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Sak 1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste blir godkjent. 

Sak 2/20  Godkjenning av referat fra møte 7/19 

Referat er vedlagt. Se vedlegg 1.  

 

Forslag til vedtak: Vedlagt referat blir godkjent. 

 

Sak 3/20  Reduserte bompenger og vurdering av 
trafikale virkninger  

Saken er en del av oppfølgingen av brev fra Samferdselsdepartementet 13. desember 2019 
ang. signert forslag til ny byvekstavtale. I brevet forutsettes det at lokalpolitisk behandling 
av hvordan bompengetakstene skal reduseres i tråd med regjeringens bompengeavtale, er 
ferdig innen 1. april 2020. Midlene blir stilt til disposisjon dersom signert forslag til ny 
byvekstavtale blir vedtatt. Saken har tidligere vært drøftet i Miljøløftets administrative 
koordineringsgruppe, og Statens vegvesen har laget et notat til saken.  Se vedlegg 2. 

Kristian Bauge fra Statens vegvesen presenterer saken i møtet. 

 

Forslag til vedtak:  

 

Sak 4/20  Tiltak for å redusere billettprisene på 
kollektivtrafikk 

Saken er en del av oppfølgingen av brev fra Samferdselsdepartementet 13. desember 2019 
ang. signert forslag til ny byvekstavtale. I brevet forutsettes det at lokalpolitisk behandling 
av hvordan billettprisene på kollektivtrafikk skal reduseres i tråd med regjeringens 
bompengeavtale, er ferdig innen 1. april 2020. Direktør for mobilitet og kollektiv i Vestland 
fylkeskommune, Håkon Rasmussen, presenterer saken i møtet. 

 

Forslag til vedtak:  

 

Sak 5/20  Prosjektliste 
Saken er en del av oppfølgingen av brev fra Samferdselsdepartementet 13. desember 2019 
ang. signert forslag til ny byvekstavtale. I brevet forutsettes det at lokalpolitisk behandling 
av prioritert prosjektliste er ferdig innen 1. april 2020. På vegne av de lokale partene, 
presenterer Vestland fylkeskommune saken i møtet. Se vedlegg 3.  

 

Forslag til vedtak: 
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Sak 6/20  Orientering om bilhandtering etter 2022 og 
videre planar for Nygårdstangen 

Prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen frå Bane NOR orienterer om utviklinga i arbeidet med 
Nygårdstangen godsterminal, som mellom anna inneber ei løysing for nybilhandteringa på 
Nygårdstangen også etter 2022. 

 

Forslag til vedtak: Styringsgruppa tar saken til orientering 

 

Sak 7/20  Orientering om planarbeidet for Bybanen til 
Åsane 

Bergen kommune presenterer saken i møtet, og gir en orientering om status for 
planleggingsarbeidet for Bybanen til Åsane. 

 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.  

 

Sak 8/20 Orientering om status for oppgradering av 
Fløyfjellstunnelen 

Statens vegvesen presenterer saken i møtet. 

 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.  

 

Sak 9/20  Orientering om trafikk- og inntektstall i 
bomstasjonene etter 6. april 2019 

Statens vegvesen, Utredning vest har laget et notat til saken. Her presenteres statistikk for 
trafikk og inntekt gjennom bomstasjonene i Bergen etter at nye bomstasjoner ble satt i 
drift 6. april 2019. Tallene er hentet fra det regionale bompengeselskapet Ferde AS. Totalt 
for perioden treffer trafikkprognosen relativt godt. Se vedlegg 4.  

 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.  

 

Sak 10/20  Eventuelt 
 
 


