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Status fylkeskommunale 
prosjekter 

Haugalandspakken



Fv547 Skudenes-Kyrkjeleite

• Prosjektet er under bygging, 
entreprenør er Vassbakk & Stol.

• Entreprenør har god fremdrift. 
• Forventet ferdigstillelse 
november 2021

• Anslått kostnad 54 millioner.
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Fv47 Karmsundgata
I dommen fra tingretten slår retten fast at fylkeskommunen ikke har 
noen plikt, og sannsynligvis heller ingen adgang, til å inngå kontrakt 
med entreprenør basert på den tilbakelagte konkurransen.

Ankefristen er ikke gått ut. Saken ligger derfor til vurdering hos juridisk i 
Rogaland fylke. De bruker tiden frem til ankefristen utløper til å vurdere 
dommen. Dommen er ikke rettskraftig.

Det betyr at pågående arbeid med prosjektet pr i dag fortsetter som 
planlagt, med signering av kontrakt for detaljprosjektering og 
påfølgende utlysing av ny enhetspriskontrakt.

• Omprosjekteringen til enhetspriskontrakt starter nå i høst
• Dialog med Haugesund kommune om justeringer i prosjektet 

for å få ned kostnadene.
• Mål om å lyse kontrakten ut tidlig 2021
• Mål om byggestart i 2021.
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www.rogfk.no

Fv923 Salhusveien

Prosjekt som ligger i både 
Karmøy kommune og 
Haugesund kmmune



- I Haugesund kommune er reguleringsarbeidet ferdig

- I Karmøy kommune er prosjekteringen ferdig.

- Sykkelfelt og fortau, total lengde ca 2,6 km

- Pilotprosjekt, med nye løsninger i trange bygater.

- I utgangspunktet tenkt bygget sammen med 
kollektivtrase Norheim (fylkeskommunal finansiering). 
Kan også ses i sammenheng med eventuell ny kobling 
mellom Vormedalsvegen og Salhusvegen under 
Karmsund bru (Sykkelbyen).

- Foreløpig uavklart finansiering i Haugalandspakken
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Fv923 Salhusveien 



www.rogfk.no

Haugesund kommune

Fv938 Flotmyr-Stemmen



- Forprosjekt ferdig

- Starter planarbeid i 2020

- ÅDT ca 10.000

- Trangt. Utfordrende å bygge i gamle gater med 
bygninger tett på vegen og mye trafikk. 

- Planlegging finansiert i Haugalandspakken. Ikke 
penger til bygging i denne pakken.
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Gang- og sykkelveg/fortau

Fv938 Flotmyr-Stemmen



www.rogfk.no

Karmøy kommune

Fv547 Åkra sør-Veakrossen



- Reguleringsplan til behandling hos KMD (innsigelse)
- KMD har signalisert at vedtaket kommer 

høst 2020

- Anslag på reguleringsplan-nivå 691 mill

- Pilotprosjekt
• Modellbasert (tegningsløst)
• Parallell-føring av reguleringsplan og 

prosjektering
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6,5 km ny veg, H5-standard

Fv547 Åkra sør-Veakrossen



- Reguleringsplan godkjent

- Anslag på reguleringsplan-nivå 110/135 mill

- Er i gang med omprosjektering.

- Utlysning og byggestart 2021.

Alternativ BT1A

Fv547 Åkra sør-Veakrossen



www.rogfk.no

Sveio kommune og 
Haugesund kommune

Fv47 Fagerheim-Ekrene



- Reguleringsplan godkjent i Sveio kommune

- Veg planlagt med H5-standard

- Anslag på reguleringsplan-nivå for hele prosjektet 
741 millioner kroner

- Det pågår en fravikssak for å endre standard til H1
- Behandling i Rogaland fylkeskommune 

23.09.20

- Videre fremdrift avhengig av beslutning om hva som 
skal bygges og eventuelle behov for omregulering

Fv547 Fagerheim-Ekrene



• Kommunedelplan fikk innsigelse fra Fylkesmannen i Rogaland. 
Videre planfremdrift er ikke avklart.

• Prosjektet mangler finansiering.
• Rogaland fylke tar initiativ til et møte med Karmøy kommune for å 

avklare videre arbeid.
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Fv547 Veakrossen – Helganes/E134



Riksvegprosjekt i 
Haugalandspakken

Status og videre arbeid



Prosjektliste og finansiering

Riksvegprosjekt i Haugalandspakken

Prosjekt Programområde Totalkost i HP (2017-kr) Bompengebidrag

E134 Ølen - Ølensvåg Gang/sykkel Sluttoppgjør pågår Ferdig rekvirert

E134 Tveit – Gjerde inkl. 
Mørkelikrysset

Store prosjekt 181 87

E134 Espedalssvingene Gang/sykkel 115 15

E39 Gismarvik - Aksdal Gang/sykkel 93,2 48,6



● Ferdigstilt

● Forhandlinger om sluttoppgjør pågår

● Åpningsdato ikke satt, antakelig i oktober

● Entreprenør: Risa

Gang- og sykkelveg

E134 Ølen - Ølensvåg



● Kanalisering av kryss, siktutbedring, busslommer, belysning og 
pendlarparkeringsplass

● Vegarbeidene startet i mars 2020 og skal stå klart i april 2021

● Entreprenør: Brødr. Flatebø, Etne

● Totalkostnad: 23 mill

● Mørkelikrysset er en del av «Tveit-Gjerde» som finansieres delvis 
med statlige midler og delvis med bompenger. Krysset er forskuttert 
av Haugalandspakken

Trafikksikkerhet

E134 Mørkelikrysset



● Sammanhengende gang- og sykkelveg 1,3 km samt 
sanering av avkjørsler og vegutbedring.

● Reguleringsplanen ble vedtatt i Vindafjord kommune 
20.06.2017. 

● Ferdig prosjektert. Tilbudskonkurranse for 
enhetsentreprise utlyses tidlig september

● Oppstart i november, beregnet 2 års byggetid

● Totalkostnad 115 mill, hvorav 15 mill bompenger

Status, innhold, omfang og finansiering

E134 Espelandssvingene



● Vegutvidelse for å få etablert forsterket midt- og 
kantoppmerking og «tilgivende sideterreng» 

● Styringsdokumenter for gjennomføring ferdigstilles 
i august

● Prosjektering og grunnerverv er i gang, C- og W-
tegningsgrunnlag utarbeides

● Infomøte med kommuneledelse og bussbefaring er 
gjennomført

● Sannsynligvis totalentreprise

● Deles opp i flere parseller og prosjekteres/bygges 
fortløpende

Etappevis vegutbedring og trafikksikring 

E134 Tveit - Gjerde





Oppstartsfase regulering

E39 Gismarvik Aksdal

Prosjektmål Status Finansiering

Sammenhengende g/s-veg 
langs E39. 
Ca 4 km ny g/s-veg

Prosjektomfang utredes og 
defineres.

