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og
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Bakgrunn og formål

Staten v/Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger
kommune, Sandnes kommune, Sola kommune, Randaberg kommune og Rogaland
fylkeskommune har forhandlet fram en byvekstavtale for Nord-Jæren, jf. vedlegg datert 6.
desember 2019.

Staten v/Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sola kommune, Randaberg kommune og
Rogaland fylkeskommune inngår med dette byvekstavtale for Nord-Jæren for perioden 2019-
2029 i tråd med vedlagte dokument.

Partene i byvekstavtalen er forpliktet tHå følge opp det til enhver tid gjeldende
nullvekstmålet. En justert målformulering og nye føringer for målemetodikk er nå fastsatt, jf.
brev av 8. juni 2020 til de ni største byområdene.

Følgende mål skal legges til grunn i det videre arbeidet med byvekstavtalen: / byområdene
skal klimagassutshpp, kø, luftforurensing og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og

ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Lokalpolitisk behandling

Det ble gitt tilslutning til den framforhandlede byvekstavtalen ved vedtak i Stavanger
kommunestyre 16.12.2019, Sandnes kommunestyre 16.12.2019, Sola kommunestyre
12.12.2019, Randaberg kommunestyre 12.12.2019 og Rogaland fylkesting 10.12.2019.
Rogaland fylkesting fattet vedtak 03.03.2020 om bruk av tilskudd til reduserte bompenger og
bedre kollektivtilbud samt tilskudd til reduserte kollektivsatser.

Samferdselsdepartementets og Kommunal- og moderniseringsdepartementets
behandling

Etter drøftinger i regjeringen slutter Samferdselsdepartementet og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet seg til den fremforhandlede byvekstavtalen. En forutsetning
for at regjeringen gir sin tilslutning til byvekstavtalen er at det er balanse mellom inntekter og
utgifter i prosjektporteføljen innen utgangen av 2020. Det stilles derfor krav om at det fattes
vedtak i styringsgruppen for byvekstavtalen om effektiviseringstiltak som gir balanse mellom



inntekter og utgifter i prosjektporteføljen i byvekstavtalen innen utgangen av 2020. Dette er i
tråd med den fremdriften som styringsgruppen for byvekstavtalen legger opp til, jf. brev fra
styringsgruppen til Samferdselsdepartementet av 30. april 2020. Dersom det ikke foreligger
konkrete innsparinger av tilstrekkelig omfang innen fristen, legges det til grunn at de lavest
prioriterte prosjektene i prioriteringslisten utgår fra byvekstavtalen, slik at det blir balanse
mellom inntekter og kostnader.

Bompengepakken på Nord-Jæren er en del av byvekstavtalen, og er vedtatt av Stortinget
gjennom behandlingen av Prop. 47 S, jf. Innst. 214 S (2016-2017). I desember 2019 fattet
lokale myndigheter vedtak om endringer i bompengeopplegget og redusert portefølje i
pakken. Samferdselsdepartementet vil på egnet måte orientere Stortinget om de lokalt
vedtatte endringene.

4. Vedlegg

Byvekstavtale mellom Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg
kommuner, Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019-2029.
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Byvekstavtale mellom Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner,
Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2019-2029

Byvekstavtale mellom Rogaland fylkeskommune, Stavanger,

Sandnes, Sola og Randaberg kommuner,

Samferdseisdepartementet og Kommunal- og

moderniseringsdepartementet 2019-2029

Det er et mål at veksten i persontransporteni storbyområdeneskal tas med kollektivtransport,sykling
og gåing,jf. Nasjonaltransportplan2018-2029.Byvekstavtalener et virkemiddelfor å nå dette målet,
og skal også bidra til mer effektiv arealbrukog mer attraktiveby- og tettstedssentre.

Dennebyvekstavtalener inngått mellomStaten,ved Samferdselsdepartementetog Kommunal-og
moderniseringsdepartementet,og Nord-Jærenved Rogalandfylkeskommune,Stavanger,Sandnes,
Sola og Randabergkommuner.Avtalen gjelder for perioden2019-2029og er geografiskavgrensettil
disse fire kommunenepå Nord-Jæren.Den gjelder transporttiltak,finansieringog arealtiltaksom
framkommerav avtalen. Den byvekstavtalesom nå inngåstar utgangspunkti rammeneog
pdoriteringenei Nasjonaltransportplan2018-2029.

Byvekstavtalenskal styres gjennom BymiljøpakkeNord-Jæren,som er navnetpå partnerskapeti
avtalen.Avtalepartenesrepresentasjoni de styrendeorganer i Bymiljøpakkenfremgårav kapittel 9.
Bompengeinnkrevingenpå Nord-Jærener en del av byvekstavtalen,og er beskrevet i Prop.47S
(2016-2017)Finansiering av Bypakke Nord-Jæren i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger
kommunar i Rogaland. Som følge av lokalenighet omjustert bompengeoppleggvil det fremmes en ny
bompengeproposisjonsom vil bli en del av denne byvekstavtalen.Det justere bompengeoppleggeter
omtalt i kapittel 3.

1. Mål

Målet for byvekstavtalener at veksten i persontransportenskal tas med kollektivtrafikk,syklingog
gange (nullvekstmålet),samt god framkommelighetfor alle trafikantgruppermed hovedvektpå
kollektivtransport,sykling,gåing og næringstransport.

Løsningenesom velges må bidra til å sikre bedreframkommelighettotalt sett, spesieltved å
tilretteleggefor attraktivealternativertil privatbil og bedre framkommelighetfor næringstransporten.
Byvekstavtalenskal også bidra til høy arealutnyttelseog fortetting,og transformasjonmed høy by- og
bokvalitet.

Nullvekstmåles innenforde geografiskegrenser til Stavanger,Sandnes,Sola og Randaberg
kommunerslik de er avgrenset inntil 1.januar 2020.

En eventuellvekst i persontransportenmed bil utenfordet sentralebyområdetmå kompenseresmed
tilsvarende reduksjoni de tettere befolkedeområdene.

Regjeringentar sikte på å fastsetteet videreutvikletnullvekstmålmed fokus på reduserteutslipp,støy,
fremkommelighetog arealbruk innen utgangenav 2019. Partenei byvekstavtalener forpliktettil å
følge opp det til enhver tid gjeldendenullvekstmålet.Foreløpiggjelder nullvekstmåletslik det er
definert i Nasjonaltransportplan2018-2029.Dersomendringav nullvekstmåletpåvirkerforutsetninger
i avtalen, må det vurderesom avtalenskal reforhandlespå dette punktet.

Det er en ambisjonat tiltak i byvekstavtalenskal føre til færre hardt skaddeog drepte i trafikken, i tråd
med nullvisjonen.Det vises også til nasjonaltmål om 20 prosentsykkelandeli de største byene.



Byvekstavtale mellom Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner,
Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2019-2029

2. Prosjekter og tiltak

Prosjekteneog tiltakene i byvekstavtalenskal byggeopp undermålene i avtalen.Tabell 1 gir en
prioritertoversiktover prosjektporteføljensom liggertil grunn for avtalenog det justerte
bompengeopplegget.I vedlegg7 er det en kartoversiktover prosjektene.

Tabell 1 Prosjektportefølje Bymiljøpakken

PRIORITERING PROSJEKTPORTEFØUEBYMIUØPAKKEN KOSTNADER
(MILL 2020-KR)

0 Bomstasjoner 38 STK 221
1 Drift kollektiv 3 478
2 Sykkelstamvegen 1 436
3 Bussveien Korridor 1+2 10 240
4 SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå 415
5 Transportkorridor Vest tungbilfelt rv 509 Sola skole- 758

Kontinentalveien

Programområde sykkel 1 159
7 Programområde gange, miljø- og trafikksikkerhetstiltak 1 159
8 Programområde kollektiv + øvrige kollektivinfrastrukturprosjekt 2 087
9 Bussveien Korridor 3+4 1 056
10 Transportkorridor Vest tungbilfelt rv 509 Kontinentalveien - 258

Sundekrossen

11 Transportkorridor Vest fv.409 ekskl Bussveien 418
12 E39 Hove —Ålgård 3 920
13 E39 Smiene —Harestad 3 533
14 Fv. 505 Foss Eikeland - E39 Bråstein 828
15 E39/rv. 44 krysstiltak/veiutvidelse Stangeland 221
16 Planlegging Sandnes øst 55

Kostnader prosjektportefølje 31 246

Generell effektivisering av prosjektene -2 000
KOSTNADERINKLUDERTEFFEKTIVISERINGSTILTAK 29 246

Sammenlignetmed St. prop47 S er prosjektertil om lag 2,3 mrd. kr tatt ut:
E39 Schancheholen- Solasplitten:Kollektivfelt(om lag 2 mrd. kr), Fv. 330 Hoveveien:Kollektivfett(om
lag 220 mill. kr og Fv. 435 Buøy- Austbø: Kollektivfelt(om lag 110mill. kr).

