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Tilslutning til utlysning av ferdigstillende arbeid på
fv 556 Hjellestadvegen
Det vises til tidligere orienteringer i prioriteringsrådet og styringsgruppen for Miljøløftet i
2020, 2021 og sist orienteringen i prioriteringsrådet, sak 19/22.
Den 25.01.2022 sendte Vlfk ut en pressemelding om at Vestland fylkeskommune hadde
valgt å heve kontrakten med entreprenøren på fv 556 Hjellestadvegen i Bergen kommune.
Diskusjonen og bakgrunnen for hevinga av kontrakten gikk på kvaliteten på deler av
veganlegget. Sitatet under gjengir referatet fra prioriteringsrådet:
«Sak: 19/22 Bypakke Bergen: Status Hjellestadveien VLFK (INV) orienterte om saken.
Kontrakten med entreprenør er hevet på bakgrunn av lav kvalitet på det utførte arbeidet. Det
vil bli stillstand i arbeidet frem til nye avtaler blir inngått. Det er for tidlig å si noe om
eventuelle konsekvenser for finansieringen. Prosjektet må ferdigstilles. Konklusjon:
Prioriteringsrådet tar saken til orientering. Konsekvenser for framdrift og økonomi vil det bli
kommet tilbake til».
Etter at kontrakten ble hevet er det arbeidet med grunnlaget for ferdigstillelse av
gjenstående arbeid. Dette inkluderer oppgraving og retting av VA-ledninger, som Bergen
kommune v/ Bergen Vann, har lyst ut i egen kontrakt, og ferdigstillelse av gjenstående
arbeid som Vlfk skal lyse ut.
Bergen kommune har i vår utført arbeid på to strekninger med VA-ledninger som krysser
hovedvegen samt idriftsetting av nye vannledninger. Resterende arbeider med VAledninger må utføres i forkant av arbeidene med ferdigstillelse av vegen som Vlfk skal
utføre. Dette omfatter blant annet ferdigstilling av kantstein, asfaltering på gang- og
sykkelveg, avkjørsler og hovedveg. I tillegg står det igjen arbeid på grøntområder og
områder mot naboer langs vegen, skilting, vegmerking, rekkverksarbeid mm.
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Framdrift
Bergen kommune har lyst ut arbeidene med VA-ledninger med forventet oppstart og
ferdigstilling høsten 2022.
Vlfk planlegger å lyse ut gjenstående arbeid i løpet av juni 2022. Arbeidene er venta å starte
opp medio august 2022. Antatt ferdigstillelse av hele prosjektet er estimert til årsskifte
2022/23. Eventuelle forskyvninger i Bergen kommune sine arbeider vil påvirke tidspunktet
for ferdigstillelse av prosjektet.
Konsekvens for økonomi
Kostnaden med å ferdigstille gjenstående arbeid, finansiert over Miljøløftet, er anslått til 60
mill. kr. Det er søkt å ta høyde for usikkerhet i markedet, med hensyn til prisstigning etc.
Den 18.12.2020 behandlet styringsgruppen Hjellestadvegen i sak 77/20; «Oppdatering
prosjekter med større endringer i kostnadsbildet, fremdrift mm.» Etter beste estimat ble det
oppgitt en totalprognose på 220 mill. 2020-kr. Indeksert tilsvarer dette ca. 242 mill.kr.
2022-kr. Det ble oppgitt at det på daværende tidspunkt ikke var tilstrekkelig grunnlag for å
endre denne prognosen, som også ble oppgitt i møtene i oktober og november samme år.
Samtidig ble det presisert at det fortsatt var usikkerhet knyttet til endelig sluttkostnad.
Styringsgruppen tok saken til orientering.
Det er pt. for tidlig å si noe om endelige eller justerte konsekvenser/ totalkostnader i
prosjektet. Vlfk har svarfrist til entreprenør på mottatt sluttoppgjør den 21. juni 2022 og
fylket må komme tilbake med oppdatert informasjon i forbindelse med videre håndtering
av sluttoppgjøret.
Prosjektet finansieres av bompenger.
Oppsummering
Vlfk viser til tidligere konklusjoner i Miljøløftet om at tiltaket på fv 556 Hjellestadveien skal
ferdigstilles og ber om tilslutning til å lyse ut gjenstående arbeider på Hjellestadvegen. Det
er fortsatt usikkerhet rundt totalprognosen på prosjektet, men resterende arbeider er
estimert å ha en kostnad på ca. 60 mill. kr. Vlfk vil komme tilbake med nærmere
informasjon i forbindelse med sluttoppgjøret for prosjektet i et senere møte.