Oppstart regulering 3.kv 2020

93,2 mill (2017 kr) i NTP 2018-
23, hvorav 48,6 dekkes av 
Haugalandspakken.

Prosjektet omfatter også 7 
busslommer.

Kontaktperson i SVV: 
Mats Nyrud, planleggingsleder

Planleggingsmidler tildelt over 
statsbudsjettet 2020 
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Saksframlegg 

 
Arkivreferanse:2020/57201- 2 

Saksbehandler: Helge Ytreland  
Avdeling: TRANSPORT  

 

Haugalandspakken - prioritering av gjenværende portefølje 
Sakens gang 
Saksnummer Møtedato Utvalg 

  Samferdselsutvalget 
  Fylkesutvalget 
  Fylkestinget 

 
Vedlegg: 

1 Brev fra samferdselsdepartementet, mai 2019 
2 Brev fra Statens vegvesen angående takstøkning i Haugalandspakken, januar 2020 
3 Notat fra Vegdirektoratet angående takstøkning i Haugalandspakken, desember 2019 

 

Fylkesrådmannens innstilling 

1. Rogaland fylkeskommune stiller seg bak den porteføljen styringsgruppen i 
Haugalandspakken allerede har besluttet å låse.  

2. I tillegg til den låste porteføljen i punkt 1, låses byggetrinnet Fv47 Fagerheim-Førland, 
kostnadsberegnet til 130 millioner kroner.  

3. Resterende midler etter gjennomføringen av den låste porteføljen beskrevet i punkt 1 og 
2, er pr august 2020 beregnet til 234 millioner kroner. Disse midlene settes av som 
buffer i pakken og bruken av disse midlene tas det stilling til på et senere tidspunkt. 
Såfremt det er økonomisk handlingsrom til det og prosjektene fortsatt fremstår fornuftige 
å gjennomføre på beslutningstidspunktet, skal midlene i bufferen brukes på følgende 
prosjekter, i prioritert rekkefølge: 

1. Fv923 Salhusveien – 125 millioner kroner 
2. Trafikksikkerhetstiltak Fv47 Rophus – 15 millioner kroner 
3. Søndre tilførselsveg på Fv547 Åkra sør-Veakrossen – 25 millioner kroner 
4. Øvrige uspesifiserte prosjekter 

Det er en forutsetning at realiseringen av porteføljen, herunder bufferen, skjer uten risiko for at 
Rogaland fylkeskommune blir økonomisk skadelidende som følge av at pakken ikke kan gjøre 
opp sine økonomiske forpliktelser.  

 

 
Inge Smith Dokken 

Fylkesrådmann 

Gottfried Heinzerling 
Samferdselssjef 
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Bakgrunn for saken 
Haugalandspakken er en bompengepakke med varighet til sommeren 2023, som geografisk 
innbefatter Rogalandskommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn og Vindafjord og 
Vestlandkommunene Sveio og Etne.  

Det har over flere år vært klart at forventede inntekter ikke vil kunne finansiere hele 
prosjektporteføljen og det ble derfor lokalpolitisk vedtatt i 2016 å øke takstene i pakken. På 
grunn av manglende enstemmighet i vedtakene, ble nytt og likelydende vedtak om takstøkning 
gjort i 2018.  

Samferdselsdepartementet fastslo i mai 2019 at kostnadsøkninger og inntektssvikt i 
porteføljestyrte bompengepakker skal håndteres gjennom kutt i porteføljen og at mulighet for å 
øke gjennomsnittstakst og forlenge innkrevingsperiode ikke lenger er til stede. 

I desember 2019 konkluderte Vegdirektoratet med at det på bakgrunn av ovennevnte føring fra 
Samferdselsdepartementet ikke er grunnlag for å legge forslaget til revidert bompengeopplegg 
for Haugalandspakken for Stortinget. Statens vegvesen meddelte denne konklusjonen i januar 
2020 og informerte om at saken dermed ble avsluttet fra deres side. Samferdselsminister Knut 
Arild Hareide bekreftet i et skriftlig svar til Stortinget i februar 2020 angående eventuell 
takstøkning i Haugalandspakken, at kostnadsøkninger og/eller inntektssvikt i bypakker skal 
håndteres ved kutt i porteføljen, og ikke ved økte takster og/eller forlenget innkreving. 

Rogaland fylkeskommune har avgitt garanti i Haugalandspakken. Garantien gjelder for lånets 
hovedstol maks 210 millioner kroner, med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol 
til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Det maksimale garantibeløpet blir 
dermed 210 millioner + 10% = totalt 231 millioner kroner. Haugalandspakken har per i dag ikke 
lån. Ettersom muligheten for takstøkning og/eller forlengelse av innkrevingsperioden ikke 
lenger finnes, er det porteføljestyringen som skal sikre at pakken kan betale sine forpliktelser.  

Det har gjennom flere møter i styringsgruppen i Haugalandspakken blitt forsøkt å enes om en 
portefølje som de resterende midlene skal brukes til. Som beskrevet i Saksopplysninger, har 
det ikke vist seg mulig å finne en slik enighet, og saken løftes dermed til fylkeskommunal 
behandling for beslutning, jfr. de to stortingsproposisjonene som omhandler 
Haugalandspakken, St.prp.nr 57 (2006-2007) og  St.prp.nr.45 (2007-2008): 

«Det er føresett at det blir oppretta ei samordningsgruppe med deltaking frå lokale og 
regionale organ på politisk nivå og ei administrativ koordineringsgruppe som får ein sentral 
plass i arbeidet med dei  årlege budsjettprioriteringane før fylkeskommunal behandling.» 

 

Problemstilling 
Styringsgruppen i Haugalandspakken har ikke blitt enig om hvordan resterende midler i 
Haugalandspakken skal fordeles og saken løftes derfor til fylkeskommunal behandling.  

 

Saksopplysninger 
Innkrevingen i Haugalandspakken avsluttes sommeren 2023. Pr. 1.1.2020 var det stipulert at 
gjenværende tilgjengelige midler i pakken er på 1.340 millioner kroner. Dette inkluderer midler 
som står som innskudd, fylkeskommunale midler/mva-kompensasjon, statlige midler og 
bompenger. Resterende portefølje, vist med status pr. 1.1.20 i figuren under, er på drøyt 3,9 
milliarder kroner. Det er med andre ord behov for å kutte om lag 2,6 milliarder kroner fra denne 
porteføljen.  
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Prosjekt Planstatus Tiltak Bompenger/ 
fylkesmidler 

