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          Stavanger, 26.05.2020 

Styringsmål og kostnadsgjennomgang 

Framdriftsplan og arbeid høsten 2020 
I lokalt vedtatt byvekstavtale er det en differanse på 2 mrd. kr. mellom inntekt og portefølje. Dermed er 

det nødvendig at porteføljen i byvekstavtalen blir dimensjonert til den faktiske inntektsstrømmen.  

 

I tillegg er det overskridelser av prosjekter i Nord-Jærenpakka på om lag 0,5 mrd. kr, som må dekkes 

innenfor rammene av Bymiljøpakken. Det betyr at effektiviseringstiltakene må resultere i kostnadskutt 

på om lag 2,5 mrd. kr. 

 

Styringsgruppen sendte 30.04.20 et brev til Samferdselsdepartementet der man skisserte en 

framdriftsplan for effektivisering av porteføljen i henhold til lokalt vedtatt byvekstavtale. Framdriften 

forutsatte at det høsten 2020 skal arbeides med effektiviseringstiltak for prosjektene som i desember 

2020 skal kumulere i en balanse mellom inntekter og utgifter i prosjektporteføljen.  

 

Vegeierne er godt i gang med en gjennomgang av sine prosjekter. Dette er imidlertid en krevende 

prosess som forutsetter samarbeid og lokal forankring. 

 

Premisser for arbeidet framover 
I tråd med forpliktelsene i fremforhandlet byvekstavtale og i henhold til ordførerforliket skal alle 

prosjekter i porteføljen gjennomgås med sikte på effektiviseringstiltak.  

 

Det er en forutsetning for styringsgruppen at samtlige prosjekter i prosjektporteføljen skal 

gjennomføres, i tråd med intensjonen i lokalt vedtatt byvekstavtale. Dette forutsetter at det arbeides 

videre med kostnadsreduksjoner i prosjektene for å få balanse mellom inntekter og utgifter i 

porteføljen. Dette er et premiss dersom det skal bli rom for alle prosjekter.  

 

I gjennomgangen skal det tas hensyn til grad av måloppnåelse (nullvekstmålet) og samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet. Tiltak til kostnadsreduksjoner skal ikke komme i konflikt med nasjonale og vesentlige 

regionale interesser. 

 

Hver vegeier har ansvar for sine prosjekter. Sekretariatet for Bymiljøpakken tar ansvaret for oppfølging 

av programområdene som går på tvers av partene. Gjennomgangen skal ikke gi forsinkelser i prosjekter 

som er klare for byggestart i 2021. 
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I tillegg skal det skal settes styringsmål for alle prosjektene i Bymiljøpakken. Planleggingskostnader til 

prosjektene skal innarbeides i styringsmålet for prosjektene.  

 

I brevet styringsgruppen sendte til Samferdselsdepartementet ble det presentert en foreløpig vurdering 

av effektiviseringspotensial, vist i tabellen under: 

 

 

Tabellen viser at det er skissert et effektiviseringspotensial i alle prosjekter i porteføljen, med unntak av 

bomstasjonene. Det foreløpige potensialet ber styringsgruppen vegeierne gi en faglig vurdering på om 

det er mulig å gjennomføre i første styringsgruppemøte til høsten. Det vil være rom for å justere 

potensialet i løpet av høsten, så lenge man i desember 2020 kommer fram til en balanse i 
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prosjektporteføljen. Styringsgruppen ber om at vegeierne setter seg sammen underveis for koordinering 

av arbeidet.  

 

 

Framdriftsplan 
 

Møte 26. august: 

• Vegeierne presenterer status for effektivisering av prosjektene opp mot tabell 

• Vurdering av måloppnåelse (nullvekstmålet) og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjektene 

• Eventuelle justeringer av effektiviseringspotensialet 

Møte 30 september: 

• Statusrapport på arbeidet fra vegeierne 

• Eventuelle justeringer av effektiviseringspotensialet 

Møte 4. november: 

• Vegeierne presenterer foreløpige resultat og forslag til styringsmål 

 

Møte 4. desember 2020:  

• Styringsgruppen fatter vedtak om effektiviseringstiltak som gir balanse mellom inntekter og 

utgifter i prosjektporteføljen. Styringsmål vedtas på alle prosjekt. 

 

 