I tillegg til revidertprosjektportefølje,forutsettesdet en generelleffektiviseringav prosjektenepå
2 000 mill. kr, og pakkenstotale kostnaderutgjørdermed29 246 mill. kr. Det vises til ordførerforlikets
pkt. 13, der det står følgende:Partene er enige om at kostnadene for alle delprosjekter skal
gjennomgås på ny med sikte på å sikm at kostnadene ikke overstiger inntektene. Denne
gjennomgang gjelder uavhengig om reguleringsplaner er vedtatt eller ikke, og skal omfatte alle
prosjekter som inngår i bymiljøpakken. Bussveikonseptet, der bussens framkommelighet sikres, skal
gjennomføres.

StavangerUniversitetssjukehuser besluttet lagt til Ullandhaug.Det er en stor, statlig virksomhetsom
utløseret behov/rekkefølgetiltakfor at busstraseenmellom Ullandhaugog Jåttåvågenmå være
ferdigstilt i 2023. De lokale partenemenerat økte midler til gang—,sykkel-og kollektivtiltakpå post 30
sammenlignetmed byvekstavtalen2017-2023(fra 1300mill, kr til 2.600 mill, kr) skal benyttestil å
ferdigstillebusstrasseninnenåpningenav nytt sykehus i 2023. De statlige midlenemå eventuelt
forskutteresmed bompenger.

Prioriteringav prosjekterfølgervedtatt handlingsprogram2018-2021,hvor blant annet Bussveien,
sykkelstamveienog kollektivtraseenJåttåvågen-Ullandhaugprioriteres.Ut over dette prioriteres
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Byvekstavtale mellom Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner,
Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2019-2029

prosjekter i henholdtil ordinær porteføljestyring.Det er innenforstyringsgruppensmandatå kunne
justere og endre på den prioriterterekkefølgenav prosjekter.

Prosjektenei byvekstavtalenprioriteresgjennomporteføljestyring.Dette innebærerat tiltakene
prioriterespå grunnlagav en helhetligvurderingbasert på bidrag til måloppfyllelse,disponiblemidler,
samfunnsøkonomisklønnsomhet,planstatusog kapasitetpå planleggingog gjennomføring.Styringen
av prosjekteneskal skje i tråd med prinsippenefor god porteføljestyring.Kostnadsøkningermå
håndteresinnenforprosjektporteføljen.

Jernbaneinvesteringerinngårogså i avtalenog fullfinansieresav staten. Det henvisesellers til kapittel
6.

Kommunale tiltak

Kommunenepå Nord-Jærenhar totalt satt av 15,35årsverk (cirka 12,5 millionerårlig) til planlegging
av aktuelle tiltak i byområdet.Det er arbeid som transportanalyser,kartlegginger,transport-og
veiplanlegging,mobilitetsplaner,reguleringsplaner,strategiarbeid,rådgivingetc. som inngår i
stillingene.I tillegg bidrarkommunenesamlet med 785 000 kr årlig til mobilitetsordningen
HjemJobbHjem.

Kommunenebidrar totalt med ca. 127 millionerkroner årlig til veiinvesteringer.Midlenefordeles til
tiltak for gåendeog syklende,skoleveier,kollektiv,trafikksikkerhets-og fremkommelighetstiltakog
andre veitiltak i byområdet.

Kommunenebidrar totalt med ca. 141millionerkroner årlig til drift og vedlikeholdav veinettetpå Nord-
Jæren.

Fylkeskommunale tiltak

Rogalandfylkeskommuneer ansvarligfor flere relevantetransporttiltak.Fylkeskommunenbidrarmed
ca. 475 mill. 2020 kroner (ekskl. moms)årlig til drift, vedlikeholdog fornyingav fylkesveinettet.Videre
ytes det ca. 178 mill. 2020 kroner (ekskl.moms)årlig i tilskudd til drift av bussrutenepå Nord-Jæren.

Fylkeskommunenkompensererogså for takstsamarbeidetmed Jærbanensom inkludereralle typer
billetter.Samletsett kosterdette takstsamarbeidetKolumbus52 mill. 2020 kroner (ekskl. moms)årlig.
Rogalandfylkeskommuneog de fire kommunenehar et utstraktsamarbeid innen mobilitetspåvirkning.
I tillegg bidrar Rogalandfylkeskommunemed momsrefusjonfra Bymiljøpakke-prosjekterpå fylkesvei
som er finansiert med bompenger.

Fylkeskommunensitt ordinæretilskuddtil drift kollektivskal tilsvare det fylkeskommunens
tilskuddsnivåantas å være uten byvekstavtalen.

3. Finansierinc

Transporttiltakinnenforavtaleområdetfinansieresmed statlige midler, fylkeskommunalemidler,
kommunalemidlerog brukerfinansiering.Tiltakenetar utgangspunkti de økonomiskerammenei
Nasjonaltransportplan2018-2029og de årlige budsjettenefor staten, Rogalandfylkeskommuneog
Stavanger,Sandnes,Sola og Randabergkommuner.Brukerfinansieringtar utgangspunkti
bompengeinntekterfra BymiljøpakkeNord-Jæren.I tillegg finansiererRogalandfylkeskommunedrift
av regionalog lokal kollektivtransport.

Det forutsettessterk kostnadskontrollav prosjekterfor å lette pressetpå offentlige budsjetterog
bompengebelastningen.Afternativefinansieringskildersom grunneierbidragog andre private bidrag
må vurderes,og skal bidra til finansieringender det er relevant.Tiltakeneskal ha en nøkternstandard
og skal fylle sin hovedfunksjonog byggeopp under målsettingeni byvekstavtalen.
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Byvekstavtale mellom Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner,
Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2019-2029

Underfølger en oversiktover hvilkemidlersom inngår i avtalen. Det er en ambisjonat om lag 70
prosentav midlene innenforbyvekstavtalenskal gå til tiltak for kollektivtrafikk,syklingog gåing.

Statlige midler i byvekstavtalen

Midler til E39 Ålgård-Hove og E39 Smiene-Harestad
I Nasjonaltransportplan2018-2029er det avsatt 3 173mill. 2020-kr. i statlig bidragtil E39 Hove-
Algård (1697 mill, kr) og E39 SmieneHarestad(1478 mill. kr). I regjeringensbompengeavtaledatert
23. august 2019 er det åpnet for overføringav E39 Smiene-Harestadog E39 Hove-Algårdfra
Bymiljøpakkentil NyeVeierAS dersom de lokale parteneønskerdet. Det er imidlertid lokalenighet
om at de to E39-prosjektenebeholdesi Bymiljøpakkensprosjektportefølje.Det foreligger ikke et
tilstrekkeligfaglig grunnlagfor avklaringav overføringmed hensyntil 1) inntektsfordelingenmellom
Bymiljøpakkenog prosjekteneved introduseringav felles timersregel,2) eventuellplasseringav nye
bomstasjonerog 3) til den samletebombelastningenfor innbyggerepå Nord-Jæren.

Statlige programområdemidler til tiltak for kollektivtrafikk, sykkel og gange (post 30)
Statentilbyr 2 784 mill. 2020- kr til programområdetiltaki avtaleperiodentil
fremkommelighetstiltakfor kollektivtrafikk,sykkelog gange som bidrar til å oppfylle målet i
avtalen.Om lag 335 mill. kr av disse er bevilget i 2018-2019(løpendekroner).
I forslag til statsbudsjett2020 er det åpnet for økt fleksibilitetfor bruk av post 30-midlerpå
fylkeskommunaltog kommunaltansvarsområdeinnenforbyvekstavtalen.Midlenekan også
brukestil kommunaleog fylkeskommunalegange-, -sykkel-og kollektivtiltak.Det er forutsatt
at brukenblir avgrensettil investeringer,og at en slik prioriteringblir vurdert som mer
kostnadseffektiv/samfunnsøkonomisklønnsom,eller øker måloppnåelseni avtalen
sammenlignetmed riksveitiltak.
Statensvegvesenvil utvikleet system som sikrerat vurderingskriterienefor fordelingav
midleneblir ivaretattog som sikrer gode rutinerfor oppfølging.Frist: 1. april 2020.
Valget og prioriteringenav programområdetiltakenevil skje gjennomden ordinære
porteføljestyringen.
Gjennomvedtatt årsbudsjett2020 og Bymiljøpakkenshandlingsprogram2018-2021er det
fastsatt bruk av programområdemidlertil og med 2021. Tiltakeneer å regnesom bindinger
fram til nytt handlingsprogramer vedtatt.