Statlige 
midler 

SUM 

Pågående prosjekter og riving av bomstasjoner   30  30 

Planleggingsmidler   30  30 

Påløpte kostnader i 2019 som ikke er rekvirert   30  30 

Kollektiv, busstopp og sykkelskur  Kollektiv 12  12 

E134 Ølensvåg Bygging G/S 4  4 

Fv734 Håkull-Trovåg Bygging Breddeutvidelse 17  17 

E134 Tveit-Gjerde Planarbeid ikke igangsatt Breddeutvidelse 68 85 153 

E134 Mørkelikrysset Bygging Kryssutbedring 20  20 

Fv547 Skudenes-Kyrkeleite Bygging G/S 52  52 

Fv47 Karmsundsgata  Konkurransegrunnlag Store prosjekt 367  367 

E134 Espelandssvingane Konkurransegrunnlag G/S 15 79 94 

E134 Etne sentrum Reguleringsplan G/S  2 2 

Fv923 Salhusvegen Byggeplan G/S 125  125 

Fv547 Åkra sør-Veakrossen Reguleringsplan/byggeplan Store prosjekt 690  690 

Fv47 Fagerheim-Ekrene Reguleringsplan Store prosjekt 741  741 

Fv547 Veakrossen-Helganes Kommunedelplan Store prosjekt 1.420  1.420 

Fv938 Flotmyr-Stemmen  Planarbeid ikke igangsatt G/S 31  31 

E39 Gismarvik-Aksdal  Planarbeid ikke igangsatt G/S 51 1) 51 

Fv771 Førrestjørn-Leite-Frakkagjerd Planarbeid ikke igangsatt G/S 19  19 

Fv924 Skeisvollvegen-Austrheimvegen Planarbeid ikke igangsatt G/S 22  22 

Fv511 Blikshavn-Sørstokke Planarbeid ikke igangsatt Mindre utbedringer 7  7 

SUM   3.751 166 3.917 

1) Prosjektet har i tillegg statlig finansiering på 48 millioner kroner, som formelt ikke inngår i Haugalandspakken 

Styringsgruppen i Haugalandspakken har hatt tre møter i 2020 for å diskutere mulige kutt og 
lande gjenværende portefølje i pakken. I det første møtet i 2020 ble en portefølje tilsvarende 
866 millioner kroner besluttet låst. Noen av prosjektene i pakken er under bygging og derfor 
ikke mulige å kutte, noen prosjekter har statlig medfinansiering og har derfor vært ønskelig å 
beholde i porteføljen, mens prosjektet Gismarvik-Aksdal er et bundet prosjekt ettersom det står 
en bom på E39 og dette prosjektet derfor må bygges for å ivareta nytteprinsippet. Dette 
prosjektet har også en statlig delfinansiering på 48 millioner kroner som formelt ikke inngår i 
Haugalandspakken, slik at den totale prosjektstørrelsen er på 99 millioner kroner. Tabellen 
under viser porteføljen som i dette møtet ble besluttet låst: 
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Prosjekt Planstatus Tiltak Bompenger/ 
fylkesmidler 

Statlige 
midler 

SUM 

Pågående prosjekter og riving av bomstasjoner   30  30 

Planleggingsmidler   30  30 

Påløpte kostnader i 2019 som ikke er rekvirert   30  30 

Kollektiv, busstopp og sykkelskur  Kollektiv 12  12 

E134 Ølensvåg Bygging G/S 4  4 

Fv734 Håkull-Trovåg Bygging Breddeutvidelse 17  17 

E134 Tveit-Gjerde Planarbeid ikke igangsatt Breddeutvidelse 68 85 153 

E134 Mørkelikrysset Bygging Kryssutbedring 20  20 

Fv547 Skudenes-Kyrkeleite Bygging G/S 52  52 

Fv47 Karmsundsgata  Konkurransegrunnlag Store prosjekt 367  367 

E134 Espelandssvingane Konkurransegrunnlag G/S 15 79 94 

E134 Etne sentrum Reguleringsplan G/S  2 2 

Fv938 Flotmyr-Stemmen (planleggingsmidler) Planarbeid ikke igangsatt G/S 4  4 

E39 Gismarvik-Aksdal  Planarbeid ikke igangsatt G/S 51 1) 51 

SUM   700 166 866 

1) Prosjektet har i tillegg statlig finansiering på 48 millioner kroner, som formelt ikke inngår i Haugalandspakken 

I de to påfølgende styringsgruppemøtene har innretning av de resterende 474 millionene i 
pakken blitt diskutert. For å unngå at det startes opp flere prosjekter enn det pakken kan 
finansiere, har det i dette arbeidet blitt understreket at det må settes av en buffer i pakken. 
Denne bufferen kommer også til anvendelse, men først på et senere tidspunkt, når tilstrekkelig 
mange andre prosjekter er etablert til at disse midlene med sikkerhet kan bevilges. Det er 
skissert et minste bufferbehov på i størrelsesorden 10 % av gjenværende portefølje, altså 
rundt 130 millioner kroner. Bufferbehovet er til dels avhengig av størrelsen på det siste 
prosjektet i pakken: Jo større det siste prosjektet er, jo større vurderes bufferbehovet å være.  

Gjennom 2020 har det blitt arbeidet med å kutte kostnader i pakken. Dette kuttarbeidet har 
resultert i at det er konsensus i Styringsgruppen om å kutte en del prosjekter i sin helhet, og 
har videre bestått i å vurdere om prosjektene Åkra sør-Veakrossen, Salhusveien og 
Fagerheim-Ekrene kan deles opp i byggetrinn og/eller planlegges med annen standard: 

Åkra sør-Veakrossen: 

Prosjektet innebærer å bygge en omkjøringsveg øst for Åkrehamn i Karmøy kommune og har 
en anslått kostnad på 690 millioner kroner. Reguleringsplan for størstedelen av prosjektet er 
vedtatt i kommunen, men Fylkesmannen i Rogaland har fremmet innsigelse til deler av planen 
med krav om miljøkulvert for å ivareta naturmangfoldet. Denne saken ligger for tiden i 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Et slikt krav vil øke 
kostnadsanslaget ut over de nevnte 690 millioner kronene. Det vurderes at en endret standard 
vil ha relativt begrenset innsparingspotensial, men det er sett på en rekke mulige byggetrinn. 
Disse spenner fra 110 millioner kroner som det rimeligste, opp til fullt prosjekt på 690 millioner 
kroner. Gitt den tilgjengelige rammen, er det i realiteten to aktuelle byggetrinn: 

 Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak i form av kryssombygging på eksisterende Fv547 i 
Åkrehamn og Veakrossen, samt gjennomføre tiltak på internvegnettet i Åkrehamn. 
Disse tiltakene er en del av det store Åkra sør-Veakrossen-prosjektet og vil dermed 
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komme til fratrekk dersom prosjektet bygges senere. Byggetrinnet har en anslått 
kostnad på 110 millioner kroner og er skissert til venstre i figuren under. 

