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Videre framdrift for reforhandlinger av byvekstavtale for Nord-Jæren 

Reforhandlinger av byvekstavtale for Nord-Jæren startet i mai 2018. Det er så langt 

gjennomført åtte møter i forhandlingsutvalget, ledet av vegdirektør Terje Moe Gustavsen. 

Siste møte i forhandlingsutvalget ble holdt 20. desember 2018. I tillegg er det gjennomført 

to møter i politisk styringsgruppe, det siste ble holdt 4. mars 2019. De to møtene i politisk 

styringsgruppe var ledet av statssekretær i Samferdselsdepartementet Anders Werp.  

Det er lokal enighet om å komme i mål med en reforhandlet byvekstavtale så raskt som 

mulig. I saken beskrives premisser for å komme videre i forhandlingene, og sentrale 

forhandlingstemaer som må avklares før det er aktuelt å inngå avtale.  

1. Lokal enighet om et bompengeopplegg  

Lokal enighet om et bompengeopplegg for Nord-Jæren er et avgjørende premiss for å 

komme videre i reforhandlingene av byvekstavtale. Dette inkluderer enighet om hvorvidt de 

to riksvegprosjektene E39 Hove-Ålgård og E39 Smiene-Harestad skal ut av Bymiljøpakken 

og overføres til Nye Veier AS. 

2. Forhandling om avtaletekst 

Det foreligger et avtaleutkast som grunnlag for videre reforhandlinger av byvekstavtale.  

Sentrale forhandlingstemaer vil være:  

• Måloppnåelse: bidrar prosjektene i avtalen til at nullvekstmålet nås?              

• Bussveien (risikofordeling, MVA, økt finansiering) 

• Midler til programområdetiltak til kommunale/fylkeskommunale veiprosjekter 

• Bidrag til finansiering av infrastruktur til nytt sykehus på Ullandhaug 

• Midler til økt kollektivsatsing og reduserte bomtakster som følge av bompengeforliket 

• Regionale og lokale forpliktelser knyttet til arealbruk og parkering 

Vi vil legge opp til at forhandlingene og møter i styringsgruppen så langt som mulig finner 

sted på samme dager. Det er så langt kun avsatt ett møtet til i styringsgruppen for 



 

 

Bymiløpakken, 6. desember i år. Videre møteplan, og om det er aktuelt å sette av tid til et 

forhandlingsmøte før 2020, må drøftes i møtet.  

  

 

 


