioriteringsrådet og styringsgruppen i februar og mars. 

Forslag til vedtak: Miljøløftets styringsgruppe tar saken til orientering. 

Sak 4/23 Behov for økt ramme for utbedring av Sagstadveien 

Se vedlegg 3 

Tiltaket Fv5308 Utbedring av Sagstadvegen (tidligere Meland kommune), ligger inne i 
gjeldende handlingsprogram 2023-2026. Det er foretatt byggherreoverslag basert på ferdig 
prosjekteringsgrunnlag og det er avdekket behov for en høyere finansiell ramme for 
prosjektet, enn det som er lagt til grunn i gjeldende handlingsprogram. Av hensyn til 
fremdrift i prosjektet har Vestland fylkeskommune ønske om snarlig avklaring og ber derfor 
om behandling av saken i forkant av den ordinære prosessen rundt rullering av 
handlingsprogrammet. Tiltaket er finansiert med statlige midler og utlysning vil komme før 
nytt handlingsprogram er vedtatt, dersom det gis tilslutning til økt ramme. 

Forslag til vedtak: Miljøløftets styringsgruppe gir sin tilslutning til økt ramme for prosjektet i 
tråd med rullert prosjektark og dette notatet. Ny ramme på 47 mill. (brutto) finansieres over 
Miljøløftet og legges til grunn for Fv5308 Utbedring av Sagstadvegen i tidligere Meland 
kommune. 



3 

 

Sak 5/23 Orientering om tilbakeholdte tilskuddsmidler i 2022 

I prioriteringsrådets møte 1/23, etterspurte Vestland fylkeskommune en orientering fra 
staten om hvordan de tilbakeholdte tilskuddsmidlene for 2022 skal håndteres i fremtiden. 
Disse ble holdt tilbake som resultat av akkumulering av midler på fond. Veidirektoratet 
orienterer i møtet.  

Forslag til vedtak: Miljøløftets styringsgruppe tar saken til orientering. 

Sak 6/23 Tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk 

Se vedlegg 4 

Saken er en oppfølging av sak 62/22 i styringsgruppen 27.10.22, der det ble bestemt at 
fylkeskommunen skulle komme tilbake med et revidert forslag til bruken av «Post 66 
Regjeringens bompengeavtale til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk» som i dag står 
på fond (MNOK 53).  

Saken har vært behandlet i fylkestinget 14.12.22 hvor det ble gjort budsjettvedtak om at 
takstene på periodebillettene skal fryses ut juni 2023. 16 mill. av fondsmidlene brukes til 
dette. For de resterende 37 mill. er det ikke fattet vedtak om bruk. Inntil videre er det et 
administrativt forslag om å fordele disse jevnt over resten av avtaleperioden (cirka 6 mill. 
årlig). Fondet vil i så fall med dette være i null i år 2029. 

Tiltaket med takstfrys vil gjelde i hele Vestland fylke og er ikke avgrenset til 
byvekstavtaleområdet. I samme møte vedtok Fylkestinget følgende tiltak, som blir dekket 
av fylkeskommunale midler (totalt 36,5 mill.): familierabatt (1 voksen + inntil 4 gratis barn) 
alle dager, studentrabatt på 40% på enkeltbillett, samt en kampanje i august og september 
med 40% rabatt på månedskort. Disse vil også gjelde for alle reisende i hele Vestland. 
Fylkeskommunen peker på at om lag 80% av alle kollektivreiser i fylket blir gjort innenfor 
avtaleområdet, og at midlene knyttet «Post 66 Regjeringens bompengeavtale til reduserte 
billettpriser på kollektivtrafikk» dermed i all hovedsak kommer reisende innenfor 
avtaleområdet til gode. 

Forslag til vedtak: Miljøløftets styringsgruppe slutter seg til Vestland fylkeskommune sitt 
fremlegg til bruk av Post 66 regjeringens bompengeavtale til reduserte billettpriser på 
kollektivtrafikk for resten av avtaleperioden. 

Sak 7/23 Orientering om ny fleksibel billettløsning 

Se vedlegg 5 

I forbindelse med behandlingen av PS 100/22 «Moglegheit for tilpassing av 
kollektivtransporten for å bøte på konsekvensar av Covid-19 pandemien» i Fylkesutvalet, 
ble det vedtatt å greie ut mulighetene for å introdusere fleksible billetter i Vestland. 
Innenfor eget budsjett har Skyss utarbeidet et slikt tilbud. Ettersom dette er et tiltak som 
også Miljøløftets styringsgruppe kan ha interesse av å kjenne til, legges saken frem til 
orientering. 