Statlig tilskudd til store fylkeskommunale kollektivinfrastrukturprosjekter (post 63)
Statenvil dekke 50 prosentav den samledekostnadenfor utbyggingav Bussveieni tråd med
retningslinjenefor 50/50-ordningen.

• Statenshalvdeler 5 190 mill. 2020-kr. inkl. mva. på riksveiog eks. mva. på fylkesvei. I
perioden2017-2019er det bevilget560 mill. kr (løpendekroner)til Bussveiprosjektet.I
nysalderingener bevilgningenfor 2019 foreslått redusertmed 190 mill. kr grunnetforsinket
framdrift (jf. Prop.23 S (2019-2020).Disse midleneer foreslåttbevilget i 2020, jf. Prop.1S
(2019-2020).

• Statenvil ikke dekke eventuellekostnadsoverskridelseri prosjektet.
• Det forutsettesat det årlige statligebidragetutgjør50 prosentav behovetfor midlertil

prosjektene,og at bompenger/lokalemidler som et minimumutgjøren tilsvarendeandel hvert
år.

• Statensandel skal være relaterttil den prosjektkostnadensom er nødvendigfor å oppnå et
hensiktsmessigkollektivtilbud.

• Det skal ikke planleggesfor fordyrende løsninger.
Byggeplanenmå foreliggesenest 15.juni året før igangsettelsefor å få statlig bevilgning.

Følgendeprinsipperliggertil grunn for kostnadsstyringenav Bussveien:
Eventuellekostnadsøkningermå håndteressom en del av porteføljestyringenav avtalen.
Det skal etableresendringsloggerfor prosjekteti sin helhetog for delprosjektene.
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Byvekstavtale mellom Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner,
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Endringsloggeneskal omfatte kostnadsendringerfra fastsattestyringsmålog fram til KS2 for
delprosjekterover 1 mrd. kr og fra fastsatte styringsmålog fram til vedtak om anleggsstartfor
prosjekterunder 1 mrd. kr. Endringsloggeneskal forankres i styringsgruppenfor
byvekstavtalen.
For å få en oversiktover den samledekostnadsutviklingeni hele planleggings-og
utbyggingsperiodenskal det ogsåføres endrings-/kostnadsloggerfor de enkelte
delprosjektenei gjennomføringsfasen,dvs, fra fastsatt styringsramme/kostnadsoverslagved
vedtak om anleggsstarttil prosjekteneer ferdige (gjennomførtsluttoppgjør).

Det statlige bidragettil Bussveienøker til 66 prosent.Halvpartenav det økte tilskuddetfra 50 til 66
prosentskal øremerkesredusertebompenger,og halvpartenskal øremerkeset bedre kollektivtilbud
på Nord-Jæren.Dette skal skje etter en lokal prioritering,Se avsnittet under for en nærmereomtale av
dette tilskuddet.

Tilbudet målt i kroner står ved lag også dersom kostnaderi den samlede prosjektporteføljenblir
redusert.Slik kan det statlige bidraget reelt bli over 50/66pst.

Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder (post 66)
En forutsetningfor belønningsmidleneer at nullvekstmåletnås. Det er også en forutsetningat lokale
myndigheterog transportetatenesammen utvikleret system for rapporteringsom gir god oversiktover
brukenav midlene.Statenforutsetterat rapporteringsoppleggetutviklesetter samme mal i alle
byområdermed byvekstavtale.Frist for utviklingav rapporteringsopplegg:1. april 2020.

Belønningsmidler
Statenstilbud innebærer2 612 mill. 2020-kr i belønningsmidlertil Nord-Jæreni avtaleperioden,hvorav
200 mill, kr er bevilget i 2018 og 2019 (løpendekroner). I nysalderingener det foreslått at ytterligere
115 mill. 2019-kr i belønningsmidlerutbetales i 2019 (jf. Prop.23 S (2019-2020).Belønningsmidlene
skal bidratil bedreframkommelighet,miljø og helse i storbyområdeneved å dempe veksten i
personbiltransportog øke antallet kollektivreiser.Midleneskal brukes i tråd med det overordnede
målet i byvekstavtalen.

Tilskudd til reduserte bompenger og økt kollektivsatsing
Det statlige bidragettil Bussveienøker til 66 prosentsom følge av regjeringensbompengeavtale,
hvorav halvpartenav midleneskal gå til redusertebompengerog halvpartentil et bedre kollektivtilbud
på Nord-Jæren.

I tiårsperioden2020-2029er det beregnetat tilskuddettil redusertebompengerog bedre
kollektivtilbudpå Nord-Jærenvil bli på om lag 1 700 mill. 2020-kr—fordelt med om lag 850 mill. kr til
redusertebompengerog om lag 850 mill. kr til bedrekollektivtilbud.Bussveienligger til grunn for
beregningenav tilskuddetpå denne posten,men den delen av tilskuddetsom utgjør økningenav fra
50 til 66 prosentvil bli utbetaltfordelt over tiårsperioden2020-2029,uavhengigav framdrift for
Bussveien.Det er lagt opp til at disse midleneoverførestil fylkeskommunen.

Når det gjelder delen som går til redusertebompengervil disse benyttestil å rekvireremindre
bompengertil fylkeskommunaleprosjekterenn forutsatt. Den redusertebompengebrukensom følge
av dette kommerbilistenetil gode i form av fjerning av rushtidsavgiftenpå Nord-Jæren.Fjerningav
rushtidsavgiftenvil gi en redusertbompengebelastningpå om lag 1,8 mrd. kr. Justert
bompengeoppleggvil totalt gi en redusertbompengebelastningpå om lag4 mrd. kr.

Når det gjelderdelen som går til bedre kollektivtilbuder følgende prosjektområderaktuelle:Økt satsing
på kollektivprioriterendeinfrastrukturtiltakog elektrifiseringav bussflåten,samt øke ruteproduksjonen.
Senest 1. april 2020 må det gis en endeligoversikt over fordelingenav disse midlene.Midlenekan
holdestilbake dersom dennefristen ikke overholdes.
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Tilskudd til reduserte kollektivtakster
Det avsetteset statlig bidrag på 50 mill. 2020-krårlig i tilskuddtil redusertekollektivtakster2020-2029,
dvs. 500 mill. kr i tiårsperioden.Det må synliggjøreshvordandisse midlenebrukesog kommer
kollektivtrafikantenetil gode.

Takstvedtakmå fattes av fylkeskommunen.Innretningenav midlenetil redusertebillettpriserskal
konkretiseresog behandlesi fylkestingetsenest 1. april 2020. Det forutsettesat styringsgruppenfor
Bymiljøpakkenbehandlersaken før vedtak i fylkestinget.

Økt statlig bidrag for å fjerne rushtidsavgiften
Som følge av lokalevedtak om å fierne rushtidsavgiftentilbyr staten 50 mill. 2020-kr per år 2020-2029,
dvs. 500 mill. 2020-kr totalt i avtaleperioden.En forutsetningfor midleneer at fierning av rushtidsavgift
lar seg realisereinnenfornullvekstmålet.

Utvikling av knutepunkter og stasjoner (post 73)
Det avsetteskr 221 mill. 2020-kr til stasjons-og knutepunkttiltak.Finansieringenskal følge fremdriften
til prosjekteneslik den er skissert i kapittel6.

Tabell 2 gir en samlet oversiktover det statlige bidragettil byvekstavtalen.Det tas forbeholdom årlige
bevilgningerover statsbudsjettet.Alle midlerskal indeksreguleres,se vedlegg2.

Tabell 2: Det statlige bidraget til byvekstavtalen for Nord-Jæren. Totalbeløpet er inkludert bevilgninger til
Bussveien 2017-2018 og post 30 ogpost 66 (tidl. Post 64) i 2018.




