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Ansvar / frist

1. Kommentar/godkjenning referat
Referatet fra forrige møte ble godkjent.
2. Oppfølgingssaker
2.1. Finansiering av prosjektene i Askøypakken
Askøy kommune, v/ rådmannen, orienterte om deres korrespondanse med
samferdselsdepartementet vedrørende utvidelse av finansieringen i
Askøypakken. Samferdselsministeren har i brevs for vist til at det ikke er
anledning til å utvide finansieringen utover de rammene som følger av vedtatt
Stortingsproposisjon for Askøypakken.
SVV v/ Kristian Bauge orienterte om oppdatert inntektsprognose og hvilke
handlingsrom som finnes innenfor vedtatt Stortingsproposisjon.
Kontaktutvalget tar dette til orientering, og tar sikte på å beslutte eventuell
utlysning og fremdrift for nye delprosjekter på neste kontaktutvalgsmøte.
3. Orienteringssaker
3.1. Status
Prosjektleder orienterte om status for prosjektene. Sentrale momenter, samt
saker som ble gjenstand for drøfting i kontaktutvalget, er referert i listen
nedenfor.
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3.2. Fv. 563 Strømsnes – Hop
Prosjektet er under bygging, med planlagt ferdigstillelse ultimo 2020.
3.3. Fv. 212 Lindhaugen – Slettebrekka
Prosjektet ble åpnet for trafikk i oktober 2018. Sluttoppgjør fra entreprenør er
ferdig behandlet, foruten én post i kontrakten der entreprenøren har stevnet
Fylkeskommunen.
3.4. Fv. 212 Slettebrekka – Hetlevik
Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og grunnerverv er i sluttfasen. Prosjektet
orienterte om potensiell innløsning av eiendom 13/141. Kontaktutvalget gir
tilslutning til at eiendommen kan innløses, da ulempene ved å ikke innløse
eiendommen er større enn fordelene.
3.5. Fv. 213 Skiftesvik – Marikoven
Entreprenøren er i gang med byggearbeidene. Planlagt ferdigstillelse første
halvår 2021.
Marikoven Eiendom har fremmet forslag om at Askøypakken kan forskuttere
merkostnadene ved utbygging av opsjon på sørlig del av prosjektet.
Kontaktutvalget viser til tidligere vedtak i saken, og fremhever at
Askøypakken ikke kan være bank for private utbyggere.
3.6. Fv. 562 Lavik-Haugland
Prosjektering og grunnerverv pågår, med planlagt utlysning tidlig høst 2020.
3.7. Kollektivtiltak
4. Økonomi
4.1. Regnskap og prognose
Prosjektet orienterte om regnskap og prognose for Askøypakken.
4.2. Bompengeselskapet – rapport fra Ferde
Kristian Bauge orienterte om oppdatert inntektsprognose.
5. Overordnet framdriftsplan
5.1. Status framdriftsplan
Prosjektleder orienterte om framdriftsplan for prosjektene i Askøypakken.
6. Andre saker
6.1. Overføring av sams vegadministrasjon – veien videre for kontaktutvalget
Vestland fylkeskommune overtar Askøypakken fra Statens vegvesen fra og
med 1. januar 2020. Det er ikke avklart hvem som skal delta i kontaktutvalget
fra Askøypakken fra nyttår, men Statens vegvesen vil ikke lenger ha noen
rolle i kontaktutvalget.

