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Agenda
Sak 65/2018 Referat fra møte 2. november 2018
Se vedlegg 1.
Forslag til vedtak: Referat godkjennes

Sak 66/2018 Byutredning Trinn 2
Prosjektleder i Statens vegvesen presenterer hovedtrekk i Byutredning Trinn 2 for Nord-Jæren i møtet.
Rapport Byutredning Trinn 2 er nå er klar og oversendt Vegdirektoratet. Se vedlegg 2.
Forslag til vedtak: Tas til orientering

Sak 67/2018 Status og nøkkeltall - trafikkutvikling på Nord-Jæren
Sekretariatet presenterer status og nøkkeltall for trafikkutvikling på Nord-Jæren. Styringsgruppen har
tidligere bedt om et dashboard som kan følge trafikkutviklingen og andre viktige parametere måned for
måned. Dette er under utvikling i digital versjon i regi av Kolumbus og er ikke klar per i dag.
Sekretariatet vil i møtet presentere et forslag til et dashboard som kan brukes i mellomtiden og som gir
oversiktlig innføring i utviklingen på bl.a tellepunkt på vegnett og sykkel, passasjerstatistikk buss og
diverse annen statistikk.
Forslag til vedtak: Tas til orientering
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Sak 68/2018 Bompengeinntekter oktober 2018
Bymiljøpakken har beregnet foreløpige bompengeinntekter for oktober 2018 på 87 mill.kr.
Inntektstallene er basert på passeringsstatistikk fra Ferde for oktober. Inntektene er lavere enn
forutsatt i St.prop 47S (2016-2017).

Gratis passeringer

Forutsetninger i prop. 47S

Erfaring fra oktober 2018

Elbil andel

5%

13%

Timesregel + passeringstak

20%

23,5%

Svinn

3%

4%

Andre fritak*

0%

3%

Ukjent passering (feil og mangler i
vegkantutstyret)

0%

4%

% ikke betalende trafikk

28%

48%

Sekretariatet vurderer tallene som foreløpige. Det er bl.a. knyttet usikkerhet til feilregistreringer som
skal rettes opp hos Ferde og som kan gi endringer i inntekter for oktober og i månedene framover.
Antall passeringer som ikke er betalt for i bomringen er i oktober større enn ventet. Det må tillegges
vekt at tallene kun er for oktober måned, den første måneden med nye bomringer og rushtidsavgift. Det
etter sekretariatets vurdering for tidlig å konkludere på de totale økonomiske konsekvensene og
måloppnåelse i Bymiljøpakken. Sekretariatet ser behov for å følge inntektsutviklingen videre over lengre
tid med drift før det kan konkluderes totale økonomiske konsekvenser.
En oversikt over forutsetninger som var lagt til grunn for inntektsberegninger i forbindelse med grunnlag
for St. prop 47S (2016-2017) er vedlagt. Se vedlegg 3
Sekretariatet vil presentere trafikk i bomstasjonene og foreløpige inntektstall i møtet.
Forslag til vedtak: Tas til orientering
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Sak 69/2018 Bybrua
Reforhandling av Byvekstavtalen pågår. Her vurderes konsekvenser av rushtidsavgift og eventuelle
endringer i bomopplegget. Dette vil gjelde vurderinger for hele Bymiljøpakken, og ivaretar vurderinger
knyttet til bom på Hundvåg og andre bomstasjoner. Hva endringene vil bety økonomisk totalt sett for
Bymiljøpakken vil være en del av dette arbeidet.
Sekretariatet foreslår, i samråd med administrativ koordineringsgruppe, at selve vurderingen av å snu
innkrevingsretning på Bybrua og økonomiske konsekvenser av det jobbes videre med parallelt med
reforhandlingen. Statens vegvesen vil kunne ha et grunnlag klar til første ordinære møte i
styringsgruppen på nyåret og fremmes da som en egen sak for styringsgruppen.
Forslag til vedtak: Tas til orientering

Sak 70/2018 Prioritering av sekkeposttiltak i Bymiljøpakken i
forbindelse med kommunesammenslåing
I forrige styringsgruppemøte ble Brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet «Byvekstavtaler
– avgrensing av nullvekstmålet» ble delt ut i møtet og tatt til orientering. Det er fastsatt at nullvekst skal
måles innenfor de geografiske grensene til Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, selv om
byvekstavtaleområdet utvides med de nye kommunene.
Sekretariatet foreslår i samråd med administrativ koordineringsgruppe å øremerke midlene som er
avsatt til sykkel, kollektiv, gange, miljø og trafikksikkerhetstiltak (sekkeposter) til tiltak innenfor de
samme geografiske grensene, og som omfattes av nullvekstmålet.

Forslag til vedtak: Midlene avsatt til sykkel, gåing, trafikksikkerhet, miljø og kollektiv (sekkepost)
prioriteres til de geografiske områdene som omfattes av nullvekstmålet.

Sak 71/2018 Eventuelt
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