Mill. kr (2020)

Statlig bidrag E39 Ålgård-Hove og E39 Smiene-Harestad 3 175

Statlig bidrag Bussveien (post 63) 5 190

Statlige midler til kollektiv-, gang- og sykkeltiltak (post 30) 2 784

Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder (post 66)




-Belønningsmidler 2 612

-Reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud 1 661

-Reduserte billettpriser til kollektivtrafikk




500

-Tilskudd til fjerning av rushtidsavgift




500

Stasjons- og knutepunktutvikling (post 73)




221

Sum 16 643

Fyikeskommunale midler i byvekstavtalen

Det inngårfylkeskommunalemidler (refusjonav merverdiavgift)på om lag 1 500 mill, kr til
Bymiljøpakken.

Annen finansiering

Justert bompengeopplegg
De lokale partene i Bymiljøpakkenhar kommettil enighetom å justere bompengeoppleggetomtalt i
Prop47 S (2016-2017).Det vises til ordførerforliketav 6. november2019 (se vedlegg2). Forliket
innebærerat rushtidsavgiftenfiernes, og det innføreshalv takst for nullutslippskjøretøy.
Innkrevingsretningeni bomstasjonenpå Bybruaskal snus. Parteneforplikterseg videre til å endre
bomplasseringerog/eller innkrevingsretningerfor Tanangerog Lura. Det settes umiddelbarti gang en
utredningom hvordanbomplasseringeneog/eller innkrevingsretningkan innrettesslik at belastningen
for innbyggernei disse områdenekan bli bedreog mindrebelastende.Endringerskal ikke medføreat
det oppstår hull i ringene.Parteneer enige om at nødvendigetiltak for å oppnådisse måleneskal
besluttesog iverksettesså snart som mutigog i alle fall senest i løpet av våren 2020. Bomstasjonen
på E39 ved Mosvatnetskal flyttes slik at en unngårtrafikklekkasjeog lokal omkjøringsmulighetnår
Eiganestunnelenåpnes for trafikk i 2020.
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Det er bestemtat grunntakstenfor lette kjøretøy (takstgruppe1) settes til 22 2018-kr.
For tunge kjøretøy (takstgruppe2) settes taksten til 2,5 ganger grunntakstfor takstgruppe.
Passeringstakpå 75 passeringerper månedog timesregel basert på første registrertepassering.
Videre er det lagt til grunn at gjennomsnittstaksten(dvs.gjennomsnittligtakst per passering)
prisjusteresi samsvarmed SSBs konsumprisindeks.I sak 53/2019 i styringsgruppenfor
Bymiljøpakkengis en beskrivelseav bompengeoppleggetog forslag til lokalevedtak. Det er forutsatt
lokalevedtak i løpet av desember2019. Måleter stortingsbehandlingførste halvår2020.

Bompenger og lån
Beregnedeinntekterfra bompengesystemetpå Nord-Jærenframgår av Justert bompengeoppleggfor

BymiljøpakkeNord-Jæren.Brutto bompengeinntekterer beregnettil om lag 12,7 mrd. kr.
Nettoinntekteneer beregnettil om lag 10,1 mrd. kr.
I henholdtil justert bompengeopplegger det muligå ta opp lån som nedbetalesmed bompenger
opp til en maksimalgjeld på 1,5 mrd. kr. Det er ikke behovfor ytterligeregodkjenningfra Stortinget
så lengegjelden ikke overskrider1,5 mrd. kr. Gjeldenskal imidlertidtil enhver tid holdespå et
bærekraftignivå. Renterog avdragmå aldri utgjøreen uforholdsmessigstor andel av de løpende
bompengeinntektene.Låneopptakskal ikke benyttessom et virkemiddelfor å unngå reell
prioriteringi porteføljestyringenav prosjektpakken.

I tabell 3 gis en samlet oversiktover finansieringsgrunnlagettil Bymiljøpakken.

Tabell 3: Finansierinmunnlag for Bymiljapakken 2020-2033.

FINANSIERINGSGRUNNLAG BYMIUØPAKKEN




Mill 2020-kr

Statlig bidrag i byvekstavtale 2019-2029 -jf, tabell 2 16 643

Fylkeskommunale midler (mva.-kompensasjon) 1 500

Netto beregnede bompengeinntekter 2020-2033 10 100

Bompengeinntekter 2018- 2019 (ca., netto) 1 000

SUM INNTEKTERTOTALT 29 243

4. Nærmere om Bussveien

Statenvil dekke halvpartenav kostnadenetil Bussveiengjennomordningenmed statlig tilskuddtil
store fylkeskommunaleinfrastrukturprosjektfor kollektivtransport.Det vises til prosjektomtalemed
beskrivelseav Bussveieni vedlegg 3.

Kostnaderfor Bussveiensom staten kan bidra til å finansiereer beregnettil 10,38mrd. 2020-kr inkl.
mva. på riksveiog eks. mva. på fylkesvei. Dennerammen liggertil grunn for fastsettelseav det statlige
bidragettil Bussveiprosjektet,5,19 mrd. kr.

Beløpetpå 10,38mrd. 2020 kroner fordeler seg på delprosjektenetil Bussveienpå korridornivåsom
følger:

Korridor 1 Stavangersentrum—Sandnessentrum(utelukkendefylkesvei) 5,01 mrd. 2020 kr. eks.
mva.
Korridor2 Stavangersentrum—Kvernevik/Tananger(i hovedsakfylkesvei.Riksvei langs
fellestraseenmed TransportkorridorVest) 4,42 mrd. 2020 kr eks. mva. på fylkesvei. Riksveier
inkl. mva.
Korridor3 Sandnessentrum—Vatnekrossen(utelukkendefylkesvei)0,66 mrd. 2020 kr. ekl. mva.
Korridor4 Forus—Sola sentrum—Stavangerflyplass Sola (utelukkendefylkesvei) 0,29 mrd.
2020-kr.eks. mva.

Innenforrammenpå 10,38mrd. 2020 kr. kan ressursenefordeles mellomkorddorenei henholdtil
oppstått behov. I det videre arbeidetskal det utarbeideen framdrifts-og finansieringsplanfor de ulike
korridorene.Denne inkluderertidspunkterfor eventuellgjennomføringav KS2. En slik plan vil bli

7
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utarbeideti løpetav første halvår2020.Prioriteringenav ressurseneligger innenforstyringsgruppens
mandat,og skal håndteresi henholdtil kriterienefor porteføljestyring.

Rogalandfylkeskommuneog berørtekommunerpå Nord-Jærenhar ansvaretfor både planmessigog
finansiell rasjonellfremdrift for Bussveien.Statenvil bidra med sin halvdel i henholdtil rasjonell
framdrift for prosjektet.Statengir bidragtil både planleggingog utbygging,men bidragettil planlegging
utbetalesførst ved utbygging.

På Bussveienskal det anskaffesspesifiktbussveimateriellmed teknologisom er utprøvdog
driftsstabilt. Innfasingenav nullutslippsteknologiskal skje når denneer utprøvd i en ordinær
driftssituasjon.

5. Byutvikling

Byvekstavtalenskal bidratil attraktiveby- og tettstedssentreog en mer effektivarealbruk i
avtaleområdet.

Regionalpian Jæren 2050 som premiss for byvekstavtalen

RegionalplanJæren 2050 —fase 1, vedtatt i Rogalandfylkeskommunejuni 2019, leggertil rette for å
nå målet om at veksten i persontransportenskal tas med kollektivtrafikk,sykkelog gange
(nullvekstmålet).

Byutredningenhar dannetet transportfagliggrunnlagfor revideringav regionalplanen.Utviklingi tråd
med regionalplanener en forutsetningfor å nå nullvekstmålet.Avtaleparteneforplikter seg gjennom
denne byvekstavtalentil å bidraaktivt til at innholdeti planen blir realisert.

Byvekstavtalensikrer samarbeidom en effektiv og forutsigbaroppfølgingav mål, strategier,
retningslinjerog handlingsprogrami regionalplanen.I avtaleområdetlegger RegionalplanJæren 2050
til grunn et arealeffektivtutbyggingsmønsterbasert på prinsippeneom kollektivbasertutviklingmed et
transportsystemsom skal være effektivt,miljøvennlig,tilgjengeligfor alle og med lavest mulig behov
for biltransport.Planenfastleggeren regionalstrukturmed prioriterteområdersom skal ta
hovedtyngdenav veksten i boligerog arbeidsplasser.Utviklingenav de prioritertestedeneskal
fokusere på kvalitetog attraktiveby- og tettstedssentreog knutepunkter.En vesentligandel av
boligbyggingenog tilveksten i arbeidsplassintensivevirksomheterskal skje gjennomfortettingog
transformasjoni områdersom bidrartil måloppnåelse.