 Det samme byggetrinnet som over, men hvor man i tillegg etablerer den søndre 
tilfartsvegen til Åkra sør-Veakrossen-prosjektet. Denne tilfartsvegen vil i tillegg til å 
være fremtidig tilførselsveg til omkjøringsvegen gi bedre løsning til etablert 
næringsområde og tilrettelegger for ønsket arealutvikling i området. Byggetrinnet har en 
anslått kostnad på 135 millioner kroner og er skissert til høyre i figuren under 

 

Salhusveien: 

Prosjektet er et gange- og sykkelprosjekt i Salhusveien i Karmøy og Haugesund kommuner. 
Prosjektet er et pilotprosjekt, hvor det avsettes en oppmerket buffer mellom sykkelfelt og 
kjørefelt der det er areal til dette, og hvor syklende og kjøretrafikk deler felt de strekningene 
hvor det ikke er tilgjengelig areal til å etablere sykkelfelt. Prosjektet er reguleringsgodkjent i 
begge kommuner og har en anslått kostnad på 125 millioner kroner. For å få helhetlig 
sykkelløsning er det anbefalt å ikke dele opp prosjektet, men ettersom Salhusveien ligger i en 
gatemessig struktur, er det likevel mulig å dele det opp i byggetrinn avhengig av tildelt ramme.  

Fagerheim-Ekrene: 

Prosjektet innebærer etablering av ny, trafikksikker fylkesveg mellom Sveio og Haugesund. 
Prosjektet har vedtatt reguleringsplan i Sveio kommune, mens det er innsigelse på 
reguleringsplanen i Haugesund kommune. Denne innsigelsen forventes å trekkes snarlig, slik 
at reguleringsplanen kan godkjennes også i Haugesund. Anslått kostnad på prosjektet er 740 
millioner kroner. Det er vurdert en rekke forskjellige byggetrinn, samt standardendring. Parallelt 
med denne saken om porteføljeinnretning, får Samferdselsutvalget i Rogaland en sak om 
fravik på Fv47 Fagerheim-Ekrene med formål å endre planlagt standard fra H5-standard til H1-
standard. Dersom fravik innvilges, vil det bygges en smalere veg med kryss i plan i stedet for 
toplanskryss. Anslått kostnad vil med en standardendring bli omtrent halvert sammenlignet 
med tidligere planlagt løsning. Det foreligger tre aktuelle byggetrinn: 

 Fagerheim-Førland er en fortsettelse fra prosjektet Kvala-Fagerheim som ble 
åpnet i januar 2018, og gir dermed en helhetlig vegstandard i området. 
Strekningen er skoleveg og har ingen løsning for gående og syklende i dag. 
Byggetrinnet utbedrer også dårlig vegkurvatur. Byggetrinnet har en anslått 
kostnad på 130 millioner kroner med H1-standard og 170 millioner med H5-
standard. 

 Ekrene-Vikse er et byggetrinn som i motsetning til Fagerheim-Førland har 
oppstart fra nord, i Sveio kommune/Vestland fylke. Strekningen har i dag 
langsgående gange-/sykkelløsning mellom Ekrene og fylkesgrensen, men 
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mangler g/s-tilbud mellom fylkesgrensen og Vikse. Vegkurvaturen er dårlig og ny 
vegløsning vil utbedre denne. Å etablere dette byggetrinnet vil gi ny veg mellom 
Ekrene og Vikse, dagens veg mellom Vikse og Fagerheim og ny veg mellom 
Fagerheim og Kvala/Haugesund. Slike standardsprang kan være 
trafikksikkerhetsmessig uheldige. Byggetrinnet har en anslått kostnad på 195 
millioner kroner med H1-standard og 330 millioner kroner med opprinnelig 
planlagt H5-standard. Gjenværende midler i pakken er for lite til at sistnevnte 
kostnad kan låses. 

 Ekrene-Saltveit er en forlengelse av byggetrinnet Ekrene-Vikse. Forlengelsen 
mellom Vikse og Saltveit har gjennomgående gange-/sykkelløsning, men dårlig 
vegkurvatur. Tilsvarende som for Ekrene-Vikse, vil byggetrinnet kunne gi 
trafikksikkerhetsmessig uheldige standardsprang mellom ny og gammel veg. 
Byggetrinnet har en anslått kostnad på 275 millioner kroner med H1-standard og 
510 millioner kroner med opprinnelig planlagt H5-standard. Sistnevnte 
byggetrinnsalternativ er ikke mulig å finansiere innenfor Haugalandspakken.  

I figuren under er det skissert de aktuelle byggetrinnene med tilhørende kostnader i millioner 
kroner, fordelt på de to aktuelle standardene. Oppsummert er det tre mulige, aktuelle 
byggetrinn dersom det gis fravik på dette vegprosjektet, mens det kun er ett aktuelt byggetrinn 
dersom fravik ikke innvilges. 

 

I styringsgruppen 2.juli 2020 presenterte styringsgruppens medlemmer tre forskjellige 
innretningsalternativer til hvordan de resterende 474 millionene kunne innrettes. I alle disse 
alternativene er det forutsatt at fravik på Fv47 Fagerheim-Ekrene innvilges: 

Alternativ 1, fremmet av Haugesund kommune:   

1. Strakstiltak/trafikksikkerhetstiltak v/ Rophus i Sveio, 20 millioner kroner  
2. Åkra sør-Veakrossen, 110 millioner kroner  
3. Fagerheim-Førland, 130 millioner kroner  
4. Salhusveien, 90 millioner kroner 
Buffer: 124 millioner kroner.  

 
Alternativ 2, fremmet av Sveio kommune: 
 

1. Åkra sør-Veakrossen, kr 135 millioner kroner 
2. Ekrene-Vikse, 195 millioner kroner 
Buffer: 144 millioner kroner 
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Alternativ 3, fremmet av Rogaland fylkeskommune: 
 

1. Åkra sør-Veakrossen, 110 millioner kroner  
2. Fagerheim-Førland, 130 millioner kroner  
3. Salhusveien avventes til den økonomiske situasjonen i pakken, herunder status i 

Karmsundgata, er ytterligere avklart 
Buffer: 234 millioner kroner (109 millioner kroner etter at Salhusveien er tatt med)  

 
Det ble votert over alternativene, med følgende resultat: 

 Alternativ 1 fikk Haugesund kommunes stemmer (2) 
 Alternativ 2 fikk Sveio, Bokn, Vindafjord, Karmøy, Etne, Tysvær kommuners og 

Vestland fylkeskommunes stemmer (8) 
 Alternativ 3 fikk Rogaland fylkeskommunes stemmer (4) 

Det ble dermed ikke oppnådd konsensus om noen av alternativene. Hovedforskjellen i 
diskusjonen er om det skal prioriteres byggetrinn fra nord eller sør i Fagerheim-Ekrene-
prosjektet.  

