Styringsgruppe for Bypakke NordJæren

Referat 5. januar 2017

Møtetidspunkt

Torsdag 5. januar 2017

Møtested

Rogaland fylkeskommune

Møterom

Fylkesutvalgssalen

10.00 – 13.00

Medlemmer

Navn

Til stede

Statens vegvesen

Terje Moe Gustavsen

X

Jernbanedirektoratet

Anita Skauge

X

Rogaland fylkeskommune

Solveig Ege Tengesdal

X

Stavanger kommune

Christine Sagen Helgø

X

Sandnes kommune

Stanley Wirak

X

Sola kommune

Ole Ueland

X

Randaberg kommune

Kristine Enger

X

Fylkesmannen i Rogaland

Magnhild Meltveit Kleppa

Forfall

X

Varamedlemmer

Navn

Møtt for

Fylkesmannen i Rogaland

May Britt Jensen

Magnhild Meltveit Kleppa

I tillegg møtte: Helge Eidsnes, Hans Silborn, Tone Oppedal, Astrid Eide, Lisa Garpe, Irene

Hegre, Tina Jacobsen SVV, Magne Fjell Randaberg kommune, Gunn Jorunn Aasland Stavanger
kommune, Kristin Barvik, Sandnes kommune, Arve Nyland Sola kommune, Kjersti Sandvik

Bernt Sekretariat Bypakke Nord-Jæren, Marianne Chesak, Janne Johnsen, Anita Egeli, Astrid

Apalset Vassbø, Daniel Aamodt, Gottfried Heinzerling, Gareth Doolan, Marie Koch

Singelstad, Terese Haaland og Eilin Tvedt-Gundersen RFK, Tonje Doolan FM, NRK Rogaland

og Stine Haave Åsland sekretariatsleder

Sak 1/2017

Referat fra forrige møte 19. oktober 2016

Referat godkjent

Sak 2/2017

Status Bypakke Nord-Jæren

Stortingsproposisjon 47S (2016-2017) ble lagt fram i statsråd 16. desember. Videre

behandling er opp til Stortinget, men det ventes at denne behandles før påske 2017.
Sekretariatsleder presenterte hovedpunkt i Stortingsproposisjonen.

Statens vegvesen informerte om status for bomstasjonsprosjektet. Anbud for bygging av 38
bomstasjoner ble lyst ut, med forbehold om stortingets godkjenning, 19. desember. Selve

grunnarbeidet for bomstasjonene vil gjennomføres på ett år fra anleggsoppstart. Erfaringer

fra andre bomstasjonsanlegg viser imidlertid at bestillingstid for bomstasjonsutstyret vil ta

lenger tid enn først antatt. Statens vegvesen antar at de nye bomstasjonene kan være i drift
fra 1. oktober 2018, men skal jobbe for å få utstyret på plass så raskt som mulig. Denne
framdriften forutsetter Stortingsbehandling av bypakken i mars 2017.

Vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 3/2017

Byvekstavtale

Saken ble behandlet i et lukket forhandlingsmøte.

Sak 4/2017

Byutredning for Nord-Jæren

Statens vegvesen informerte om innhold og organisering av byutredningsarbeidet som skal
gjennomføres i 2017. Statens vegvesen har fått ansvar for utredningsarbeidet i nært
samarbeid med alle partene i bypakken. Byutredningen skal være et grunnlag for
andregenerasjons byvekstavtale. De etablerte gruppene i bypakkesamarbeidet

(Styringsgruppen og administrativ koordineringsgruppe) vil ha samme funksjon for

byutredningsarbeidet. Styringsgruppens funksjon/oppgave i byutredningen ble drøftet. SVV

legger opp til at deler av de avtalte møtene benyttes til å behandle aktuelle

byutredningssaker. Alle partene og sekretariatet for bypakken vil få invitasjon til å delta i en
produserende prosjektgruppe.

Vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 5/2017

Nord-Jæren

Oversikt framdrift og kostnader prosjekt Bypakke

Oversikt over framdrift og kostnader ble presentert og drøftet kort. Ingen vesentlige

endringer p.t. Styringsgruppen ønsker denne oversikten som et utgangspunkt for videre
rapportering. Oversikten dateres januar 2017 og presenteres i forbindelse med
tertialrapportering.

Vedtak:
Vesentlige endringer i enkelte prosjekt skal rapporteres i hvert styringsgruppemøte. Mer
utfyllende rapportering for alle prosjekt følger eksisterende rapporteringsløp med
tertialrapportering for fylkes- og riksveg.

Sak 6/2017

november 2016.

Evaluering befaring og politisk dialogmøte 16.

Enighet om at politiske dialogmøter er viktige for alle parter. Styringsgruppen ga gode
tilbakemeldinger på opplegget og arbeidet som var lagt ned ifm. gjennomføringen av
befaringen og dialogmøtet.

Det er ønskelig å gjennomføre et nytt møte etter forhandlingene er gjennomført, og før et

nytt handlingsprogram skal revideres. Det må løpende vurderes behov for å løfte fram
enkelttema som kan være aktuelle for samme møteform.

Vedtak:
Saken tas til orientering. Sekretariatet bes planlegge et nytt politisk dialogmøte etter at
byvekstavtalen er forhandlet frem.

Sak 7/2017

Innspill fra Norges Lastebileier-forbund

Saken ble drøftet i møtet. Styringsgruppen har registrert innspillet. Det vises til at saken er

en del av nylig fremlagt Stortingsproposisjon 47S (2016-2017), og videre behandling er nå

opp til Stortinget. Sekretariatet bes sende svar på henvendelsen fra NLF.

Vedtak:
Styringsgruppen har mottatt innspill fra NLF, men forholder seg til fremlagt Prop. 47S

(2016-2017) som ble lagt frem av regjeringen 16. desember 2016. Videre behandling er opp

til Stortinget.

Sak 8/2017
Ingen saker

Eventuelt

