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Sak 24/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste blir godkjent. 

Sak 25/20  Godkjenning av referat fra møte 3/2020 

Se vedlegg 1.  

Forslag til vedtak: Vedlagt referat blir godkjent. 

 

Sak 26/20  Miljøløftets Handlingsprogram 2021-2024  
Sekretariatet har laget et forslag til Handlingsprogram 2021-2024. Rammene for dette 
forslaget er tidligere drøftet i Miljøløftets arbeidsutvalg og i Miljøløftets administrative 
koordineringsgruppe (AKG). 

Forslag til handlingsprogram inneholder også behov for midler til prosjekter i de nye 
kommunene i ny byvekstavtale. Denne avtalen er vedtatt av alle lokalpolitisk, men venter 
på regjeringsbehandling. For disse innspillene tas det forbehold om regjeringsbehandling. 

Sekretariatet presenterer saken i møtet.  

Forslag til vedtak: Miljøløftets handlingsprogram 2021-2024 vedtas. Sekretariatet gjør 
nødvendige tilpasninger som f.eks. å indeks-justere. Handlingsprogrammet sendes over til 
partene for lokalpolitiske vedtak innen sommeren 2020. 

 

Sak 27/20  Orienteringssak: Orientering om trafikk- og 
inntektstall i bomstasjonene  

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

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

Sak 28/20  Orienteringssak: Status planlegging 

Bybanen BT 5  

Bergen kommune og Vestland fylkeskommune orienterer kort om status for planlegging av 
Bybanen til Åsane.  

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 
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Sak 29/20  Orienteringssak: Mulighet for videreføring 

av Bybanen til Spelhaugen  

Vestland fylkeskommune orienterer kort om mulighetene for videreføring av Bybanen til 

Spelhaugen.  

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 

Sak 30/20  Orienteringssak: Bompengereformen, 
herunder systemtilpasning som sikrer 
høyeste takst i rushtiden  

Staten vegvesen orienterer kort om Bompengereformen, herunder systemtilpasning som 
sikrer høyeste takst i rushtiden. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 

Sak 31/20 Orienteringssak: Reisevaneundersøkelsen  
Staten vegvesen orienterer kort reisevaneundersøkelsen. 

Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 

Sak 32/20  Eventuelt  
 

 

 
 


