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Trøbbel i rådhuset: Flertallet vil ha dobbeltarbeid

Byrådspartiene sier 
nei til å spare tid, 
penger og miljø.  
– De mangler vilje til 
å prioritere, mener 
utbyggingssjef Terje 
Strøm i BKK.
Geir Kvile
geir.kvile@ba.no

BKK er en av partene i Graveklub-
ben som skal grave opp C. Sundts-
gate i forlengelse av gravingen på 
Strandkaien. 

Blant annet skal de legge fjern-

varme til en rekke oljefyrte bygg 
på Nordnes. 

I samme strekket har byrådet 
sine planer. I Lisbeth Iversens 
«brask og bram»-lanserte sykkel-
strategi, går det frem at de vil ha 
gang- og sykkelvei i C. Sundtsgate 
en gang i løpet av 2014–2019. 

Slå planene sammen
Denne uken foreslo Strøm på veg-
ne av Graveklubben at disse to ar-
beidene kunne slås sammen, for 
slik å spare skattebetalernes tid og 
penger. Det ville ikke Høyre, KrF 
og Frp vite noe av. I komitemøtet 
torsdag ga de tommelen ned. 

– Ikke bygg sykkelvei før vi sier 
bygg sykkelvei?

– Det kan virke som om det er 

slik de tenker. I stedet burde de 
lytte til innspill og se praktisk på 
det, mener komiteleder Ruth 
Grung (Ap). 

Vedtatt prinsipp
Opposisjonen stemte for forslaget. 
Dobbeltarbeidet flertallspartiene 
gikk inn for, medfører et betyde-
lig antall millioner kroner i ekstra-
kostnad, mener Grung. 

Strøm i BKK minner om at by-
rådet selv har vedtatt at arbeid i 
størst mulig grad skal samordnes, 

og sier til BA at de nå bryter med 
sitt eget prinsipp. Han påpeker 
også at det blir vanskelig for Gra-
veklubben å gå i gang med eget 
arbeid mot Nordnes når byråds-
partiene ikke vil samordne sine 
planer med dem. 

– Da blir det vi som bryter med 
byrådets samordningsprinsipp. 

– Er du overrasket? 
– Ja. Jeg trodde miljøtanken 

gjennomsyret arbeidet til byrå-
det. Her kunne vi fått fjernvarme 
med nullutslipp på Nordnes, og 

gang- og sykkelveier samtidig. I 
stedet for å gjøre noe som virker, 
synes det som om byrådet fore-
trekker å vurdere luftkriser i et-
terkant. 

– Hva mener du med det?
– Når man fokuserer på tiltak 

som kan bedre luftkvaliteten i 
Bergen, så bør en også tilretteleg-
ge for fortgang i tiltak som gir ef-
fekt på kort sikt. Her hadde de en 
flott mulighet til å sette miljøpro-
sjektene sykkelvei og fjernvarme i 
sammenheng.

Graver seG ned i 
eGen Graveplan 

SAMORDNINGSTEORI: Her skal det graves ned fjernvarme til Nordnes. Hadde byrådet prioritert, kunne de fått gang- og sykkelvei i samme slengen, mener BKK. Det gjør 
de ikke. FOTO: SKJALG EKELAND

I stedet for å gjøre noe som virker, synes det som om  
byrådet foretrekker å vurdere luftkriser i etterkant.

Terje sTrøm, bkk

Årsaken til at byrådspartiene sier nei 
til Graveklubbens forslag er at de ikke 
har penger til gang- og sykkelvei i C. 
Sundtsgate i utgangspunktet. 

Det medgir Dag Skansen, Høyres 
representant i komite for miljø- og by-
utvikling.  

– Sykkelstrategien er ikke fulgt opp 
med penger, sier han.

– Viser dette at sykkelstrategien 
mest av alt er luft?

Skansen drar på det før han svarer.
– Det er viktig at den er der, og by-

rådet jobber kontinuerlig med å finne 
midler til den. 

– Er dere ikke redde for at dette vil 

se litt dumt ut, at dere sier nei til å 
spare penger? 

– Vi sier ikke nei, vi sier at vi må fin-
ne penger til det. Vi må ha en forstå-
else for ha midler på plass før en kan 
si ja. Det slipper opposisjonen og BKK 
å tenke på. Vi prioriterer hele tiden, så 
godt vi kan og så ansvarlig vi kan.

– Så det er penger å spare her?
– Ja, selvfølgelig. Hadde pengene 

vært på plass fra vår side, så hadde vi 
vært med. Men økonomisk sett er det 
ikke mulig å samordne dette. Vi bevil-
ger ikke penger til alle tiltak samtidig, 
og vi kan ikke gjøre vedtak ut fra rent 
tekniske løsninger.

Dyrt å være fattig 

KAN IKKE SPARE: Dag Skansen i Høyre.
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