Ved utarbeidelseav fremtidigeregionaleplanerfor areal og transportvil nullvekstmåletog statlige
planretningslinjerfor samordnetbolig-, areal- og transportplanlegging(SPR-BAP)leggestil grunn.
Rogalandfylkeskommuneskal, som planeiere,bidra til at alle byvekstavtalensparter samt øvrige
kommuneri planområdetutarbeiderog følger opp sine planer i tråd med regionalplanen.

Kommuneneforplikterseg til å revideregjeldendeplaner i tråd med mål og strategierfor Regionalplan
Jærensamt målenefor byvekstavtalen.Ved revideringav de framtidigekommuneplaneneskal
arealstrategierog nye arealforslagvurderesopp mot nullvekstmålet,statlige planretningslinjerog
RegionalplanJæren. Ubebygdeområdersom er i strid med nullvekstmåletawentes eller utsettes i tid,
i tråd med RegionalplanJæren 2050.

Fylkeskommunenog berørtestatligemyndigheterskal delta konstruktivtmed faglige innspill i
planprosesseneog bidra til tidlig og tydelig avklaringav nasjonaleog vesentligeregionaleinteresser.

Ved revideringav gjeldendeplaner skal det planleggesfor en geografiskfordelingav nye boligerog
arbeidsplasserbasertpå nærhettil by- og tettstedssenter,knutepunktog stasjoner langs Bussveien
og dobbeltsporetsom bidrar til avtalensmålsetninger.Porteføljestyringav infrastrukturinvesteringene
skal være samordnetmed arealstrategien.Rogalandfylkeskommuneskal i samarbeidmed
kommunenevurdere hvordanframtidig rekkefølgefor utbyggingkan prioriteres,og da særligvurdere
aktuellevirkemidlerfor å nå målene.

8



Byvekstavtale mellom Rogaland fylkeskommune. Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner,
Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2019-2029

Partenevil samarbeideom å utvikleet sammenhengendenett for gåendeog syklendemed god
adkomst til kollektivsystemet.

Parkering

Rogalandfylkeskommune,Sandnes,Sola, Stavangerog Randabergkommunerog staten har i
RegionalplanJæren2050 sluttet seg til en helhetlig,samordnetog mer restriktivparkeringspolitikkfor
storbyområdet.Videre endringer i parkeringspolitikkenskal byggeopp undermålene i byvekstavtalen
og kan omfattetiltak i vedlagt liste over mulige tiltak og virkemidler (vedlegg6).

Statens oppfølging

Statenforplikter seg til å bidra til oppfølgingav RegionalplanJæren2050 med tilhørende
handlingsprogram,den delen av planensom omfatteravtaleområder.

Lokaliseringav statlige publikumsrettedevirksomheterog kontorarbeidsplasserskal medvirketil
reduksjonav biltransport,økt kollektivtransportog bedre bymiljø i tråd med statlige planretningslinjer
for samordnetbolig-, areal- og transportplanlegging.Staten leggertil grunn prinsippenefor bærekraftig
areal- og transportutviklingogså som eiendomsforvalterog tjenesteleverandør.Statenvil sikre at
planretningslinjenefor samordnetbolig-, areal- og transportplanleggingskal samordnesmed
retningslinjenefor lokaliseringav statlige arbeidsplasserog tjenesteproduksjon.

Det skal utarbeidesmobilitetsplanerfor statligevirksomheteri storbyområdet.Disse skal inkludere
evalueringav tilgjengelighetsprofilentil virksomheteneslokalisedngog deres bidragtil målet for
byvekstavtalen.

Statenved fylkesmannenskal i løpet av 2020 utarbeideforslag til en langsiktigstrategi for lokalisering
av statlige virksomheteri eide og leide bygg på Nord-Jæren,og som skal bidra til at statens
lokaliseringbyggeropp under nullvekstmålet.Dennestrategiener grunnlagfor dialog mellompartene i
byvekstavtalenog oppfølgingav statlige lokaliseringsbeslutningerpå Nord-Jæren.Det skal også
utarbeidestiltak som leggertil rette for at ansatte og besøkendefor de statlige virksomhetenei større
grad velger kollektiv,sykkelog gange. Strategienutarbeidesi samarbeidmed fylkeskommunenog vil
inngå som grunnlagfor Regionalplan for Jæren mot 2050, del 2.

Det vises videre til beskrivelsei kapittelom statlig oppfølgingav områdeutviklingved knutepunkterog
stasjoner.

Statenvil bidra til lokale pilot- og forbildeprosjektergjennomtilskuddsordningen"Bolig-, areal- og
transportplanleggingfor en bærekraftigog attraktiv byutvikling".Det tas sikte på at ordningen
videreføresut 2020 og vurderesforlenget slik at den får sammenfallendetidsperiodesom
Byvekstavtalen.

Videre arbeid

Partenevil utvikleog ta i bruk måleindikatorerfor arealutviklingfor å synliggjørepartenes
arealdisponeringer.

Parteneskal tallfesteveiledendemål for arealbruk i sentraleområderog ved viktige knutepunkterog
kollektivtrafikktraseer,i tråd med regionalplan og kommuneplaner.Disse målsettingeneaweies mot
viktige hensyn i byplanlegging,som bo- og områdekvalitet,barn og unges interesser,grønnstruktur,
klimatilpasning,jordvern og hensiktsmessigsammensetningav formål mm og revideres i forbindelse
med oppdateringav arealplanene.Rundt kollektivknutepunkteneforventes høy arealutnyttelsefor å
byggeopp under investeringskostnadenesom er knyttettil infrastrukturen.

Parteneskal sikres tilgang til datasett som er nødvendigefor å gjennomførearealanalysersom gir
grunnlagfor rapporteringpå byvekstavtalensindikatorerfor arealbruk.
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Parteneforplikterseg til aktivt å samarbeideom og vurdereforslag til endredeog nye virkemidlersom
kan sikre en mer bærekraftigbyutvikling.

6. Jernbane, stasjoner og knutepunkter

Jernbaneinvesteringerinngårogså i avtalenog fullfinansieresav staten. Jærbanener en sentraldel
av kollektivtrafikkenpå Jæren,og en videreutviklingav togtilbudeter viktig for å nå målet om nullvekst
i persontransportmed bil.

Avtaleparteneforplikter seg til å utvikleet helhetlig,attraktivtkollektivsystemmed vekt på knutepunkt-,
by og tettstedsutvikling.Stasjonsbyeneog knutepunktenepå Nord-Jærenmå utviklesmed hensyntil
bådefortetting,attraktivebyområderog funksjonelleterminalerog stasjoner

Statenvil i samarbeidmed kommuneneog fylkeskommunenutarbeidekommunedelplanfor
dobbeltsporetSkeiane- Nærbø innen utgangenav 2023. Det er inngåtten egen avtale mellom
Jernbanedirektoratetog de aktuellekommunerom finansieringav planarbeidet.

Det skal etablereskvarterspendelpå strekningenSkeiane- Ganddal innen2023, i henholdtil
prioriteringeri Nasjonaltransportplan2018-2029og handlingsprogramfor Jembane,dersomdette er
teknisk mulig.Avklaringvil skje i 2020.

Sentrums -, knutepunkts - og stasjonsnær områdeutvikling

Partenehar mål om å leggetil rette for god byutviklinggjennomå samarbeideom sentrums-,
knutepunkts-og stasjonsnærområdeutvikling.

Ved utviklingav områdeneskal parteneprioritere:

god bykvalitet
høy arealutnyttelse
stor andel arbeidsplass-og besøksintensivevirksomheter
god tilgjengelighetog framkommelighetfor fotgjengere,syklisterog kollektivtrafikk
enkle og effektivebytter mellomde ulike reisemidlene

Sentrums,knutepunkt-og stasjonsnærområdeutviklingtas opp som tema i revisjonav Regionalplan
for Jæren og kommuneplanarbeidet.I løpet av første halvår2020 skal roller, ansvarog forpliktelserfor
utviklingved Stavangerstasjon, Paradisområdet,Sandnesstasjonog Skeianestasjonavklares.

Stavanger stasjon
Statenvil i samarbeidmed kommunenog fylkeskommunenutarbeidetilstrekkeligbeslutningsgrunnlag
for å ta stillingtil prioriteringav Stavangerstasjon i Nasjonaltransportplan2022-2033.Kommunen,
fylkeskommunenog jembanesektorenskal samhandlefor å sikre utviklingav Stavangerstasjonsom
byområdetshovedknutepunktfor kollektivtrafikk,i tråd med føringene i Kommunedelplanfor
Stavangersentrum.Statenvil sørge for midler til videre detaljeringav jembanefunksjonenepå
stasjonsområdet.Arbeidet med prosjektering,herundersporplanfor en løsningsom tilretteleggerfor
økt antall togavganger,vil starte i 2020.

