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Sak 44/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste blir godkjent. 

Sak 45/20  Godkjenning av referat fra møte 5/2020 

Se vedlegg 1.  

Forslag til vedtak: Vedlagt referat blir godkjent. 

 

Sak 46/20  Oppsummering av stenging Torget/Bryggen 
sommeren 2020        

Saken er en oppfølging av styringsgruppens sak 22/20, Orienteringssak: Prøveordning med 
stengning av Bryggen/Torget, i møtet 1. april 2020. Sentrumsgruppen har utarbeidet en 
foreløpig oppsummering av sommerens stenging av Torget/Bryggen 4. juli – 16. august. 
Rolf Knudsen, Bergen kommune og Beate Riisnæs, SVV presenterer saken i møtet.  

Forslag til vedtak:  Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 

Sak 47/20  Bruk av belønningsmidlar for styrking av 
kollektivtilbodet 

Saka er ei oppfølging av sak 35/20 frå styringsgruppa sitt møte 12. juni. Her la Skyss fram to 
spor for bruk av belønningsmidlar; årlege ruteendringsprosessar for prioritering av mindre 
tiltak og etablering av trafikkplanar knytt til behov for større tiltak.  I saka i junimøtet slutta 
Styringsgruppa seg til prinsippa, men ba Vestland fylkeskommune om å kome tilbake til 
styringsgruppa med ei sak som omtalar meir detaljert korleis desse prinsippa skal følgjast 
opp, mellom anna dialogen med dei andre partane i avtalen. Direktør i Skyss, Målfrid Vik 
Sønstabø, vil presentere saka i møtet. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppa tek saka til orientering. 

 

Sak 48/20  Videreutviklet nullvekstmål 

I bompengeavtalen fra 2019 ble det lagt til grunn at regjeringen tar sikte på å fastsette et 
videreutviklet nullvekstmål med fokus på reduserte utslipp (lokale utslipp og 
klimagassutslipp), støy, fremkommelighet og arealbruk. En justert målformulering og nye 
føringer for målemetodikk er nå fastsatt. Statens vegvesen har laget et notat i saken, og 
presenterer saken i møtet. Se vedlegg 2. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen slutter seg til følgende:  

• Følgende mål legges til grunn i byvekstavtalen for Bergensområdet: "I byområdene 
skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv 
arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og 
gange." 

• Byindeksen skal være hovedindikator for måloppnåelse. 



3 

 

• Trafikkarbeid målt ved reisevaneundersøkelser (RVU) skal inngå som støtteindikator 
for å følge reisemiddelfordeling og turenes lengde innenfor hele avtaleområdet.  

• I rapporteringen av byvekstavtalen skal følgende indikator for innfasing av 
nullutslippkjøretøy inngå: Andel lette kjøretøy gjennom bomstasjonene som er 
nullutslippskjøretøy.   

• AKG bes foreta en nærmere vurdering av behovet for soneinndeling, med sikte på å 
legge fram en sak i neste møte i styringsgruppen. 

 

Sak 49/20  Forslag til retningslinjer for sekretariatet for 
Miljøløftet 

Våren 2020 tok Statens vegvesen sentralt initiativ til å utarbeide forslag til sentrale 
retningslinjer for sekretariatene som arbeider med byvekstavtaler og bypakker. Dette 
arbeidet har vært diskutert i Miljøløftets styringsgruppe 24. april, Miljøløftets arbeidsutvalg 
28. april og 26.mai og i AKG 4. juni og 25. august. Miljøløftets sekretariat har sammen med 
de andre sekretariatene i hele landet, deltatt aktivt i de innspillsrundene som har vært 
avholdt under utarbeidelsen av det sentrale forslaget. Sekretariatet har deretter i samråd 
med AKG, tilpasset forslaget for sekretariatet for Miljøløftet. Sekretariatsleder presenterer 
forslaget i møtet. Se vedlegg 3. 

Forslag til vedtak: Retningslinjer for sekretariatet for Miljøløftets vedtas.  

 

Sak 50/20  Orienteringssak: Orientering om trafikk- og 
inntektstall i bomstasjonene  

SVV orienterer om trafikk- og inntektstall i bomstasjonene i Bergen så langt i 2020. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 

Sak 51/20  Eventuelt  
 

 
 


