
 
Styringsgruppe for Bypakke Nord-Jæren 

Referat 8. mars 2018 
 

 

 

 

 

 

Møtetidspunkt Torsdag 8. mars 2018 10.45 – 13.15 
Møtested Harestad skole  
Møterom   

 
Medlemmer Navn Til stede Forfall 
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 X  

 

I tillegg møtte: Tone Oppedal, Tina Jacobsen, Irene Hegre, Helge Ytreland, SVV, Gunn Jorunn Aasland 
og Ellen Thoresen Stavanger kommune, Kristin Barvik Sandnes kommune, Arve Nyland, Sola 
kommune, Magne Fjell Randaberg kommune, Gottfried Heinzerling, Marie Koch Singelstad, Vegard 
Thise, Frank Michael Mortensen, Terese Haaland RFK, Erik Cockbain Fylkesmannen, Anita Egeli, Leif 
Arne Moi Nilsen, Anne Woie, Kjersti Sandvik Bernt, Eya Salmi og Stine Haave Åsland Sekretariat 
Bypakke Nord-Jæren. 

Stavanger Aftenblad, NRK Rogaland, Rogalands avis 

Varamedlemmer Navn Møtt for 
Jernbanedirektoratet Trond Høyde og Lars Chr. Stendal Anita Skauge 
   



Sak 9/2018  Referat fra forrige møte 2. februar 2018 
 
Randaberg kommune savner at det i referatet under sak 2/2018 står noe om det som diskusjonen 
vedrørende innfartsparkering. Kommunen ønsker at dette framgår i vedtaket. 

 
Vedtak:   
 
Referat godkjennes, med endring beskrevet over. 

 
 
Sak 10/2018 Evaluering Politisk dialogmøte 22. februar 2018 
 
 
Evaluering av møtet er sendt ut til deltakerne, men frist for å svare er ikke gått ut. Styringsgruppen 
var godt fornøyd med innhold og gjennomføring av møtet i Sandnes. Styringsgruppen mener de 
politiske dialogmøtene er viktige og ønsker å gjennomføre tilsvarende møter i tiden framover. Det 
legges opp til to møter – ett før sommeren og ett rundt oppstart av bompengeinnkreving i oktober 
2018. Det er ønskelig at det første møtet planlegges med tema: 
 

• Regionalplan Jæren – Arealutvikling langs Bussveien 
• Status for Bypakke Nord-Jæren og Mobilitetspakken 

 
Styringsgruppen ga ellers vekt på at det er viktig med god invitasjonsutforming og at invitasjon 
sendes ut bredt. 
 
Styringsgruppen ber i tillegg om at sekretariatet vurderer gjennomføring av folkemøter. 
 

Vedtak:   
 
Tas til orientering. Sekretariatet planlegger for politiske dialogmøter i 2018 basert på innspill gitt i 
møtet.  
 
 
 

 
Sak 11/2018 Status kommunikasjon 
 
Styringsgruppen ba i forrige møte om å få presentert kommunikasjon- og tiltaksplan og konkrete 
budskap for å få ut god informasjon om Bypakke Nord-Jæren. Sekretariatet presenterte dette i møtet 
Styringsgruppen mente at kommunikasjonsplanen er et godt grunnlag og har i seg mye av det som er 
viktig for arbeidet framover. Styringsgruppen hadde imidlertid noen innspill til noen av punktene i 
planen og ba sekretariatet ta dette med seg videre.  
 
Det ble påpekt at navnet «Bypakke Nord-Jæren» er krevende å kommunisere. Miljødimensjonen i 
navnet mangler i navnet ref. andre byer. Styringsgruppen ønsker en vurdering av navnebytte og ber 
sekretariatet komme tilbake med en sak til neste styringsgruppemøte.  



 
Stavanger kommune ønsker å ta initiativ til å arrangere en samling der samarbeidsparter i byområdet 
inviteres. Sekretariatet bes planlegge dette i samarbeid med ordførers kontor. Det ble gitt noen 
innspill til aktuelle deltakere som tas med videre i planleggingen.  
 
Ordførerne la ellers vekt på at de ønsker å stille opp på arrangementer/stunts og andre tiltak 
framover.  
 