Paradis stasjon
Avklaringav disponeringav areal til jernbane- og byutviklingsformåli Paradiser gjort i forslag til
Kommunedelplanfor Stavangersentrum.Partenehar felles ambisjonom snarligå utvikleområdene
frigitt til byutvikling.
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Sandnes stasjon
Statenvil gjennomføretiltak for å oppgraderestasjonenog etableresømløseovergangermellom
jernbane, Bussveienog annen kollektivtrafikk.Statenskal sikre nødvendigeoppgraderingerav
stasjonen,herunderadkomstmed universellutforming.Løsningenskal samordnesog ferdigstilles
med øvrig utviklingav Rutenog Bussveien,etter planen i 2023. Kommunen,fylkeskommunenog
jernbanesektorenskal samhandlevidere for å sikre Sandnesstasjon som et fortsatt viktig
kollektivknutepunkt.

Skeiane stasjon
Statenvil i samarbeidmed Sandneskommuneavklarejernbanens arealbehovi området.Arbeidet
med kommunedelplanfor dobbeltsporetSkeiane-Nærbøvil svare ut behovetknyttet til fremtidig
togtrafikk og hensetting.Arealer ved Skeianestasjon som ikke skal benyttestil jernbaneformålskal
frigis til byutviklingog fortetningså raskt som mulig.

Som et ledd i områdets utviklingskal også stasjonenoppgraderes.Planenskal ha som siktemålå
integrereog oppgraderestasjonen i planlagtbyutvikling.Oppgraderingenskal gjøres som en del av
fortettingsprosjektenei området.

Takst - og rutesamarbeid
Jernbanedirektoratetog Kolumbushar inngåttavtale om et utvidettakst- og rutesamarbeidpå Jæren.
Avtalen blir gjeldendenår ny operatørpå Jærbanenovertar fra 15.12.2019.Vy og Kolumbushar
inngåttegen avtale om takst- og rutesamarbeidfor periodenfrem til ny operatører på plass.

Partenevil i avtaleperiodensamarbeideaktivt om å utvikleog forsterke et integrertog sømløst
kollektivtilbudpå Nord-Jæren.

	

7. Nye teknologiske løsninger

Nye teknologiskeløsningerskal bidra til å støtte opp under byvekstavtalensmål og samtidig bidra til å
kunne realiserekostnadseffektiveløsningerved investeringer,vedlikeholdog drift av transporttilbudet
på Nord-Jæren.

I de kommendefire år vil det være oppmerksomhetpå følgendeområder:
Testingav autonomebusser i partnerskapmed Jembanedirektoratet.Testingengjelder
autonomehøykapasitetsbusser på ny kollektivtrase.Det vil videre være oppmerksomhetpå
autonomifor å forbedre «last mile» kollektivtilbudetog erstatningav marginalebussrutermed
et mer fleksibelt opplegg.
Kvalitetsstyringav ruteproduksjonenpå bussveienog bybussrutenettetforøvrig.
Etableringenav et teknologiskgrunnlagfor å kunne tilby et mer kundevennligtakst- og
rabattsystemfor kollektivtrafikken.
Implementeringav en avansertflåtestyring i bysykkelordningen.

Ellers er det en vedvarendeutfordringå få redusert innkrevings-og driftskostnaderfor Bymiljøpakken
til et minimum.På lengresikt er det et mål om å reduseredisse kostnadene.Regionenønskerå
benytteseg av ny teknologi i denne sammenheng,gjerne gjennomet pilotprosjekt.

	

8. Måling ay resultater

De samledeeffekteneskal som et minimumdokumenteresgjennomfølgende indikatorer,som er
utviklet i samarbeidmellom Statensvegvesen,Jernbanedirektoratet,KS, fylkeskommuneneog
bykommunene,og fastsatt av Samferdselsdepartementet.Det vises til vedlagt indikatorveilederfor
nærmerebeskrivelseog operasjonaliseringav indikatorene(vedlegg4),

Referanseåretfor byvekstavtalener 2017.
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Trafikkutviklingener styrendefor å nå målet og skal følges i avtaleområdetgjennom:
Kontinuerligby-reisevaneundersøkelse(RVU), som gjennomføresi regi av transportetatene.
RVUengir informasjonom transportmiddelfordelingog transportarbeidmed personbil.Dengir
også informasjonom utviklingenav reisenemed kollektivtrafikk,syklingog gåing.
Avtalepartenemå bidramed finansieringav tilstrekkeliglokalt utvalg i undersøkelsen.Staten
dekker halvpartenav kostnadenefor utvalgetpå Nord-Jæren,mens Rogalandfylkeskommuneog
Stavanger,Sandnes,Sola og Randabergkommunerdekker den andre halvparten.Dersomdet
blir utvikletsmartere løsningerfor å følge opp reisevanenemed ny teknologi,vil slike løsninger
kunnetas i bruk senere.Det er samtidigviktig med et likartetsystemfor alle storbyområdenei
Norgeog med mulighettil å følge utviklingengjennomårene.
Byindeksfor veitrafikkbasertpå tellinger fra faste trafikkregistreringspunkterfordelt på riksveier,
fylkesveierog kommunaleveier. Det vises til kart i vedlegg 5. Trafikkindeksenskal gi et
representativtbilde av trafikkutviklingenmed lettekjøretøy i avtaleområdet.
Avtaleparteneer enige i trafikkregistreringspunktenesom er vist i vedlegg.Statensvegvesenhar
ansvaretfor utarbeidelsenav trafikkindeksenog rapporteringav resultatene.
Tellingerav reiser i kollektivtrafikken:Jembanedirektoratethar ansvaretfor innhentingav data fra
togselskapene,mens Rogalandfylkeskommunehar ansvaretfor innhentingav data fra Kolumbus.
Tellingerav sykkeltrafikk:Eksisterendefaste tellepunkterfor sykkeltrafikkskal brukes som en av
kildenefor å måle utviklingenav sykkeltrafikken.

Partenevil samarbeideom en videre utviklingav metoderog tellepunkterfor å innhenteog analysere
data om trafikkutviklingenpå Nord-Jæren,herundersyklingog gåing.

Klimagassutslipp
Tall for utslippav klimagasser(CO2-ekvivalenter)på Nord-Jærenfra lette og tunge kjøretøy
innhentesfra Miljødirektoratetsutslippsstatistikk.

Andre innsatsområderfølges opp gjennom:
Indikatorerfor arealbruk
Indikatorerfor parkering

Disse indikatorenebrukes ikke for å måle måloppfyllelsenav avtalen,men kan gi et bilde av i hvilken
grad virkemidlerinnenforarealbrukog parkeringtas i bruk. Dettekan være særligviktig å følge opp,
dersom indikatorenefor trafikkutviklingviser dårlig måloppfyllelse.

Det vises også til at partenevil utvikleog ta i bruk måleindikatorerfor arealutviklingfor å synliggjøre
partenesarealdisponeringer(jf. kapittel5).

Parteneer enige i at disse indikatorenekun er støtteindikatorer,og at de skal brukes på enklest
mulige måte. Brukenav indikatorenekan tilpassesforholdene i hver enkelt kommune.For eksempel
kan definisjonenav sentrumsområderved bruk av indikatorenefor arealbrukog parkeringta
utgangspunkti RegionalplanJæren2050.

Rapporteringsopplegg

Statensvegvesenhar ansvaretfor å rapporterede viktigste indikatorene,dvs, utviklingenav
persontransportmed bil, som rapporteresårlig. Jembanedirektoratetrapportererom togreisenes
utviklingog Rogalandfylkeskommuneom reisenemed fylkeskommunalbusstrafikkpå Nord-
Jæren.
Kommuneneskal årlig rapportereom tall for utslippav CO2,som hentesfra SSB. I tillegg skal
fylkeskommunenog kommunenerapportereom utviklingenav støtteindikatorenefor arealbrukog
parkering.Dette skal gjøres annen hvert år. Det vises til merknadovenfor.Parteneer innforstått
med at det er utfordringerknyttet til å få tilgang til nødvendigstatistikkover arbeidsplasserfor å
gjennomførede arealanalysersom det stilles krav til i avtalen.Statensvegvesenvil ta nødvendige
kontakterfor å avklaredenne saken.