Forslag til vedtak: Miljøløftets styringsgruppe tar saken til orientering. 
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Sak 8/23 Fordeling av planleggingsmidlar i Miljøløftet 2023 

Se vedlegg 6 og 6a 

Detaljering av planpotten ble behandlet av Utvalg for samferdsel og mobilitet (SAMO) 16. 
november (vedleggene 6 og 6a): I handlingsprogram 2023-2027, er det satt av 25,4 mill. i 
2023 til planlegging fylkesveg. Notatet viser at det for 2023 i stor grad er satt av midler til å 
ferdigstille planer knyttet til spesifikke prosjekter, som er del av Miljøløftets 
handlingsprogram (8,9 mill.). Til andre tiltak, som for eksempel KDP Bergen Vest og 
testtiltak for sykkelinfrastruktur, er det satt av 16,5 millioner kroner, herunder 11,2 millioner 
til prosjekter som foreløpig ikke er konkretisert (andre planprosjekt), og 3 millioner til andre 
forprosjekt. Sistnevnte inneholder interne utrednings-/avklaringsbehov mot gruppene i 
Miljøløftet, hvor Vestland fylkeskommune har hatt et ønske om en sum for forarbeid til 
eventuelle kommende reguleringer, for å bidra til å styrke progresjon i planporteføljen. 
SAMO har gitt fylkesdirektøren fullmakt til å gjøre endringer i fordeling av bevilgningene ut 
fra fremdrift og behov gjennom året. 

I tillegg detaljeringen i den politiske saken, kommer eventuelt ubrukte midler fra 2022. 

Forslag til vedtak: Miljøløftets styringsgruppe tar saken til orientering. 

Sak 9/23 Aktivitetsplan 2023   

Se vedlegg 7 

Sekretariatet har et særskilt ansvar for kommunikasjon av Miljøløftets aktiviteter, samt 
holdningsskapende arbeid. Forslag til aktivitetsplan (se vedlegg 7) viser den planlagte 
innsatsen i 2023, fordelt mellom satsingsområdene sykkel, gange og trafikksikkerhet, et 
helhetlig blikk på byvekstavtalen og kollektiv. Innsatsen skal rettes mot reiserådgiving med 
direkte publikumskontakt, reiserådgivningskampanjer, samt åpninger og markeringer. Det 
legges opp til aktiviteter og kampanjer i hele avtaleområdet. 

Kommunikasjonsgruppen i Miljøløftet har vært involvert i arbeidet med aktivitetsplanen. 
Rammeavtalen med Haltenbanken benyttes til det meste av arbeidet. Aktivitetsplanen har 
en budsjettramme på ca. 2,55 millioner kroner eks. mva.  

Forslag til vedtak: Miljøløftets styringsgruppe tar saken til orientering.  

Sak 10/23 Oppfølging etter politisk seminar 

I etterkant av politisk seminar 13. desember sendte sekretariatet ut noen spørsmål til 
deltakerne om opplevelse og forventninger til seminaret. Politisk seminar har nå blitt 
avholdt to ganger og sekretariatet ønsker tilbakemeldinger fra styringsgruppen på 
innretning av fremtidige seminar. Om hovedformålet skal være inspirasjon, 
kunnskapsutveksling eller å sette strategisk retning, vil påvirke både agenda og når på året 
seminaret bør gjennomføres. 

Forslag til vedtak: Miljøløftets styringsgruppe tar saken til drøfting. Sekretariatet bygger på 
diskusjonen i innretningen av fremtidige politiske seminar. 
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Sak 11/23 Oversikt over bompengenivå i Bergensområdet 

Se vedlegg 8 

Saken er en oppfølging av et ønske som ble presentert under sak 58/22 Eventuelt, i 
Miljøløftets styringsgruppe 19.09.2022. I forbindelse med en drøfting av bompengetakster, 
ba Øygarden kommune om mer kunnskap om det totale bompengetrykket i regionen. I 
vedlegg 8 presenteres bompengenivået på planlagte og vedtatte riksvegprosjekter i 
Bergensområdet.  

Forslag til vedtak: Miljøløftets styringsgruppe tar saken til orientering. 

Sak 12/23 Orientering om status for arbeidet med Fløyfjellstunnelen sør 

I tråd med ønske i styringsgruppens møte 2.12.2023, sak 78/22, presenterer Statens 
vegvesen oppdateringer for arbeidet med Fløyfjellstunnelen sør. Dette prosjektet er 
utenfor Miljøløftets portefølje, men ettersom Miljøløftets styringsgruppe har interesse av å 
kjenne til utviklingen, legges saken frem til orientering. 

Forslag til vedtak: Miljøløftets styringsgruppe tar saken til orientering. 

Sak 13/23 Byindeks 

Statens vegvesen presenterer status for byindeksen i møtet. 

Forslag til vedtak: Miljøløftets styringsgruppe tar saken til orientering. 

Sak 14/23 Eventuelt byvekstavtale bergensområdet 

 

Saksliste Bypakke Bergen 

Sak 15/23 Godkjenning av referat fra møtet i Styringsgruppen for 
bypakke Bergen 16.12.2022 

Se vedlegg 9 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen for bypakke Bergen tar saken til orientering. 

Sak 16/23 Bypakke Bergen: Eventuelt 