Ettersom samtlige forslag hadde inne tiltak i Åkra sør-Veakrossen ble det i møtet besluttet å 
låse det rimeligste byggetrinnet her. Dette under forutsetning av at tiltak i søndre tilførselsveg 
ikke er kuttet, men tas stilling til på et senere tidspunkt. Følgende portefølje er dermed p.t. 
besluttet låst av styringsgruppen: 

Prosjekt Planstatus Tiltak Bompenger/ 
fylkesmidler 

Statlige 
midler 

SUM 

Pågående prosjekter og riving av bomstasjoner   30  30 

Planleggingsmidler   30  30 

Påløpte kostnader i 2019 som ikke er rekvirert   30  30 

Kollektiv, busstopp og sykkelskur  Kollektiv 12  12 

E134 Ølensvåg Bygging G/S 4  4 

Fv734 Håkull-Trovåg Bygging Breddeutvidelse 17  17 

E134 Tveit-Gjerde Planarbeid ikke igangsatt Breddeutvidelse 68 85 153 

E134 Mørkelikrysset Bygging Kryssutbedring 20  20 

Fv547 Skudenes-Kyrkeleite Bygging G/S 52  52 

Fv47 Karmsundsgata  Konkurransegrunnlag Store prosjekt 367  367 

E134 Espelandssvingane Konkurransegrunnlag G/S 15 79 94 

E134 Etne sentrum Reguleringsplan G/S  2 2 

Fv547 Åkra sør-Veakrossen Reguleringsplan/byggeplan Store prosjekt 110  110 

Fv938 Flotmyr-Stemmen (planleggingsmidler) Planarbeid ikke igangsatt G/S 4  4 

E39 Gismarvik-Aksdal  Planarbeid ikke igangsatt G/S 51 1) 51 

SUM   810 166 976 

1) Prosjektet har i tillegg statlig finansiering på 48 millioner kroner, som formelt ikke inngår i Haugalandspakken 

Gjenværende tilgjengelige midler er med denne låste porteføljen på 364 millioner kroner. 
Denne summen må også inkludere en buffer for å håndtere risiko for kostnadsøkninger. Som 
nevnt over er bufferbehovet grovt skissert til 10 % av gjenværende portefølje, altså rundt 130 
millioner kroner.  
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Aktuelle byggetrinn som kan supplere den låste porteføljen er: 

 Åkra sør-Veakrossen, søndre tilførselsveg: 25 millioner kroner 
 Salhusveien: 125 millioner kroner 
 Fagerheim-Førland H1-standard: 130 millioner kroner 
 Fagerheim-Førland H5-standard: 170 millioner kroner 
 Ekrene-Vikse H1-standard: 195 millioner kroner 
 Ekrene-Saltveit H1-standard: 275 millioner kroner 

 

Fylkesrådmannens vurderinger 
Fylkesrådmannen stiller seg bak den porteføljen som Styringsgruppen i Haugalandspakken 
allerede har besluttet å låse. Det har vært vanlig at styringen av Haugalandspakken har skjedd 
gjennom at Styringsgruppen har funnet konsensusløsninger, og den foreliggende låste 
porteføljen er en slik konsensusløsning. Fylkesrådmannen mener det i utgangspunktet er et 
viktig prinsipp at det er Styringsgruppen som styrer pakkeinnretningen, så langt slike 
konsensusløsninger er mulige å finne.  

Når det gjelder prosjektene som ligger i den låste porteføljen, er flere av prosjektene under 
bygging og kan dermed ikke kuttes uansett. Å låse de prosjektene med statlig medfinansiering 
fremstår fornuftig, da disse statlige midlene kan gå tapt dersom prosjektene kuttes. 
Karmsundsgata er et svært viktig prosjekt for hele Haugalandsregionen, mens den delen av 
Åkra sør-Veakrossen som Styringsgruppen har blitt enig om å låse bidrar umiddelbart til å 
bedre trafikksikkerheten i Åkrehamn og i Veakrossen.  

Gjenværende midler i pakken etter at den låste porteføljen er gjennomført er stipulert til 364 
millioner kroner. Etter Fylkesrådmannens vurdering kan deler av disse midlene låses til nye 
prosjekter i pakken, men samtidig må det avsettes en økonomisk buffer. Denne bufferen må 
være tilstrekkelig stor til at Haugalandspakken med sikkerhet kan gjøre opp sine forpliktelser, 
uten risiko for at Rogaland fylkeskommune blir økonomisk skadelidende. Bufferen må videre 
fungere slik at det ikke kan igangsettes prosjekter for disse midlene før på et senere tidspunkt, 
når den låste porteføljen er mer avklart og behovet for en slik buffer følgelig kan reduseres. For 
å unngå å få en ny prioriteringsdiskusjon på et senere tidspunkt, bør det allerede nå tas stilling 
til hvilke prosjekter som skal bygges for midlene i bufferen.  

I Fagerheim-Ekrene-prosjektet har Fylkesrådmannen innstilt på at fravik bør innvilges og har 
videre en klar anbefaling om å videreutvikle vegen sørfra, som en forlengelse av Kvala-
Fagerheim-prosjektet. Dette til tross for at Styringsgruppens flertall i forrige møte stemte for å 
bygge fra nord. Å fortsette vegutbedringen fra der forrige byggetrinn ble avsluttet fremstår som 
en logisk rekkefølge. Byggetrinnet Fagerheim-Førland etablerer en manglende gange-
/sykkelkobling på det som er skoleveg til Saltveit skole. Videre sikrer byggetrinnet at en unngår 
potensielt trafikkfarlige standardsprang i vegstandarden, som man vil kunne få dersom en 
velger byggetrinn fra nord.  

Salhusvegen-prosjektet treffer godt på måloppnåelse i gjeldende areal- og transportplan for 
Haugalandet og sikrer en viktig gange-/sykkelforbindelse mellom Haugesund og fastlands-
Karmøy. Samtidig er det mulig å etablere byggetrinnet i mindre etapper, dersom det skulle 
være behov for det, og prosjektet kan derfor egne seg bedre enn Fagerheim-Førland som et 
prosjekt som avslutter pakken. Fylkesrådmannen mener videre det er viktig å se til 
prioriteringene styringsgruppen har gjort, og alle de tre innretningsalternativene det ble votert 
over i forrige styringsgruppemøte hadde prioritert byggetrinn i Fagerheim-Ekrene-prosjektet 
over Salhusveien.  
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Det aktuelle, gjenværende byggetrinnet av Åkra sør-Veakrossen til 25 millioner kroner er ferdig 
regulert og nesten ferdig prosjektert og kan dermed etableres raskt. Samtidig har byggetrinnet 
en marginal regional betydning, før omkjøringsvegen bygges og vegen får funksjon som 
tilførselsveg til denne. Etter Fylkesrådmannens vurdering vil det være naturlig å rangere dette 
tiltaket under Fagerheim-Førland og Salhusveien. Tiltaket har videre en økonomisk størrelse 
som gjør det anvendelig inn mot avslutningen av pakken.  

I Rophus-området like sør for Ekrene i Sveio er det i dag en trafikksikkerhetsmessig svært 
uheldig situasjon med kryssende fotgjengere på et uoversiktlig og trafikkfarlig sted med dårlige 
siktforhold. Dette utbedres dersom det velges å utvikle Fagerheim-Ekrene fra nord, men 
dersom Fagerheim-Førland velges som byggetrinn, bør det vurderes å gjennomføre 
strakstiltak i form av en planskilt kryssing her.  

