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Sak 15/2022 Revidert budsjett 2022

Revidert budsjett 2022 ble lagt fram for godkjenning i styringsgruppen.
Se vedlegg 1.
Protokoll:
Presisering fra sekretariatet: Hannadalsgate er presentert med -0,3 mill. kr. Dette vil bli rettet til
0,3 mill. kr. i endelig versjon.
Vedtak:
Styringsgruppen godkjenner forslag til revidert budsjett 2022.

Sak 16/2022 Trafikk og inntekt

Inntektene er i ferd med å normalisere seg opp mot budsjett. Akkumulert til og med april er
inntektene 21 millioner kroner over budsjett. For april er inntektene 0,4 millioner kroner under
budsjett.
Årsdøgntrafikk er stigende, og er høyere enn begge pandemiårene. Trafikken er i ferd med å
nærme seg nivået fra 2019.
Se vedlegg 2.
Protokoll:
Sandnes kommune: Hvordan vil utviklingen i trafikk og inntekt slå ut med ulike scenario rundt
elbil-banen? Bestillingen var «hva betyr de ulike banene for inntektene?»
Sekretariatet jobber framover for å få en slik oversikt med i Trafikk og inntekt-rapporteringen.
Vedtak:
Styringsgruppen tar sak om trafikk og inntekt til orientering.

Sak 17/2022 Mobilitetsrapport

Sekretariatet presenterte utkast til mobilitetsrapport for styringsgruppen. Mobilitetsrapporten
er ment til å være et styringsverktøy for styringsgruppen opp mot nullvekstmålet.
Presentasjonen ble laget med hensikt å få innspill fra styringsgruppen, hva som er nyttig for
styringsgruppen, til det videre arbeidet med mobilitetsrapporten.
I møtet besvarte og noterte sekretariatet spørsmål og innspill fra styringsgruppen.
Presentasjonen kan ettersendes styringsgruppen ved behov.
Det er ønskelig med et punkt som viser tendensen i biltrafikken opp mot nullvekstmål og
referansepunkt.
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Vedtak:
Styringsgruppen tar presentasjonen til orientering.

Sak 18/2022 Presentasjon revisjonsrapport Haugalandspakken
Rogaland revisjon var invitert inn for å gi en presentasjon av sin revisjonsrapport for
Haugalandspakken.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 19/2022 Referat

Styringsgruppen behandlet forslag til referat fra dagens møte. Referat fra forrige
styringsgruppemøte ligger på bymiljøpakken.no.
Vedtak:
Referatet godkjennes
Orienteringssaker:
- Søknad om takstjustering Ferde - Vedlegg 3
Presisering: Takstjusteringen er en ren KPI-justering.
Det manglet et vedlegg i denne saken. Dette vedlegget er ettersendt styringsgruppen under
møtet.
Protokoll: Takstjusteringen kommer kun få måneder etter forrige KPI-justering av bomtakstene.
Saken tas til orientering med de merknader som ble gitt i møtet.
- Orientering fra møte i samferdselsdepartementet med de andre bypakkene
Presisering:
Referat fra møtet blir ettersendt når det er klart fra departementet.
Politisk styringsgruppe har fastsatt dato for møte på Nord-Jæren 8. september.
Saker til møtet: Formelt vedtak av handlingsprogram og årsbudsjett.
Tilbakemelding fra styringsgruppen i Bymiljøpakken: Denne datoen kolliderer med
Vestlandsrådet og et arrangement i regi KS, hvor samtlige ordførere og kommunedirektører er
invitert.
Styringsgruppen foreslår 5. september som alternativ dato.
Eventuelt:
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Spørsmål fra Sandnes kommune:
E39 Ålgård-Hove:
Hva er status på saksbehandlingen hos Statsforvalteren?
Svar: Statsforvalteren forventer en beslutning i starten av juni.
Hva er status rundt utlysninger på strekket Osli-Hove?
Statens Vegvesen tar sikte på utlysning i juni.
Ellers:
Alle som holder presentasjoner bes ettersende filen som ble presentert til sekretariatet i
Bymiljøpakken (kontakt@bymiljopakken.no). Sekretariatet vil så laste opp presentasjonene på
bymiljøpakken.no, sammen med møtevedleggene, så snart de blir mottatt.
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