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Referat – styringsgruppen  
Sted: Teams – møte  

Dato: 2020.05.14 

Tid: 11.30 – 14.00 

Deltakere:  Jan Oddvar Skisland, Kristiansand kommune (Leder) 

Bjørne Grimsrud, Statens Vegvesen  

Arne Thomassen, Agder fylkeskommune 

Gro Anita Mykjåland, ATP utvalget 

Astrid Elisabeth Håvik, (vara for Trond Høyde), Jernbanedirektoratet 

Thomas C. Kiland-Langeland, Fylkesmannen i Agder (observatør) 

 

Andre:   Jo Viljam Drivdal, prosjektleder 

Dagfinn Fløystad, Prosjektledelsen 

Roar Midtbø Jensen, Prosjektledelsen 

Svein Skisland, Prosjektledelsen 

 

Tilhørere: Øystein Sørhaug, Jernbanedirektoratet 

  Hanne Bertnes Norli, Jernbanedirektoratet 

Jan Erik Lindjord, Kristiansand kommune 

  Egil Strømme, Agder fylkeskommune 

  Karianne Sætre, Statens Vegvesen 

  Karl Sandsmark, Statens Vegvesen 

  Trond Madsen, NHO Agder 

  Roar Osmundsen, Næringsforeningen  

 

 

Referatsaker: 

  Vedtak: Styringsgruppen hadde ingen merknader til referatsakene. 

 

1. Felles retningslinjer for sekretariatene 

 

Prosjektleder orienterte kort om at Direktoratet har sendt ut brev til sekretariatene om felles 

retningslinjer for sekretariatene i de ni byene, og om status. Det vil bli opprettet en 

arbeidsgruppe som skal inkludere representanter fra sekretariatene i de ni byene.  

Direktoratet vil sende utkast til retningslinjer til styringsgruppene etter ferien.  

  

Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering og avventer forslag til retningslinjer 

fra Direktoratet.  

 

2. Porteføljen 

 

Prosjektleder orienterte kort om oppdateringen av porteføljen og at det er lagt inn en 

oversikt som viser hvordan kravet om 20% egenandel vil slå ut. Det er også lagt inn en graf 

som viser investeringer over perioden.  

 

Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.  
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3. Forlengelse av Samferdselspakke fase 1  

 

I tråd med Stortingets vedtak har det nå blitt fattet vedtak i Agder fylkeskommune og 

Kristiansand kommune. Disse vedtakene er oversendt Statens Vegvesen 6 mai. Endelig 

vedtak fra Bystyret i Kristiansand ettersendes. 

 

Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.  

 

4. Fremtidig oppdragsgiveransvar 

 

Prosjektleder orienterte om saken. Statens Vegvesen har sendt ut brev om fremtidig 
oppdragsgiveransvar for finansieringsavtale for bypakker.  
De regionale bompengeselskapenes aktiviteter er regulert i et avtaleverk bestående av: 
 

• Bompengeavtale 

• Prosjektavtale 

• Finansieringsavtale.  
 

Når det gjelder finansieringsavtalen for bypakker som sorterer under belønningsordningen, 
overlater SVV til partene i styringsgruppene å avklare seg imellom om det er Statens 
vegvesen eller fylkeskommunen som skal ha det framtidige ansvaret for finansieringsavtalen. 
Dette gjelder blant annet for Samferdselspakke Kristansandregionen.  
   

Vedtak: Styringsgruppen anbefaler at det fremtidige ansvaret for finansieringsavtalen 

legges til Statens Vegvesen.  

 

5. Eventuelt  

 

Kommentarer til kvartalsrapporten: 

• KS2 for Gartnerløkka: Rapporten er oversendt til Departementet. Mest sannsynlig med en 

Stortingsbehandling av proposisjonen til høsten. 

• Tilgang til dokumenter og referater: Prosjektleder gir tilgang til nettløsning (prosjekthotell) til 

de nye medlemmene i styringsgruppen. Det vil bli sendt ut en mail med invitasjon. 

 

Kjevikveien: Det er et inntrykk at det er mindre engasjement for prosjektet men det er noen 

trafikksikkerhetsmessige utfordringer rundt Hamresanden som bør ses på. Det ble stilt spørsmål om 

det kan være mulig å bruke de 350 mill kr som er tatt inn i NTP til denne type tiltak, uten å 

gjennomføre en full utbygging av Kjevikveien. Dette bør løftes frem og diskuteres i regionen. Statens 

Vegvesen opplyste at alle prosjekter som ligger i inneværende NTP periode og som ikke er 

gjennomført, vil komme opp til prioritering for den kommende NTP. Prosjektleder sender ut 

fylkeskommunens innspill til NTP prosessen.      

 

6. Neste møte:  

 

4 september, kl 12.30. Prosjektleder sender ut innkalling i Outlook.    

 

Kristiansand, 2020.05.14 

Jo Viljam Drivdal, PL  


