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Velg "Topptekst og 
bunntekst" under "Sett 
inn"-fanen for å sette 
dato



Hvor i prosessen er vi?
• Snart ferdig med vårt år nummer 2 som Miljøløftet

• Organisert og strukturert arbeidet og de ulike foraene 
der partene møtes

• Kommunikasjonsplan vedtatt av styringsgruppen for et 
år siden

• Etablert på sosiale medier våren 2019

• Gode tilbakemelding fra både partene og aktører på 
kommunikasjon i og rundt Miljøløftet



• Omnibusundersøkelse hvert halvår viser 
holdningsendringer 

o Stadig flere har hørt om oss: 
✓ I juni 2019 svarer nærmere to av tre 

bergensere at de har hørt om Miljøløftet

✓ Til sammenligning svarte rett over 
halvparten at de hadde hørt om Miljøløftet i 
desember 2018

o Og folk er positive:



• Vi har etablert oss på sosiale medier, med nesten 
1000 følgere på Facebook:



• Det gode samarbeidet: Vi lever som vi lærer – og 
har det gøy sammen underveis!



• Åpner stadig flere prosjekt i regi av Miljøløftet, 
med Miljøløftet-profilering



• …og vi er stadig 
ute i byen for å 
gjøre Miljøløftet 
mer synlig!



Hva skjer etter høstens valg?

• Forhandlinger om ny byvekstavtale med fire 
omegnskommuner inkludert, startet allerede 6. juni 
2018

• Forhandlet i ett år frem til juni 2019, deretter pause til 
etter valget

• Forhandlingene gjenopptas mandag 4. november med 
håp om enighet om en ny avtale før nyttår

• Stille i debatten om bompenger etter valget, alt har 
dreid seg om trase for Bybanens byggetrinn 5 mot 
Åsane



Hva er den største 
utfordringen lokalt?
• Forhandlingene har tatt mye tid og krefter

• Krevende å ikke ha ny avtale – relativt kort tid til 
den gjeldende avtalen løper ut i 2023

• Prosjektmessig: Diskusjonene om Bybanen skal 
gå over Bryggen eller i tunnel

• Samarbeidsmessig: Meget god dialog mellom 
parter og tilknyttede aktører som Bane NOR. 
Ingen store utfordringer her.



Takk for meg!

solveig.paule@vegvesen.no

www.miljøløftet.no
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