Indikatoreneskal rapporterestil Statensvegvesen.
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Styringssystem

I oppfølgingenog porteføljestyringenav avtalenvil statssekretærenfra Samferdselsdepartementet
lede styringsgruppemøterder fireårige handlingsprogramog årlige budsjetterbehandles.Resterende
møtervil bli ledetav StatensvegvesenvIvegdirektøren,som har det fulle ansvaret for å ledegruppen i
disse møtene.Staten skal også representeresav Jernbanedirektoratetog representanterfor
Fylkesmannen.Fylkesmannenskal ha hovedansvaretfra statensside for oppfølgingenav arealdeleni
byvekstavtalen.Deltakelsefra de lokale parteneavgjøresav de lokale parteneselv.

Styringsgruppenhar mandattil å justere og endre på den prioriterterekkefølgenav prosjekter innenfor
den totale økonomiskerammen.

Parteneer enige om at ordførerforliketav 6. november2019 leggestil grunn i det videre arbeidet.

Avtaleperiode og revisjon av avtalen

Avtalen gjelder for perioden2019-2029.Avtalen skal reforhandlesetter at Stortingethar behandlet
Nasjonaltransportplan2022-2033.Deretterskal avtalen reforhandleshvert fjerde år knyttet til
rulleringeneav Nasjonaltransportplan.

Partenekan si opp avtalenog unnlateå bevilge midlerdersom partenei vesentliggrad unnlaterå
følge opp sine forpliktelser.

Ikrafttredelse

Avtaleparteneer enig i at denne byvekstavtalenskal behandlesav regjeringen,Rogalandfylkestingog
Stavanger,Sandnes,Sola og Randabergby-/kommunestyrerfør den endelig trer i kraft.

Sola, 6. desember 2019
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Vedlegg 1 —Ordførerforliket 6. november 2019

Forlik mellom ordførerne på Nord-Jæren

Ordfører i Stavanger,Sandnes,Sola og Randaberg,samt fylkesordføreri Rogaland(«Partene»)er
enig om at følgende punkter innarbeidesi reforhandletbyvekstavtale.Parteneer videre enige om at
siktemåleter å få avtalensignert så raskt som mulig,slik at punktene1, 2 og 3 nedenforkan
iverksettesfra 1. januar 2020. Dette betyr at ingenav tiltakene som er beskrevetnedenforkan
iverksettesfør reforhandletbyvekstavtaleer underskrevet.Parteneer innforståttmed at
kommunestyreneog fylkestingmå godkjennereforhandletbyvekstavtale.Vi bekrefterat vi overfor
våre kommunestyrer/fylkestingvil anbefaleat nedenståendeavtalepunkterinnarbeidesi reforhandlet
byvekstavtale.

Rushtidsavgiften fjernes.
Det innføres 50 prosent betaling for el-biler.
innkrevingsretningen på Bybrua snus.
Partene forplikter seg til å endre bom plasseringer og/eller innkrevingsretninger for Tananger
og Lura. Det settes umiddelbart i gang en utredning om hvordan bom plasseringene og/eller
innkrevingsretning kan innrettes slik at belastningen for innbyggerne i disse områdene kan bli
bedre og mindre belastende. Endringer skal ikke medføre at det oppstår hull i ringene.
Partene er enige om at nødvendige tiltak for å oppnå disse målene skal besluttes og
iverksettes så snart som mulig og i alle fall senest i løpet av våren 2020.
Partene er i utgangspunktet positivt innstilt til at de to riksveiprosjektene E39 Smiene-
Harestad og E39 Hove-Algård, som har ligget i Bymiljøpakken, tas ut slik staten har foreslått
og blir overtatt av Nye Veier. Det legges til grunn at overføring av prosjektene ikke medfører
økt bompengebelastning for innbyggerne i Stavangerregionen. Endelig beslutning må treffes
med bakgrunn i en helhetlig vurdering av nullvekstmålet og porteføljen i Bymiljøpakken. Det
bes om en vurdering av konsekvenser for bompengebelastning før endelig beslutning tas.
Videre arbeid med en ny gjennomgående kollektivtrase fra Jåttåvågen til
Universitetssykehuset kan forseres. Dette fordi regjeringens vedtak om fleksibiliteten for
finansiering av kollektivutbygging til også nå å gjelde fylkeskommunale veier betyr at
finansieringen er løst.
Det legges frem en vurdering om flere kollektivprosjekter kan bygges raskere, og om det er
muligheter for økt ruteproduksjon innen kollektiv i storbyområdet som følge av de økte statlige
bidragene.
Partene står fast på at det til enhver tid gjeldende nullvekstmål skal sikres. Dersom utviklingen
ikke blir i samsvar med dette målet, forplikter partene seg til å iverksette nødvendige tiltak som
sikrer målet. Dersom det oppstår en situasjon der staten mener at de lokale partene ikke
iverksetter nødvendige og tilstrekkelige tiltak for måloppnåelse, og at staten derfor reduserer
belønningsmidlene, skal tilsvarende beløp som bortfall av statlige midler medfører, dekkes
over bymiljøpakkens budsjetter.
Etter at Ryfast tunnelen åpner må trafikkflyten på bybrua og i tunnelen overvåkes nøye med
tanke på utvikling av inntektene til Ryfast, samt nullvekstmålet. Ved avvik må nødvendige
tiltak innføres.
For å unngå hull/lekkasje i sentrumsringen, etableres det en bomstasjon på E39 ved
Mosvatnet.
Partene er innforstått med at kommuner har fremmet andre krav og ønsker om endringer i
innretninger og bestemmelser. Slike ytterligere spørsmål skal vurderes og eventuelt besluttes i
en totalvurdering og evaluering etter at punktene 1 —4 er gjennomført.
Grunnlaget for nullvekstmålet må defineres og avtales så snart som mulig. Partene mener at
sesongmessige endringer i trafikkmønster taler for målinger med 2 til 3 års glidende snitt
legges til grunn. Videre må systematisk rapportering av måloppnåelse komme på plass.
Partene er enige om at kostnadene for alle delprosjekter skal gjennomgås på ny med sikte på
å sikre at kostnadene ikke overstiger inntektene. Denne gjennomgang gjelder uavhengig om
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reguleringsplaner er vedtatt eller ikke, og skal omfatte alle prosjekter som inngår i
bymiljøpakken. Bussveikonseptet, der bussens framkommelighet sikres, skal gjennomføres.

Marianne Chesak
Rogaland fylkeskornmune

Stavanger, 6. november 2019

/

K i Nessa Nordtun
Stavanger kommune

Stanlay Wir k
Sandnes kommune

Tom Henning Slethei
Sola kommune

1

Jarle Bø
Randaberg k mune
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Vedlegg 2 - Indeksjustering

Følgendeindeksskal brukesfor de ulike postene:
Kommunalemidler: Beløpet indekseresmed kommunaldeflator,jf. anslag i årlige statsbudsjett.
Fylkeskommunensordinærebidragtil kollektivtrafikk:fylkeskommunaldeflator + 0,5
prosentpoeng.
Statligemidler:

Kap 1330 post 63: Postenindeksreguleresgjennom Finansdepartementetsbudsjettindeks
for kap. 1330,post 63, for prosjektkostnadenebrukes SSBs byggekostnadsindeksfor
veianlegg. I tilfeller der prisomregningskal gjøres for år der SSBs byggekostnadsindeks
ennå ikke foreliggerskal Finansdepartementetsbudsjettindeksfor kap. 1330,post63
leggestil grunn for prisomregningav prosjektkostnadene.
Kap 1320 post 30: Posten indeksreguleresgjennom Finansdepartementetsbudsjettindeks
for kap. 1320,post 30, for prosjektkostnadenebrukes SSBs byggekostnadsindeksfor
veianlegg. I tilfeller der prisomregningskal gjøres for år der SSBs byggekostnadsindeks
ennå ikke foreliggerskal Finansdepartementetsbudsjettindeksfor kap. 1320,post 30,
leggestil grunn for prisomregningav prosjektkostnadene.
Kap 1330 post 64: BelønningsmidlerFinansdepartementetsbudsjettindeksfor kap. 1330,
post 64
Kap 1352 —post 73: Utviklingav knutepunkterog stasjoner.Finansdepartementets
budsjettindeksfor kap. 1352,post 73
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Vedlegg 3 - Prosjektomtale for Bussveien

Prosjektomtalefor Bussveien
Bussveiener prosjektnamnetpå eit samanhengandehøgkvalitetsbussystempå Nord-Jæren.Bussar
som køyrer i Bussveienskal ha full framkomst.Dettevil gi eit kollektivtilbodmed samanhengande
kollektivtrasearsom sikrar punktlegheit,høg kapasitetog byutviklinglangstraseane. Prosjektet
omfattarfire korridorarder traseane i hovudsakblir planlagtmed gjennomgåandetosidig løysingfor
bådesyklandeog gåande:

Korridor 1 (nord-sør)som går frå Stavangersentrumtil Sandnessentrum (fv 44) med sidearm
til Forus (fv 350). Heile korridor 1 er planlagtå stå ferdig i 2023.