Parallelt med at det arbeides med å innrette avslutningen av gjeldende Haugalandspakke, 
arbeides det med å utarbeide grunnlag for ny Haugalandspakke, gjeldende fra etter 2023. Det 
betyr at på det tidspunktet hvor bufferen skal brukes, vil man trolig vite mer om 
finansieringsutsiktene til resterende byggetrinn av henholdsvis Fagerheim-Ekrene og Åkra sør-
Veakrossen. Begge de ovennevnte tiltakene som anbefales plassert i bufferen vil man dermed 
vite mer om på beslutningstidspunktet om noen år. Disse tiltakene bør gjennomføres dersom 
det er økonomisk rom for det og dersom det på beslutningstidspunktet vurderes fornuftig å 
gjennomføre de.  

 

Konklusjon 
Fylkesrådmannen har følgende forslag til vedtak: 

1. Rogaland fylkeskommune stiller seg bak den porteføljen styringsgruppen i 
Haugalandspakken allerede har besluttet å låse.  

2. I tillegg til den låste porteføljen i punkt 1, låses byggetrinnet Fv47 Fagerheim-Førland, 
kostnadsberegnet til 130 millioner kroner.  

3. Resterende midler etter gjennomføringen av den låste porteføljen beskrevet i punkt 1 og 
2, er pr august 2020 beregnet til 234 millioner kroner. Disse midlene settes av som 
buffer i pakken og bruken av disse midlene tas det stilling til på et senere tidspunkt. 
Såfremt det er økonomisk handlingsrom til det og prosjektene fortsatt fremstår fornuftige 
å gjennomføre på beslutningstidspunktet, skal midlene i bufferen brukes på følgende 
prosjekter, i prioritert rekkefølge: 

1.  Fv923 Salhusveien – 125 millioner kroner 
2. Trafikksikkerhetstiltak Fv47 Rophus – 15 millioner kroner 
3. Søndre tilførselsveg på Fv547 Åkra sør-Veakrossen – 25 millioner kroner 
4. Øvrige uspesifiserte prosjekter 

Det er en forutsetning at realiseringen av porteføljen, herunder bufferen, skjer uten risiko for at 
Rogaland fylkeskommune blir økonomisk skadelidende som følge av at pakken ikke kan gjøre 
opp sine økonomiske forpliktelser.  

Haugalandspakkens gjenværende portefølje blir med dette som i tabellen under. Prosjektene 
over Fv47 Fagerheim-Førland anses som låste, mens prosjektene under Fv47 Fagerheim-
Førland inngår i pakkens buffer. Endelig beslutning om eventuell igangsettelse av prosjektene i 
bufferen må avventes til et senere tidspunkt, når man med sikkerhet vet at disse midlene kan 
bevilges: 
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Prosjekt Planstatus Tiltak Bompenger/ 

fylkesmidler 
Statlige 
midler 

SUM  

Pågående prosjekter og riving av bomstasjoner   30  30 

Planleggingsmidler   30  30 

Påløpte kostnader i 2019 som ikke er rekvirert   30  30 

Kollektiv, busstopp og sykkelskur  Kollektiv 12  12 

E134 Ølensvåg Bygging G/S 4  4 

Fv734 Håkull-Trovåg Bygging Breddeutvidelse 17  17 

E134 Tveit-Gjerde Planarbeid ikke igangsatt Breddeutvidelse 68 85 153 

E134 Mørkelikrysset Bygging Kryssutbedring 20  20 

Fv547 Skudenes-Kyrkeleite Bygging G/S 52  52 

Fv47 Karmsundsgata  Konkurransegrunnlag Store prosjekt 367  367 

E134 Espelandssvingane Konkurransegrunnlag G/S 15 79 94 

E134 Etne sentrum Reguleringsplan G/S  2 2 

Fv547 Åkra sør-Veakrossen, tiltak eksisterende 
veg og internvegnett 

Reguleringsplan/byggeplan Store prosjekt 110  110 

Fv938 Flotmyr-Stemmen (planleggingsmidler) Planarbeid ikke igangsatt G/S 4  4 

E39 Gismarvik-Aksdal  Planarbeid ikke igangsatt G/S 51 1) 51 

Fv47 Fagerheim-Førland Reguleringsplan Store prosjekt 130  130 

Fordelt/låst portefølje 

Fv923 Salhusveien Byggeplan G/S 125  125 

Fv47 Rophus Byggeplan Trafikksikkerhet 15  15 

Fv547 Åkra sør-Veakrossen, søndre tilførselsveg Byggeplan Store prosjekt 25  25 

Foreløpig ufordelt   69  69 

U
fordelt/Buffer 

SUM   1.174 166 1.340  

1) Prosjektet har i tillegg statlig finansiering på 48 millioner kroner, som formelt ikke inngår i Haugalandspakken 
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Nye retningslinjer for porteføljestyrte bompengepakker 
Samferdselsdepartementet viser til tidligere dialog om saken, blant annet brev fra 
Vegdirektoratet datert 04.10.2017.   
 
Bakgrunn 
Samferdselsdepartementet er opptatt av at bompengepakkene over tid må dimensjoneres til 
den beregnede inntektsstrømmen og at vi i utgangspunktet ikke fremmer proposisjon om 
bompengepakke før det er samsvar mellom prosjekt i porteføljen og forventede inntekter. Vi 
legger derfor opp til en strammere praksis for porteføljestyring enn hva som har vært tilfellet 
frem til i dag.  
 
Samferdselsdepartementet vil med dette brevet presisere hvilke retningslinjer som skal ligge 
til grunn i utformingen av nye porteføljestyrte bompengepakker.  

 
Nye retningslinjer 
I de fleste bompengeproposisjoner ligger det i dag inne en standardformulering om at 
dersom økonomien blir svakere enn forutsatt, kan takstene (nå; gjennomsnittstaksten) økes 
med inntil 20 pst. og innkrevingsperioden forlenges med inntil fem år. Disse mekanismene er 
ment som en buffer i prosjektene og skal styrke posisjonen til garantistillerne for 
bompengelånet.  
 
Standardformuleringen er også tatt inn i flere proposisjoner om finansiering av pakker med 
porteføljestyring. Utgangspunktet for pakker med porteføljestyring er at utbyggingen skal 
gjennomføres innenfor en gitt økonomiske ramme. Dette har vært formulert noe ulikt i 
proposisjonene. Det er et problem hvis proposisjonen ikke er tydelig på når det skal kuttes i 
porteføljen og når det skal være mulig å justere takster/forlenge innkrevingstid.  

Vegdirektoratet 
Postboks 8142 Dep. 
0033 OSLO 
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Samferdselsdepartementet skiller mellom følgende kategorier; a) prosjekter uten 
porteføljestyring som har finansiering som mål basert på lokalpolitiske initiativ (standard 
strekningsvise bompengeprosjekter) og b) porteføljestyrte pakker som har mål om 
finansiering og ev. trafikkutvikling. For gruppe a) mener vi at dagens retningslinjer er 
dekkende.  
 
