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Sak: Gjennomgang av møtereferat 
Møtereferat legges ved møteinnkallingen. 

Sak: Gjennomgang av sak «Status og porteføljesammensetning versjon 2», inkl 

vedleggene «Svar på spørsmål fra styringsgruppen i Haugalandspakken 5.mars 2020» 

og «Åkra sør innsparing rettelse byggetrinn 1» 
I styringsgruppemøte S1-2020 ble det gjennomgått en sak om status og mulig 

porteføljesammensetning i Haugalandspakken. I møtet ble det vedtatt å låse en portefølje på totalt 

866 millioner kroner, men det ble ikke konkludert på bruken av resterende midler på 474 millioner 

kroner.  

I S1-2020 ble det stilt en del spørsmål til sekretariatet, knyttet til innholdet og vurderingene i 

saksfremlegget. Disse er svart ut i vedlegget «Svar på spørsmål fra styringsgruppen i 

Haugalandspakken 5.mars 2020».  

Videre er det avdekket en feil i sakspapirene til forrige styringsgruppemøte. Det ene skisserte 

byggetrinnet på Åkra sør-Veakrossen ble ved en feil oppgitt å koste 530 millioner kroner, eller 510 

millioner i en versjon med redusert standard. De riktige tallene skal være 430 millioner, eller 390 

millioner i en versjon med redusert standard. Dette er utdypet i vedlegget «Åkra sør innsparing 

rettelse byggetrinn 1».  

Saksfremlegget til dette møtet er en oppdatert versjon av det samme saksfremlegget som forelå til 

S1-2020. Endringene er at ny informasjon fra de to ovennevnte vedleggene er bakt inn i notatet. 

Endringer fra forrige møte er markert med rød skrift.   

Notatet, samt de to vedleggene, gjennomgås i møtet, med sikte på at det tas stilling til hvordan 

resterende midler i pakken skal fordeles. Ettersom denne diskusjonen ikke ble landet i S1-2020 

anbefales det i likhet med forrige møteinnkalling at styringsgruppen signaliserer en retning og at 

administrasjonen kan komme tilbake med mer kvalitetssikrede løsninger og kostnader på den 

porteføljeinnretningen styringsgruppen peker ut. 

Videre er det ønskelig at det tas stilling til om uforutsette kostnader i enkeltprosjekter skal dekkes av 

de forskjellige prosjektenes prosjektramme eller om de som tidligere, og som det anbefales, skal 

dekkes av en buffer i pakken. Videre er det sånn at det i forbindelse med anbudskonkurranser kan 

skje at innkomne tilbud ligger over anslått prosjektramme. Det er ønskelig at styringsgruppen gir 

signaler på hvor langt over anslått prosjektramme tilbudene tillates å ligge før styringsgruppen 

ønsker å få saken til behandling før eventuell kontraktsinngåelse.   

Forslag til vedtak: Saken diskuteres på bakgrunn av saksfremlegget. Videre arbeid i 

Haugalandspakken baserer seg på innspill og avklaringer gitt i møtet.  

 

Sak: Status arbeid med ny Haugalandspakke 
Det gis en orientering i møtet om status i arbeidet med ny Haugalandspakke.  

 

Sak: Eventuelt  



 

 

1. Godkjenning av innkallingen 

Innkalling ble godkjent uten merknader. 

2. Godkjenning av møtereferat, S1 – 2020 

Svein Erik Indbjo påpekte at navnet var feilstavet i forrige møtereferat. Dette rettes opp. 

I referatet er det referatført at Sveio kommune ønsket seg en oversikt over 

kommunevis fordeling av pengebruken i Haugalandspakken og at styringsgruppen for 

øvrig ikke er enig i at det er et riktig fokus nå. Svein Erik Indbjo påpekte at han sa seg 

enig med Sveio kommune. Referatet oppdateres med dette tillegget, men 

hovedkonklusjonen om at styringsgruppen ikke sa seg enig i at dette er riktig fokus nå 

blir stående. 
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Ytreland 
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Statens vegvesen: Ivar Thorkildsen 

Haugesund kommune: Arne Christian Mohn, Trine Meling Stokland 
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Sveio kommune: Linn Therese Erve 

Tysvær kommune: Sigmund Lier 

Vindafjord kommune: Ole Johan Vierdal 

Etne kommune: Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim 

Bokn kommune: Osmund Våga 
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3. Gjennomgang av sak «Status og porteføljesammensetning versjon 2, 

inkl. vedlegg» 

Administrasjonen v/Helge Ytreland presenterte utsendt notat, inklusive vedlegg. Det 

ene vedlegget var en besvarelse av spørsmål styringsgruppen stilte i forrige 

styringsgruppemøte. I tillegg ble det gått gjennom et vedlegg som beskrev hvordan det 

ene byggetrinnet på prosjektet Åkra sør-Veakrossen lå inne med en feil kostnad i 

forrige styringsgruppemøte.  

