
Konstituerende møte 
Styringsgruppe for Bypakke Nord-
Jæren 
 

 

 

 

 

 

 

 
Møtetidspunkt 

Fredag 13. februar 2015 09:00-11:00 

Møtested Rogaland fylkeskommune  
Møterom Fylkesutvalgssalen  
 

Medlemmer Navn Til stede Forfall 
Statens vegvesen Lars Aksnes X  
Jernbaneverket Elisabeth Enger X  
Rogaland fylkeskommune Janne Johnsen X  
Stavanger kommune Christine Sagen Helgø X  
Sandnes kommune Stanley Wirak  X 
Sola kommune Ole Ueland X  
Randaberg kommune Bjørn Kahrs X  
Fylkesmannen i Rogaland Magnhild Meltveit Kleppa X  

 

I tillegg møtte: Gottfried Heinzerling RFK, Marie Koch Singelstad RFK, Kristin Dybdal Holthe 
RFK, Astrid Eide SVV, Tina Jacobsen SVV, Lars Chr. Stendal JBV og Margrethe Skimmeland 
Grinde FM. 

Varamedlemmer Navn Møtt for 
Sandnes kommune Pål Morten Borgli Stanley Wirak 



Sak 1/2015 Rammeverk/mandat for styringsgruppens arbeid 

Styringsgruppen tar rammeverk og generelle føringer for forhandlinger om helhetlige 
bymiljøavtaler til orientering. 

 

Sak 2/2015 Konstituering av styringsgruppen 

Styringsgruppens faste medlemmer: 

Medlemmer   
Statens vegvesen Terje Moe Gustavsen Vegdirektør 
Jernbaneverket Elisabeth Enger Jernbanedirektør 
Rogaland fylkeskommune Janne Johnsen Fylkesordfører 
Stavanger kommune Christine Sagen Helgø Ordfører 
Sandnes kommune Stanley Wirak Ordfører 
Sola kommune Ole Ueland Ordfører 
Randaberg kommune Bjørn Kahrs Ordfører 
Fylkesmannen i Rogaland Magnhild Meltveit Kleppa Fylkesmann, observatør 
 

Lars Aksnes er fungerende Vegdirektør i Terje Moe Gustavsen sitt fravær. 

Ledelse av styringsgruppen 

Styringsgruppen ledes av Vegdirektøren. 

Stedfortredere for styringsgruppens medlemmer 

   
Statens vegvesen Leder av styringsstaben Lars Aksnes 
Jernbaneverket Strategidirektør sør/vest Lars Christian Stendal 
Rogaland fylkeskommune Fylkesvaraordfører Terje Halleland 
Stavanger kommune Varaordfører Bjørg Tysdal Moe 
Sandnes kommune Varaordfører Pål Morten Borgli 
Sola kommune Varaordfører Jan Sigve Tjelta 
Randaberg kommune Varaordfører Jarle Bø 
Fylkesmannen i Rogaland Ass. fylkesmann Harald Thune 
 

Praksis for bisittere/tilhørere i møtene 

Rådmennene i kommunene og fylkeskommunen får innkalling fra sekretariatet til 
styringsgruppemøtene. Lars Christian Stendal i Jernbaneverket, Margrethe Skimmeland 
Grinde hos Fylkesmannen og Helge Eidsnes og Astrid Eide i Statens vegvesen får også 
innkalling til møtene. 



Åpne eller lukkede møter for eksterne tilhørere/presse 

Styringsgruppemøtene er åpne for eksterne tilhørere og presse. Unntaket er når man skal 
forhandle om Bymiljøavtaler eller når andre begrunnede årsaker tilsier det. 

 

Sak 3/2015 Etablering av sekretariat for bypakken 

Midlertidig sekretariat inntil det permanente sekretariatet er etablert 

Stine Haave Åsland fra Statens vegvesen fungerer som midlertidig sekretariat inntil det 
permanente sekretariatet er etablert.  

Etablering av sekretariat, antall stillinger, arbeidsgiveransvar, kontorsted, utlysning 
og ansettelsesprosess 

Sekretariatet skal være uavhengig, men blir formelt sett ansatt i Statens vegvesen. Mulige 
kandidater for stillingene søker jobb for Bypakke Nord-Jæren, men har et ansettelsesforhold 
hos Statens vegvesen.. Det er viktig at leder ansettes først, og deretter ansettes en person til 
avhengig av hvem som blir leder.  

Etablering av sykkelgruppe 

Styringsgruppen godkjenner at det etableres en sykkelgruppe som består av fagkompetanse 
fra partene i bypakken som kan identifisere og få frem gode sykkelprosjekt. 

Finansiering av sekretariat, planlegging og bygging av bomstasjoner 

Stillingene i sekretariatet skal finansieres med bompenger. Finansiering av stillingene frem 
til bypakken trer i kraft 1.1.2017 kommer vi tilbake til. 

Oppsett av bomstasjonene betales av bompenger. Bompengeselskapet tar opp et lån som 
skal finansiere dette, slik som det er vanlig å gjøre i bompengeprosjekt.  

 

Sak 4/2015 Forhandling av bymiljøavtale 

Styringsgruppen tar saken til orientering. 

 

Sak 5/2015 Arbeidet med bompengepakken Bypakke Nord-Jæren 

Kort orientering om vedtak i Rogaland fylkesting 09.12.2014 

Styringsgruppen er godt kjent med vedtaket. Det ble ikke gitt en ytterligere orientering. 



Orientering om arbeidet med å etablere nye bomstasjoner 

Astrid Eide, avdelingsdirektør for Vegavdeling Rogaland i Statens vegvesen, holdt en 
orientering i møtet. 

Orientering om arbeidet med Utbyggingspakke Jæren 

Gottfried Heinzerling, samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune, holdt en orientering i 
møtet. 

Drøftelse av videre arbeid med bompengepakken 

Lars Aksnes orienterte om veien videre med de sentrale behandlingene. Grunnlagsdokument 
for KS2 er sendt fra Statens vegvesen Region vest til Vegdirektoratet for kvalitetssikring. 
Rutinen er at VD sender dette videre til Samferdselsdepartementet etter kvalitetssikringen, 
som deretter velger konsulent som skal kvalitetsikre pakken (KS2). Parallelt med KS2-
prossesen arbeider Statens vegvesen/Vegdirektoratet med en stortingsproposisjon. 
Samferdselsdepartementet vil så utarbeide en stortingsproposisjon som sendes til 
regjeringen, som legger denne frem til stortinget.  

Møteplan Styringsgruppen 2015 

 

Dato Tidspunkt 
11. mai 2015 09:30-11:00 
29. september 2015 10:00-12:00 
1. desember 2015 10:00-12:00 
 

 

Sak 6/2015 Eventuelt 

Styringsgruppen ønsker å se nærmere på fritaksordningene for Bypakke Nord-Jæren. Det er 
mange fritak i dag, og styringsgruppen ønsker å se på reglene for dette. Sekretariatet lager 
en sak om dette til neste styringsgruppemøte.  

Det er signalisert at det skal være 2-5 bompengeselskap fra regjeringen. Det er spådd at 
denne saken snart blir behandlet i Stortinget. Hvordan Bypakke Nord-Jæren skal arbeide 
med et bompengeselskap kommer sekretariatet tilbake til med en sak i neste 
styringsgruppemøte. 
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