Gruppe b) omfatter både strekningsvise/parsellvise prosjekter (veipakker) og bypakker i 
mindre byområder med finansiering som hovedmål. Videre omfatter den bypakker som i 
tillegg til finansiering har et fastsatt overordnet mål om trafikkutvikling, i hovedsak byområder 
som har/kan inngå byvekstavtale med mål om nullvekst i persontransport med bil. I disse 
byområdene er eller vil det bli innført tids- og/eller miljødifferensierte takster, jf. veglova § 27 
annet ledd.  
 
Samferdselsdepartementet legger til grunn at kostnadsøkninger og inntektssvikt i de 
porteføljestyrte pakkene skal håndteres innenfor vedtatt økonomisk ramme. Videre skal 
porteføljestyringen sikre at det ikke blir behov for å innløse garantien, og det er derfor ikke 
behov for å kunne forlenge innkrevingsperioden. Derfor mener vi at forlenget 
innkrevingsperiode ikke er et aktuelt virkemiddel i disse pakkene.    
 
For gruppe b) legger vi nå følgende til grunn:  
I porteføljestyrte bompengepakker skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved kutt 
i porteføljen. Muligheten til å øke gjennomsnittstaksten og forlenge innkrevingsperioden med 
inntil fem år faller bort, men takstene kan justeres slik at gjennomsnittstaksten opprettholdes. 
 
Endringene i retningslinjene skal gjelde for alle pakker som skal legges frem for Stortinget. 
Dersom lokale vedtak ikke er i overenstemmelse med nye retningslinjer må saken behandles 
på nytt lokalt for at nye retningslinjer skal gjelde.  
 
Håndtering av kostnadsøkninger og/eller inntektssvikt i områder med byvekstavtaler 
Håndteringen av økte kostnader i enkeltprosjekter og/eller inntektssvikt på grunn av en 
samlet reduksjon i trafikken vil være kutt i porteføljen.  
 
I de største byområdene er det etablert en praksis der bypakkene revideres jevnlig. 
Samferdselsdepartementet legger til grunn at kostnadsøkninger etter fastsatt styrings- og 
kostnadsramme i enkeltprosjekter og/eller inntektssvikt skal håndteres i den løpende 
porteføljestyringen, og ikke gjennom økte takster og/eller forlenget innkreving. Det vil derfor 
ikke være aktuelt fremover å legge frem reviderte pakker for Stortinget utelukkende for å 
dekke inn kostnadsøkninger i enkeltprosjekter eller inntektssvikt som følge av lavere trafikk 
enn forutsatt i disse byområdene.  
 
Staten vil i fremtidige byvekstavtaleforhandlinger og i reforhandling av eksisterende avtaler 
legge vekt på at bypakkene må dimensjoneres til den faktiske inntektsstrømmen. Dersom 
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kostnadene i porteføljen overskrider forventede inntekter vil staten som forhandlingspart 
legge stor vekt på å redusere kostnadene i pakkene.  
 
Det legges med andre ord til grunn at dagens bompengesatser i byene som har inngått 
byvekstavtale er et tak på hvor høyt bompengenivået kan være. Kostnadsreduksjoner i 
porteføljen som bidrar til å frigjøre ressurser kan dersom det er balanse mellom inntekter og 
utgifter også bidra til å senke bompengenivået.  
 
Med hilsen 
 
 
Ingun Hagesveen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Mari Braaten Larssen 
seniorrådgiver 
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Tilbakemelding fra Vegdirektoratet til forslag til revidert bompengeopplegg 

for Haugalandspakken 

Styringsgruppen for Haugalandspakken ba i sak 2:S3-2015 Statens vegvesen legge frem sak 

om tiltak for å øke inntektene i pakken for lokalpolitisk behandling. Sak om takstøkning ble 

sendt til lokalpolitisk behandling i februar 2016. Kommunene behandlet saken våren 2016, 

og fylkeskommunene gav sin tilslutning høsten 2016. Endelig lokal tilslutning til takstøkning 

forelå våren 2018.  

 

Saken har vært til behandling i vegdirektoratet, og deres tilbakemelding til saken følger 

vedlagt.  

 

Den lokalt vedtatte takstøkningen er vurdert å ikke være i tråd med gjeldende retningslinjer 

for bompengepakker presisert i Samferdselsdepartementets brev av 20. mai 2019. 

Kostnadsøkninger i prosjektene skal håndteres innenfor den økonomiske rammen som er 

vedtatt for pakken.  

 

På bakgrunn av Samferdselsdepartementets føringer i brev av 20. mai 2019, er det ikke 

grunnlag for å legge forslag til revidert bompengeopplegg for Haugalandspakken frem for 

Stortinget.  

 

Statens vegvesen avslutter med dette arbeidet med revidert bompengeopplegg for  

Haugalandspakken, og ber styringsgruppen for Haugalandspakken avklare hvilke prosjekter 

og tiltak som kan gjennomføres innenfor den vedtatte Haugalandspakken.   
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Med hilsen 

 

 

 

Tone Margrethe Oppedal 

Avdelingsdirektør Nils Magne Slinde 

 Seksjonssjef 
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Prioritering av gjenværende portefølje i Haugalandspakken 
 
Haugalandspakken har en varighet til sommeren 2023, og innbefatter geografisk 
Rogalandskommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn og Vindafjord og Vestlandkommunene 
Sveio og Etne.  
 
Det har over flere år vært klart at forventede inntekter ikke vil kunne finansiere hele 
prosjektporteføljen og det ble derfor lokalpolitisk vedtatt i 2016 å øke takstene i pakken. På grunn 
av manglende enstemmighet i vedtakene, ble nytt og likelydende vedtak om takstøkning gjort i 
2018.  
 
Samferdselsdepartementet fastslo i mai 2019 at kostnadsøkninger og inntektssvikt i 
porteføljestyrte bompengepakker skal håndteres gjennom kutt i porteføljen og at mulighet for å øke 
gjennomsnittstakst og forlenge innkrevingsperiode ikke lenger er til stede. 
 
I januar 2020 avslo Samferdselsdepartementet takstøkningssøknaden, med begrunnelse at 
vedtaket ikke er i tråd med gjeldende bompengepraksis i Norge. Det er derfor behov for å kutte i 
prosjektporteføljen for å få samsvar mellom forventede inntekter og kostnader.  
 
Gjennom 2020 har det blitt avholdt tre Styringsgruppemøter i Haugalandspakken med formål å 
enes om en portefølje som de resterende midlene skal brukes til. Det har ikke vist seg mulig å 
finne en slik enighet, og det ble i Styringsgruppemøtet 3.juli 2020 referatført følgende: 
 
«I lys av at styringsgruppen ikke har blitt enige om en konsensusløsning, uttrykte styringsgruppens 
leder, Arne Bergsvåg, at saken nå må løftes til fylkestingene i Rogaland og Vestland for endelig 
avgjørelse.» 
 