Innsendt spørsmål om hvor mye som har gått med i planleggingsmidler i pågående 

prosjekter var ikke besvart ut til dette møtet. Styringsgruppen ønsker at det besvares til 

neste møte.  

Det ble gitt tilslutning til administrasjonens forslag om at «ekstraordinære kostnader» i 

enkeltprosjekter ikke skal finansieres av enkeltprosjektets tildelte ramme, men dekkes 

av de ufordelte midlene i pakken.  

Det ble fra administrasjonen argumentert for at prosjektrammene må ha en viss 

fleksibilitet, og at det bør kunne inngås kontrakter også om tilbudene ligger noe over 

anslått ramme. Det ble gitt tilslutning til denne argumentasjonen og til at innkomne 

tilbud kan aksepteres dersom de er inntil 10 % høyere enn anslått ramme i 

enkeltprosjektene. Styringsgruppen vil fortløpende orienteres om eventuelle avvik fra 

de tildelte rammene. Administrasjonen skal fortsatt ha stort kostnadsfokus for å søke å 

kunne etablere prosjektene innenfor tildelt ramme. 

I sakspapirene var det skissert tre forskjellige innretninger av hvordan restportefølje i 

pakken kan se ut. Etter en lengre diskusjon i møtet ble det fremført ytterligere ett 

alternativ til sammensetning av porteføljen. Det ble votert over om følgende to 

alternativer skal jobbes videre med: 

• Porteføljealternativ 1: Åkra sør-Veakrossen (tiltak på eksisterende veg og 

etablering av internvegnett), Salhusveien og Fagerheim-Ekrene med oppstart i 

sør. Administrasjonen har beskrevet kostnader på henholdsvis 60, 125 og 170 

millioner til disse prosjektene 

o Det ble enstemmig vedtatt å jobbe videre med dette alternativet 

 

• Porteføljealternativ 2: Åkra sør-Veakrossen (tiltak på eksisterende veg og 

etablering av internvegnett) og Fagerheim-Ekrene med oppstart i nord. Det ble 

fra forslagsstillerne skissert kostander på henholdsvis 200 og 170 millioner til 

disse prosjektene, med en presisering om at tallene må kvalitetssikres av 

administrasjonen. 

o Det ble vedtatt å jobbe videre med dette alternativet. Alternativet fikk 

tilslutning fra samtlige i styringsgruppen, med unntak av Svein Erik 

Indbjo. 
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Konklusjon: Administrasjonen jobber videre til neste møte med de to ovennevnte 

alternativene, særlig med tanke på å kvalitetssikre kostnadene i de.  

Det ble avtalt at det avholdes et nytt møte før sommeren for å lande saken. 

Administrasjonen avklarer internt når tall kan foreligge og kommer tilbake til 

styringsgruppen med møtetidspunkt.  

4. Status arbeid med ny Haugalandspakke 

Det ble holdt en presentasjon fra administrasjonen v/Bernt Østnor om status i arbeidet 

med å jobbe frem en ny Haugalandspakke. Styringsgruppen ønsker at dette blir en fast 

post i møtene fremover og ba om at det utarbeides en oversikt over milepæler og antatt 

fremdrift i saken.  

5. Eventuelt  

Styringsgruppens leder tok opp et brev sendt fra Samferdselsdepartementet angående 

statlig bevilgning til prosjektet i Espelandssvingene. Midlene skulle vært tildelt i 2020, 

men har ikke kommet med i statsbudsjettet. Styringsgruppen ønsker at Rogaland 

fylkeskommune sender brev til Samferdselsdepartementet for å få midlene inn i 

revidert statsbudsjett, eventuelt i statsbudsjettet for 2021. Samtidig jobbes det også 

videre fra Statens vegvesen med samme mål.  

 

 

 

 

Helge Ytreland,  

referent 

 


