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Sak 34/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste blir godkjent. 

 

Sak 35/19  Godkjenning av referat fra møte 5/19 

Referat er vedlagt. Se vedlegg 1.  

 

Forslag til vedtak: Vedlagt referat blir godkjent. 

 

Møtepapir 

Styringsgruppen for 
Miljøløftet 

Møte 06/2019   |   Klokkeslett: 08:00 -  10:00   |   Dato: 27.09.2019 

Møtested: Statens vegvesen, Nygårdsgaten 112, Bergen 

Saksbehandler: 
Dato: 

Solveig Paule 
20.09.2019 

Saksliste 
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Sak 36/19  Oversikt utvikling i trafikk og inntekt i 
Miljøløftet etter 6. april 

Statens vegvesen har laget et notat til saken.  Se vedlegg 2. 

Dette notatet oppsummerer 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.  

Kristian Bauge fra Statens vegvesen presenterer saken i møtet. 

 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 

 

Sak 37/19 Evaluering av trafikale konsekvenser av de 
nye bomstasjonene 

Sekretariatet har laget et notat til saken. Se vedlegg 3. 

Saken er en oppfølging fra styringsgruppens møte 24. mai 2019, der det ble påpekt at 
Bergen kommune har vedtatt at de nye bomstasjonene skal evalueres etter ett år. 
Styringsgruppen konkluderte da med at Miljøløftet skal foreta denne evalueringen, og at 
sekretariatet i et senere møte skulle legge frem en sak om hvordan de nye bomstasjonene 
foreslås evaluert. Notatet presenterer forslag til organisering av arbeidet med 
evalueringen. 

 

Forslag til vedtak: Det oppnevnes en gruppe med et arbeidsutvalgsmedlem fra hver part, samt 
en representant fra sekretariatet, som får ansvaret for arbeidet med denne evalueringen. 
Representanten fra Bergen kommune leder arbeidet. Av hensyn til kapasitet og legitimitet, 
innhentes ekstern bistand. Prosjektgruppen rapporterer til AU, mens mandat, 
konkurransegrunnlag og milepæler underveis, legges frem for AKG. Rapporten legges frem for 
Miljøløftets styringsgruppe i august/september 2020. 

 

 

 

Sak 38/19 Eventuelt 
 