Vedtak:   
 
Tas til orientering. Sekretariatet jobber videre med kommunikasjonsplan og kommunikasjonstiltak 
basert på innspill gitt i møtet.  
 

 
 
Sak 12/2018 Avvikling av dagens bompakke (Nord-

Jærenpakka/Jærenpakke 1) 
 
Sekretariatet orienterte om avvikling av dagens bompakke og konsekvenser for overføring av midler 
til bypakken. Bindingene håndteres i kommende revisjon av handlingsprogram for bypakken.  
 

 
Vedtak:   
 
Tas til orientering 

 
 
Sak 13/2018       Felles driftsstrategi hovedsykkelnett Nord-Jæren 
 
Faggruppe sykkel orienterte i møtet. Styringsgruppen er positive til initiativet og at det stilles 
spørsmål om en mer detaljert sak skal komme tilbake til styringsgruppen.   

Det ble presisert at det ikke er avsatt midler til drift sykkelveg i bypakken. Finansiering blir derfor en 
budsjettsak hos hver av partene. 
 

Vedtak:   
 
Styringsgruppen ber sekretariatet utarbeide et mer detaljert beslutningsgrunnlag for en felles 
driftsstrategi for hovedsykkelnettet på Nord-Jæren. 
 

 

 

 



Sak 14/2018  Kostnader Bypakke Nord-Jæren 
 
Styringsgruppen ba i sist møte om å få på plass en helhetlig økonomisk oversikt for alle prosjektene i 
bypakken. Sekretariatet, Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune redegjorde for den 
gjennomførte kostnadsgjennomgangen og grunnlaget som var vedlagt saken.  
 
Til neste styringsgruppemøte 13. april ønskes det at det presenteres en plan for hvordan arbeidet 
med kostnadsreduksjoner legges opp videre. I tillegg skal det leveres et grunnlag for overordnede 
føringer for Bussveien og riksvegprosjektene. 
 

Vedtak:   
 
Rapportene vedlagt saken tas til orientering. Prosjektene som fremgår av stortingsproposisjonen skal 
gjennomføres. Det arbeides ellers videre ut i fra føringer gitt i møtet.  
 

1. Hovedlinjene for Bussveien ligger fast, inkludert strekning og omfang. 
2. Riksvegprosjektene skal gjennomføres. 
3. De økonomiske rammer som lå til grunn for stortingsbehandlingen ligger fast. 
4. RFK har prosjekteieransvar for Bussveien og dermed ansvar for at det planlegges og bygges 

ut innenfor de vedtatte rammer. I den sammenheng forutsetter et nært samarbeid med 
kommunene og Statens vegvesen. 

5. Det skal skje en videre gjennomgang av Bussveien og riksvegprosjektene med sikte på 
kostnadsreduksjon. Konsekvensene av gjennomgangen skal behandles i styringsgruppen. I 
den sammenheng foretas en vurdering/gjennomgang av de overordnede forutsetninger for 
Bussveien f.eks.; fremkommelighet, konvertering og bredde med videre. 

6. Håndtering av endrede kostnader er porteføljestyring, og må reflekteres i 
handlingsprogrammet. 

 
 
Sak 15/2018 Handlingsprogram 2019 – 2022 
 
Handlingsprogram for bypakken 2019 – 2022 vurderes først revidert til høsten 2018. Arbeidet med 
kostnadsreduksjoner har første prioritet. Styringsgruppen ber derfor sekretariatet om å forberede et 
grunnlag for hva som skal bygges i 2019 slik at det kan behandles i kommunene og i fylket før 
sommeren. Dette blir grunnlag til statsbudsjett og kommunale budsjettprosesser.  
 

Vedtak:   
 
Styringsgruppen ber sekretariatet jobbe videre med budsjettgrunnlag for 2019 og forberedelser til 
handlingsprogramrevisjon basert på innspill gitt i møtet. 
 
 

Sak 16/2018 Eventuelt 
 

Ordfører Kristine Enger fyller 50 år 18. mars. Vegdirektøren overrakte en oppmerksomhet til henne 
på vegne av styringsgruppa.  
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