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Styringsgruppemøte Bymiljøpakken 

17. november 2020 

 

 

 
Møtetidspunkt:  Tirsdag 17.november 2020, kl. 12.00-14.00 

Møtested:   Teams  

Møterom:   

 

Deltakere   

Statens vegvesen Bjørne Grimsrud Leder av styringsgruppen 

Jernbanedirektoratet Anita Skauge  Direktør jernbanestrategi 

Rogaland fylkeskommune Marianne Chesak Fylkesordfører 

Stavanger kommune Kari Nessa Nordtun Ordfører 

Sandnes kommune Stanley Wirak Ordfører 

Sola kommune Tom Henning Slethei Ordfører 

Randaberg kommune Jarle Bø Ordfører 

Fylkesmannen i Rogaland Lone M. Solheim Fylkesmann 
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Agenda 

Sak 71/2020 Referat fra møte i styringsgruppen 4.november 2020 

Vedlagt følger forslag til referat fra styringsgruppemøte i Bymiljøpakken 4. november 2020.  

 

Se vedlegg 1.   

 

Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes 

 

 

Sak 72/2020 PwC-rapporten del to 

PwC har, på bestilling fra styringsgruppen, gjort en ekstern gjennomgang av Nord-Jærenpakke 1. I dette 

møtet presenteres siste del av rapporten. 

 

Rapporten vil bli fremlagt i møtet.  

 

Forslag til vedtak: 

Rapporten oversendes sekretariatet for bearbeiding. Sekretariatet forbereder en sak med tiltak basert 

på rapporten. 

 

Sak 73/2020 Styringsmål og kostnadsgjennomgang 
 

På dette møtet gir vegeierne status på arbeidet, og avklarer prosess for innspillene som kom i forrige 

møte: 

 

- Det etterlyses kost/nytte-analyser for kuttene i prosjektene 

- Det må også ses på ferdig, regulerte løsninger, og finne ut om det er potensial for justeringer 

også der. 

- Det må også ses på prosjekter som ligger lenger frem i tid, for eksempel tverrforbindelsen, for å 

se om det er mulig å redusere kostnader gjennom nedskalering av prosjektene. 

- Det foreslås at koblingen mellom E39 og tverrforbindelsen legges som et eget prosjekt i 

porteføljen. Denne løsningen innarbeides i samletabell. 

- Prosjektene må også se på alternative finansielle bidrag, som for eksempel rekkefølgekrav og 

grunneierbidrag 

- Det skal ikke tilrettelegges for konvertering til bybane på bussveien. 

- Samletabellen for styringsmål og kostnadsgjennomgang må også ha med bane og sekretariats 

kostnader 
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- Summen av tiltakene må vise nullvekst, ikke nødvendigvis hvert enkelt prosjekt 

- Skisser til reguleringsendringer, og fravik, som kan redusere kostnader i prosjektene vil bli 

vurdert frem mot 4.desember. Styringsgruppen ber om status på hvilke skisser til 

reguleringsendringer og fravik som blir vurdert i møtet 17.november. 

- Det gås i dialog om de prosjektene som det ikke er enighet om mellom partene. Vegeier har 

ansvar for å følge opp partene. Fylkesmannen er klar til å bidra i sakene hvor det er innsigelser. 

Det gis en statusoppdatering på dialogen i møtet 17.november. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Tas til orientering 

 

 

Sak 74/2020  Møteplan 2021  
 

Forslag til møteplan baserer seg på, som i år, at møtene avholdes på onsdager. Det har kommet innspill 

på at starttidspunktet for møtene bør vurderes flyttet til kl. 09 pga. reduserte flyruter som følge av 

korona. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Møteplan for 2021 vedtas. 

 

 
Sak 75/2020 Eventuelt 
 

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 

6.  3. 10. 28.  9.  25. 29.  3. 8. 


