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I tillegg møtte: Helge Eidsnes, Astrid Eide, Lisa Garpe, Tina Jacobsen og Vegard Thise SVV,

Lars Christian Stendal og Torill Klinker JBV, Tonje Doolan FM, Magne Fjell Randaberg

kommune, Gunn Jorunn Aasland og Wenche Clarke Stavanger kommune, Kristin Barvik,

Sandnes kommune, Arve Nyland Sola kommune, Kjersti Sandvik Bernt Sekretariat Bypakke

Nord-Jæren, Arne Bergsvåg, Terese Haaland og Olav Andreas Sagen RFK, Stine Haave Åsland,
sekretariatsleder

Sak 26/2016

Referat fra forrige møte 12. mai 2016

Sak 18/2016 første kulepunkt refererer til feil strekning på rv. 509. Rettes opp i referat: 500
millioner kroner i økning på strekningen Kannik til Madlakrossen som følge av valget om en

fullverdig bussveiløsning, ikke sidestilt kollektivfelt.

Sak 27/2016

Status Bypakke Nord-Jæren og bymiljøavtale

Bypakke Nord-Jæren
Sekretariatsleder orienterte kort om status Bypakke Nord-Jæren og gikk igjennom

hovedpunkt i KS2 rapport som nylig ble offentliggjort. Presentasjon vedlegges referatet

sammen med et notat som beskriver kostnadsutvikling i bypakken fra vedtak 2014 til i dag.
Statens vegvesen orienterte om at E39 Smiene – Harestad prosjektet nylig har vært gjennom
en kostnadsanslagsprosess. Anslaget viser at totalkostnaden for prosjektet ligger over

kostnaden som ligger til grunn i NTP og i KS2. SVV går nå igjennom kostnadsanslaget på ny.
Anslaget sjekkes opp mot tilsvarende prosjekt som bygges nå, og i tillegg skal det sees på

en kuttliste. Dette vil foreløpig ikke få konsekvenser for framdrift og SVV jobber med mål om

at prosjektet kan stå klar når Rogfast åpner.

Styringsgruppen ba sekretariatet utarbeide en samlet oversikt over alle bypakkeprosjektenes
framdrifts- og kostnadsutvikling. Det utarbeides et strukturforslag og en førsteversjon av

hvordan dette kan se ut til neste møte. Dette vil gi grunnlag for å ta de rette beslutningene

og gi bedre styring. Det er ønskelig at oversikten presenteres i form som gir et godt visuelt
bilde av status til enhver tid.

Styringsgruppen ønsker å gjennomføre befaring i byområdet. Sekretariatet bes planlegge
befaringen.

Bymiljøavtale
Partene drøftet de kommende bymiljøavtaleforhandlingene. Det er fra både statens og

regionens side ønskelig å komme i gang med forhandlingene så snart som mulig. Regionalt
er forberedelsene godt i gang. Staten har inngått avtale i Trondheim og sluttfører nå

forhandlingene i Oslo. Vegdirektoratet venter nå på mandat fra samferdselsdepartementet
og regner med at forhandlingene med Nord-Jæren kan komme i gang i nærmeste framtid.

Vedtak:
Saken tas til orientering. Sekretariatet bes utarbeide en samlet oversikt over alle

bypakkeprosjektenes framdrifts- og kostnadsutvikling samt planlegge befaring i byområdet.

Sak 28/2016

Byutredning for Nord-Jæren

Sekretariatet orienterte om byutredningene og gjennomgikk hovedpunkt i utkast til mandat
som ble ettersendt til styringsgruppen.

Det legges opp til ett års utredningsarbeid som skal sluttføres innen desember 2017.

Arbeidet skal gi et bedre grunnlag for bymiljøavtalene som skal inngås ved neste revisjon
2018.

Regjeringen har besluttet at Statens vegvesen blir ansvarlig for å lede byutredningene.
Det ble stilt spørsmål ved om organiseringen av arbeidet var hensiktsmessig. Det er viktig å
unngå dobbeltarbeid, avgrense oppdraget, samt få til mest mulig effektiv organisering.

Styringsgruppen har behov for mer tid til å ta stilling til utkast til mandat. Uklart i forhold til
frist for kommentarer og når mandatet skal vedtas.

Sekretariatsleder fikk i oppgave å samordne fylkeskommunens og kommunenes

høringskommentarer til mandatet for byutredningene. Høringskommentarene oversendes til
VD.

Fylkesmannen ønsket at mandatet i tillegg omtaler følgende tema:
•
•
•
•

Klimaendringer

Befolknings- og bosettingsmønster
Folkehelse

Godstransport sjø

Vedtak:
Saken tas til orientering. Sekretariatet samordner fylkeskommunens og kommunenes

høringskommentarer til mandatet for byutredningene. Høringskommentarene oversendes til
VD.

Sak 29/2016

Kommunikasjon – status

Sekretariatet orienterte om status. Styringsgruppen presiserte viktigheten av å jobbe
målrettet og proaktivt sammen.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 30/2016

Bussveien – status

Prosjektleder Vegard Thise i SVV orienterte om status Bussveien.
Partene samarbeider godt i prosjektet og det er pr. nå ingen vesentlige endringer i framdrift
og kostnader siden forrige statusrapport.

Vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 31/2016 Regionalplan Jæren – status
Fylkestinget i Rogaland har vedtatt at Regionalplan Jæren skal revideres, arbeidet starter opp
i 2017. Ny prosjektleder for arbeidet Olav Andreas Sagen ble presentert.

Vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 32/2016 Områdeplan nytt sykehus SUS på Ullandhaug – status
Wenche Clarke fra Stavanger kommune orienterte om status for planarbeidet som pågår med
områdeplan for Ullandhaugområdet. Det er lagt opp til sluttbehandling av planen desember
2016. Presentasjon er lagt ved referatet.

Sak 33/2016

Budsjett 2017

Sekretariatet forventer økt aktivitet i 2017, spesielt på arbeid med kommunikasjon og

økonomi. Sekretariatet foreslår å øke totalrammen fra 4 415 000 kr (2016) til 4 900 000 kr
for budsjettåret 2017, dvs. 700 000 kr. pr part.

Sekretariatet legger fortsatt til grunn 50 % kommunikasjonsbistand i sekretariatet, noe som

krever at partene bidrar i tillegg. Det er ikke tatt høyde for ressurser til eventuelt arbeid med
byutredningen.

Vedtak:
Partene avsetter 700 000 kr. i budsjettmidler til drift sekretariat/felleskostnader for 2017.

Sak 34/2016

Eventuelt

Omklassifisering
SVV orienterte om at de jobber videre med å effektuere vedtak i fylkestinget om

makebytte/omklassifisering strekningen rv. 509 Sundekrossen – Mosvatnet og fv. 409
Sundekrossen til Finnestadgeilen.

Vedtak:
Saken tas til orientering

Politisk dialogmøte og felles befaring styringsgruppe
Det inviteres bredt til et politisk dialogmøte kvelden 16. november 2016. I forkant av møtet
ønsker styringsgruppen å gjennomføre en befaring på Nord-Jæren. Sekretariatet bes lage

forslag til program for aktivitetene. Styringsgruppens medlemmer reserverer tid fra kl 12.00.

Vedtak:
Sekretariatet planlegger og utarbeider forslag til program befaring og politisk dialogmøte
16. november, fra kl 12.00