Korridor2 (aust-vest)går frå Stavangersentrumtil Risavikai Sola kommune(rv 509 og fv
375) med sidearmtil Kvernevikring (fv 409 og fv 445). Delarav traseen langsr1/509 og fv 409
inngår i prosjektetTransportkorridorvest. Heile korridor2 planleggastå stå ferdig så raskt
som mogleg.Korridor2 er prioritertframfor korridor3 og 4.

Korridor3 frå Sandnessentrumtil Vatnekrossen(fv 332 Skippergata).Heile korridor3
planleggastå stå ferdig så raskt som mogleg.

Korridor4 går frå Forusvia Solasentrumtil StavangerlufthamnSola. Her er det aktuelt å
etablereein ny tofelts bussvegpå ubygdeareal. Heile korridor4 planleggastå stå ferdig så
raskt som mogleg.
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Vedlegg 4 - Indikatorer for oppfølging av byvekstavtaler

Eget dokument
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Vedlegg 5 —Kart over tellepunkter (byindeks)
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Vedlegg 6 - Byvekstavtale —virkemidler/tiltaksliste

Følgende liste over mulige virkemidler for måloppnåelse er utarbeidet for å illustrere noe av
handlingsrommet knyttet til Byvekstavtalen. Listen er ikke uttømmende.

Myndighet og ansvar

Staten (5), Fylkeskommunen (F),
Kommunen (K)

Kollektivtransportforvaltere —5, F

Vegmyndighet og vegeier - S, F, K

Plan- og bygningsmyndighet - S, F, K

Skiltmyndighet —S, F, K

Skiltmyndighet —S, F, K

Beskatningsmyndighet, offentlig

økonomisk og

gjennomføringspolitikk —S, K

Plan- og bygningsmyndighet - S, F, K

Beskatningsmyndighet - S

Plan- og bygningsmyndighet - S, F, K

Plan- og bygningsmyndighet - 5, F, K

Skiltmyndighet - K

Skiltmyndighet - S, F, K

Skiltmyndighet - 5, F, K

Plan- og bygningsmyndighet - S, F, K

Plan- og bygningsmyndighet - S, F, K

Vegmyndighet og vegeier - S, F, K

Vegmyndighet og vegeier - S, F, K

Offentlig økonomisk og

gjennomføringspolitikk —S, K

Plan- og bygningsmyndighet - S, F, K

Plan- og bygningsmyndighet - S, F, K

Vegmyndighet og vegeier - S, F, K

Vegmyndighet og vegeier - K

Transport
Tiltak Beskrivelse

Kollektivtransport Nettstruktur —«Hvor»

Rutenett design

Rasjonalisering vs økt flatedekning - økt

subsidiering

Driftsopplegg og frekvens —«Når»

- Øke frekvens - økt subsidiering

Taksttiltak

- Redusere takster - økt subsidiering

Trafikkregulering Fysisk kapasitet i vegnettet for bil

Kapasitetsstyring i vegnett med ITS, skilt og lysregulering

- Hastighet, forkjørsrett osv.

Fremkommelighetstiltak for kollektiv, gange og sykkel

Økonomiske virkemidler

Vegprising (område, miljø og tidsdifferensierte

priser) (ikke aktuelt i denne stortingsperioden)

avhengig av prisfølsomhet og avgiftsnivå

- Tidsdifferensierte takster —tiltak for å

redusere trengsel og luftforurensning

Timesregel til tretimesregel

Områdedifferensierte priser —

«lavutslippssoner» tiltak for å redusere

trengsel og luftforurensning i delområder

Bomstasjoner

Lokalisering

Innkrevingsretning

Parkering Lokalisering

(Bil & sykkel) Omfang

- Parkeringsnormer og offentlige

parkeringsplasser

Boligsoneparkering

Prising

Områdedifferensierte

Tidsdifferensierte

- Avgrenset til offentlige arealer

Innfartsparkering

Sykkel Fysisk infrastruktur

- sykkelveg, sykkelfelt mm

Drift og vedlikehold

Bysykkel

Bedre garderobeforhold for syklende

- ved offentlig arbeidsplasser

- private sikres gjennom Plan- og bygningsloven

Gange Fysisk infrastruktur

- bilfrie byrom og gode gåmiljøer

- Snarveiprosjekt

Drift og vedlikehold
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Beskrivelse

Utvikling prioriteres til områder med høy kollektiv,

gange og sykkel tilgjengelighet

«Rett virksomhet på rett sted»

(0m)lokalisering av offentlig virksomhet

Offentlig virksomhet etableres eller flyttes til områder

med høy kollektiv, gange og sykkel tilgjengelighet

Kompakt urban form

gir økt tilgjengelighet for de som ikke disponerer bil

fremmer gåing og sykling

Transformasjon og fortetting i områder med høy

kollektiv, gange og sykkel tilgjengelighet

Omfang

Parkeringsnormer for bil og sykkel

Lokalisering

Utforming og kapasitet

Innbyrdes prioritering mellom trafikantgruppe

Økonomiske viricemidler

Subsidier som insentiverer utvikling og lokalisering i

områder med høyt mål oppnåelse eller aktiviteter i

områder med lav måloppnåelse

Endre gebyr regulativ for «nullvekstsoner» - Reduserte

avgifter for plan- og byggesaksbehandling

Prioritert finansiering og/eller utvikling av sosial og

teknisk infrastruktur i områder med høy måloppnåelse

Organisatoriske virkemidler

Offentlig planlegging og koordinering av

byggemodningsprosesser

Ulike modeller Privat —Offentlig

Samordne portefølje styring i Bymiljøpakken med

offentlig områdemodller for finansiering av

tekniskinfrastruktur i «nullvekst» soner.

Juridiske virkemidler

Vedtektene til kommunal- og fylkeskommunal eid

utbyggings-/utviklingsselskap endres slik at formål

omfatter nullvekstmålet

Dispensere fra forskrift om forbud mot vilkår om sosial

infrastruktur i utbyggingsavtaler i prioriterte

utviklingsområder

Arealbruk
Tiltak

Funksjonslokalisering

Utnyttelse

Parkering

Transportsystemet

Tilrettelegging

Myndighet og ansvar

Staten (S), Fylkeskommunen (F),

Kommunen (K)

Plan- og bygningsmyndighet - 5, F,

Grunneier og eiendomsforvalter -

5, F, K

Plan- og bygningsmyndighet - 5, F,

Plan- og bygningsmyndighet - 5, F,

Plan- og bygningsmyndighet - 5, F,

Plan- og bygningsmyndighet - S, F,

Plan- og bygningsmyndighet - S, F,

Offentlig økonomisk og

gjennomføringspolitikk

Offentlig økonomisk og

gjennomforingspolitikk —5, K

Offentlig økonomisk og

gjennomforingspolitikk —5, K

Offentlig økonomisk og

gjennomføringspolitikk —5, K

Adferd o reisevaner
Tiltak Beskrivelse

Adferdspåvirkning Personlig transportplanlegging

Kampanjer for mobilitetspåvirkning

- Kan rettes mot forskjellige kohort, områder

mm.

Kampanjer for offentlig aksept for restriktive tiltak som

fremmer måloppnåelse

Mobilitetskontor

- Kan ha en formidler rolle på by/regionalt nivå

Bildelingsordninger

- Offentlig eid eller subsidiert

Myndighet og ansvar

Staten (5), Fylkeskommunen (F),
Kommunen (K)

Offentlig økonomisk og

gjennomføringspolitikk —S, F, K

22



Byvekstavtale mellom Rogaland fylkeskommune. Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner,
Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2019-2029

Økonomiske virkemidler

Eks. skatter, avgifter og subsidier som insentiviserer

ønsket adferd. Avhengig av prisfølsomhet og avgiftsnivå.

Tiltak vurderes ift. styringseffektivitet og

kostnadseffektivitet.

"Omvendte bompenger" deles ut til syklende

og gående og til kollektivbrukere i form av

reduserte takster.
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