
BYVEKSTAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN 

 

 

Referat fra møte i styringsgruppen  
Sted: Teams – møte  

Dato: 2021.01.15 

Tid: 12.30 – 14.00 

Deltakere:  Jan Oddvar Skisland, Kristiansand kommune (Leder) 

Roar Midtbø Jensen, Statens Vegvesen  

Arne Thomassen, Agder fylkeskommune 

Gro Anita Mykjåland, ATP utvalget 

Tobias Jensen Ottersen, vara for Astrid Elisabet Håvik, Jernbanedirektoratet 

Hans Myskja, vara for Thomas C. Kiland-Langeland, Fylkesmannen i Agder 

(observatør) 

 

Andre:  Jo Viljam Drivdal, prosjektleder 

Dagfinn Fløystad, Prosjektledelsen 

Knut Felberg, Prosjektledelsen 

Svein Skisland, Prosjektledelsen 

 

Forfall:   Astrid Elisabeth Håvik, Jernbanedirektoratet  

Thomas C. Kiland-Langeland, Fylkesmannen (observatør) 

    

1. Godkjenning av innkalling og agenda  

 

Vedtak: 

 

 Styringsgruppen godkjente innkalling og agenda. 

 

  

1. Soneinndeling - Kristiansandsregionen 

 

Den foreslåtte soneinndelingen er nå detaljert ut i forhold til grunnkretser. Forslaget til 

soneinndeling ble presentert i ATP utvalget 11 desember. Det kom ingen merknader til 

forslaget.  

Det må presiseres i rapporten at nullvekstmålet gjelder i hele avtaleområdet, men at det skal 

telles og måles i den indre sonen. Sørlandsparken bør legges inn på kartet på side 5.       

 

Vedtak: 

 

Forslaget til soneinndeling justeres som nevnt over og legges ut på høring til kommunene, 

med høringsfrist 6 uker.     

 

2. Bompengeordning  

 

Det er politisk ønsket at saken om en bompengeordning for byvekstavtalen kommer opp så 

snart som mulig. Det arbeides med grunnlaget for en sak. Vi tar sikte på å fremme en sak som 

baseres på samme lest som den saken som strandet og ikke kom til realitetsbehandling i 

2018. Det må imidlertid gjøres noen endringer.  
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Miljødifferensiering for lette kjøretøy ble diskutert og det ble konkludert med at man kun 

skiller mellom nullutslippskjøretøy og andre. Miljødifferensieringen for tunge kjøretøy 

opprettholdes som foreslått. Nullutslippskjøretøy skal betale 50% av normaltakst.  

 

Det bør legges opp til at takstøkningen blir mindre enn 50% i forhold til de takstene som vil 

komme for bompengeordningen for Gartnerløkka. Tar man utgangspunkt i de gamle, ikke 

indeksregulerte takstene, vil man havne på om lag 42 % takstøkning i forhold til takstene for 

Gartnerløkka  

 

Plasseringen av bompunkter bør være den samme som ved forrige høring.  

 

SVV har laget et foreløpig estimat på inntekter som tilsier at det trolig vil ligge på 8-9 mrd kr. 

Dette inkluderer bompenger, belønningsmidler, egenandeler og mva kompensasjon. Med 

dette som utgangspunkt er det utarbeidet et første utkast til hva man kan få til i en 

portefølje. Dette er kun et første utkast. Styringsgruppen diskuterte forslaget og ba om at det 

ble lagt stor vekt på «indre bussring», slik at tiltakene som berører dette blir prioritert. 

Forøvrig bør sekretariatet ta en helhetlig gjennomgang av forslaget for oppdatering og 

prioritering.  

 

Når det gjelder kommunale og fylkeskommunale egenandeler bør det sjekkes ut om man kan 

få til en ordning med en flat gjennomsnittlig innbetaling, slik at man sikrer forutsigbarhet og 

unngår store svingninger. Hvordan dette eventuelt kan håndteres i forhold til 

porteføljestyring må avklares. 

 

 Vedtak: 

 

Styringsgruppen ber sekretariatet arbeide videre med saken og legge til grunn de momentene 

som er nevnt over, som kan oppsummeres slik: 

• Nullutslippskjøretøyer betaler 50% av normaltakst. 

• Det bør legges opp til en takstøkning mindre enn 50%. 

• For lette kjøretøy skilles det kun mellom nullutslippskjøretøy og andre. For tunge 

kjøretøy beholdes miljødifferensieringen. 

• Bompunktene fra forrige høring, blir stående tilsvarende i den nye høringen. 

• Styringsgruppen gir følgende innspill til prioriteringer i porteføljen: 

o Det legges stor vekt på «indre bussring» 

o Sekretariatet bes ta en helhetlig gjennomgang av porteføljeforslaget 

o Det bør sjekkes ut om man når det gjelder kommunal og fylkeskommunal 

egenandel kan få til en ordning med en flat, gjennomsnittlig årlig innbetaling, 

for å mest mulig forutsigbarhet. 

o Det bør sjekkes nærmere om perioden kan økes fra 15 til 20 år.     

   

3. Lindesnes inn i ATP samarbeidet ? 

 

Areal- og transportplanen (ATP-planen) skal tas opp til ny revidering. Et av de momentene 

som skal tas opp er om Lindesnes kommune skal tas inn i ATP samarbeidet. Dette spørsmålet 

vil kunne påvirke arbeidet med en byvekstavtale.  
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Styringsgruppen diskuterte saken og var positiv til at Lindesnes trer inn i ATP samarbeidet. 

Dersom det på sikt skulle bli aktuelt å vurdere at Lindesnes også skal inn i 

byvekstsamarbeidet må dette vurderes for eksempel i forbindelse med en revisjon av 

byvekstavtalen, etter en nærmere vurdering av konsekvenser og virkninger.     

 

Vedtak: 

 

a) Styringsgruppen er positiv til at Lindesnes trer inn i ATP samarbeidet.  

b) Dersom det på sikt skulle bli aktuelt å vurdere at Lindesnes også skal inn i 

byvekstsamarbeidet må dette vurderes for eksempel i forbindelse med en revisjon av 

byvekstavtalen, etter en nærmere vurdering av konsekvenser og virkninger.     

  

4. Orienteringssaker 

  

a) Finansiering av reisevaneundersøkelser (RVU): 

Statens Vegvesen har informert om at de ikke lenger vil være med å finansiere 

tilleggsutvalget av reisevaneundersøkelsene for de byene som ikke har byvekstavtale. 

Jernbaneverket har imidlertid signalisert de fortsatt vil dekke sin andel. Dette betyr at 

regionen må dekke en større andel, eller at RVU’en må gjøres mindre 

omfattende/enklere. 

 

b) Administrative kostnader:  

Styringsgruppen har tidligere vedtatt at de tre partene årlig skal dekke kr 120.000,- 

hver til administrative kostnader, utredninger, mv, og at det sendes ut en faktura fra 

fylkeskommunen i januar hvert år. Til informasjon sendes det ut faktura i løpet av 

januar på vanlig måte.  

 

c) Oppfølging fra forrige møte: 

På forespørsel fra styringsgruppen vil Roar orientere kort om forventningene om 

statlige bidrag i en bompengesak og hvordan man kobler sammen de to 

bompengeordningene: 

Dersom proposisjonen for Gartnerløkka (fase 2) blir vedtatt, vil den på et senere 

tidspunkt kunne avløses av en ny mer omfattende proposisjon for en byvekstavtale 

(fase 3). Fase 3 krever nødvendige lokale vedtak og et faglig grunnlag inkl. KS2.  

I forslaget til proposisjon for fase 2 har SVV anbefalt at Gartnerløkka-prosjektet 

behandles som et strekningsvis prosjekt, og at det kun er programområdemidlene 

som porteføljestyres. Forpliktelsene knyttet til fase 2 må tas inn i finansieringsplanen 

for fase 3 (byvekstavtaleproposisjonen).  

Når det blir aktuelt med en mer omfattende pakke vil det være naturlig at 

forpliktelsene knyttet til Gartnerløkka er en del av porteføljestyringen, men med de 

forutsetningene som er gitt i fase 2. Dvs. at kostnadsøkninger opp til 

kostnadsrammen fordeles mellom bom og stat etter samme prosentvise fordelingen 

som innenfor styringsrammen for prosjektet, og at staten har ansvar for 
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kostnadsøkninger over kostnadsrammen. Det er Samferdselsdepartementet som tar 

den endelige beslutningen om dette. 

Når det gjelder spørsmål om statlige bidrag, kan en legge til grunn en forutsetning 

om at belønningsmidler på dagens nivå skal være en del av porteføljen. En kan ellers 

ikke si noe mer om rammene nå, dette vil først bli avklart i stortingsmeldingen om 

Nasjonal transportplan.  

Vedtak: 

 

Tatt til orientering. 

 

5. Eventuelt 

 

Ingen saker tatt opp. 

 

6. Neste møte: 

  

Fredag 12 februar kl 14.00 – 15.30. Jo Viljam sender ut innkalling i Outlook. 

   

 

 

Kristiansand, 2021.01.18 

Jo Viljam Drivdal, PL  

 