Saken løftes derfor til fylkeskommunal behandling for beslutning, jfr St.prp.nr 57 (2006-2007) og 
St.prp.nr.45 (2007-2008): 
 
«Det er føresett at det blir oppretta ei samordningsgruppe med deltaking frå lokale og regionale 
organ på politisk nivå og ei administrativ koordineringsgruppe som får ein sentral plass i arbeidet 
med dei årlege budsjettprioriteringane før fylkeskommunal behandling.» 
 
Rogaland fylkeskommune er av den oppfatning at det primære beslutningsansvaret i denne 
prioriteringsdiskusjonen ligger i Rogaland fylkeskommune, ettersom det er Rogaland 
fylkeskommune som er økonomisk garantist og følgelig bærer den økonomiske risikoen i 
Haugalandspakken. Videre står samtlige bomstasjoner i Rogaland, og midlene skal i all hovedsak 
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brukes i Rogaland. Rogaland har også sekretariatsansvaret og lederansvaret i Haugalandspakken.  
 
Samtidig er det viktig og naturlig å få Vestland fylkeskommunes synspunkt i saken, ettersom 
Haugalandspakken også innbefatter kommuner i Vestland. Vi ber med dette om å Vestland 
fylkeskommunes synspunkt på hvordan resterende midler i Haugalandspakken skal fordeles. Vi 
viser til saksfremlegg i Haugalandspakken i 2020 for relevante saksopplysninger og kan om 
ønskelig bistå med ytterligere informasjon dersom det er ønskelig. 
 
I Rogaland legges det opp til behandling i saken i Samferdselsutvalget 23. september, 
Fylkesutvalget 29. september og Fylkestinget 20. oktober. Om mulig, ber vi om Vestland 
fylkeskommunes synspunkt i saken før denne behandlingen.  
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Forslag til revidert bompengeopplegg for Haugalandspakka – forholdet til 

nye retningslinjer for porteføljestyrte bompengepakker 

Stortinget slutta seg til delvis bompengefinansiering av Haugalandspakka gjennom 

behandlinga av St.prp. nr. 57 (2006-2007), jf. Innst. S. nr. 214 (2006-2007), og St.prp. nr. 

45 (2007-2008), jf. Innst. S. nr. 242 (2007-2008). Det var få prosjekt som hadde godkjende 

reguleringsplanar då proposisjonane vart lagt fram og behandla av Stortinget. Vidare 

planlegging har dessverre avdekka vesentleg kostnadsauke for mange av prosjekta. Som 

følgje av dette, har prosjektomfanget vorte redusert. For å unngå ytterlegare reduksjon av 

prosjektporteføljen, har lokale styresmakter også gått inn for å auke bompengetakstane. 

Innkrevingsperioden er føresett uendra. 

Samferdselsdepartementet har i brev av 20. mai 2019 presisert kva retningslinjer som skal 

ligge til grunn for porteføljestyrte bompengepakker. Departementet føreset at kostnadsauke 

og inntektssvikt skal handterast innanfor den økonomiske ramma som er vedteken for 

pakka. Takstauke eller forlenga innkrevjingsperiode er ikkje aktuelle verkemiddel. Dette 

inneber at kostnadsauke og/eller inntektssvikt skal handterast gjennom kutt i porteføljen. 

Dersom lokale styresmakter vedtek ei revidert pakke som bryt med desse prinsippa, vil det i 

følgje departementets brev av 20. mai 2019 ikkje vere aktuelt å legge saka fram for 

Stortinget.  

Både i St.prp. nr. 57 (2006-2007) og St.prp. nr. 45 (2007-2008) er det føresett at omfanget 

av utbygginga skal tilpassast den økonomiske ramma for Haugalandspakka. Forslaget til 

revidert bompengeopplegg for Haugalandspakka inneber takstauke eine og åleine for å 

finansiere kostnadsauke. På bakgrunn av Samferdselsdepartementets føringar i brevet av 20. 

mai 2019, er det derfor ikkje er grunnlag for å legge forslaget til revidert bompengeopplegg 

for Haugalandspakka fram for Stortinget.  

Vegdirektoratet vil presisere at det no er viktig å avklare kva prosjekt og tiltak som kan 

gjennomførast innanfor dei rammene for gjeld for den vedtekne Haugalandspakka.  
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Saksgang 
Utval Utv.saksnr. Møtedato 

Hovudutval for samferdsel og mobilitet  16.09.2020 

Fylkesutvalet  29.09.2020 

 

Prioritering av gjenverande portefølje i Haugalandspakken 
 
Forslag til innstilling 

1. Fylkesutvalet er einig i synspunkta frå Rogaland fylkeskommune om at det er fylkestinget i 
Rogaland som skal ta avgjerd i saka om prioritering av resterande portefølje i 
Haugalandspakken.  

2. Fylkesutvalet ønskjer ikkje ta stilling til kva for delstrekning som bør prioriterast på fv. 47 
Fagerheim-Ekrene, og viser til at styringsgruppa for Haugalandspakken og Rogaland 
fylkesting bør ta stilling til dette.  

3. Det er viktig å få betra kryssingspunktet for mjuke trafikantar ved Rophus rett sør for Ekrene 
i Sveio kommune, og fylkesutvalet ber om at det vert avsett midlar innanfor dei resterande 
midlane i pakken til planfri kryssing ved dette punktet. 

 
Samandrag 
 
Haugalandspakken er ei bompengepakke med innkrevjing fram til sommaren 2023, og omfattar 
kommunane Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn og Vindafjord i Rogaland og Sveio og Etne i 
Vestland. Forventa inntekter kan ikkje finansiere heile pakka, og Rogaland fylkeskommune arbeider 
med å kutte kostnadar og å disponere resten av midlane i pakka. Eit av dei aktuelle prosjekta kryssar 
fylkesgrensa mellom Rogaland og Vestland, det er fv. 47 Fagerheim-Ekrene, der Rogaland 
fylkeskommune har vurdert 3 ulike delparsellar som kan byggjast ut. Eit av dei ligg i Sveio 
kommune. Det må også takast stilling til kven som har mynde til å gjere endeleg vedtak om 
prioritering, og Rogaland fylkeskommune meiner dette bør vere deira fylkesting. Rogaland 
fylkeskommune har på dette grunnlag sendt brev til Vestland fylkeskommune om synspunkt i saka.  
 
 
 
Rune Haugsdal      Dina Lefdal 
fylkesrådmann Fylkesdirektør infrastruktur og veg 
 
 
Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift 
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Saksutgreiing 
 
Bakgrunn for saka 
 
Haugalandspakken er ei bompengepakke med innkrevjing fram til sommaren 2023, og omfattar 
kommunane Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn og Vindafjord i Rogaland og Sveio og Etne i 
Vestland. Over fleire år har det vore klårt at forventa inntekter ikkje kan finansiere heile pakka. Det 
har vore søkt om takstauke, men samferdselsdepartementet avslo i januar 2020 søknaden, med 
grunngjeving i at vedtaket er i tråd med gjeldande bompengepraksis. Inntektssvikten må difor 
handterast gjennom kutt i porteføljen. 

Ettersom pakka inneheld prosjekt både i Rogaland og i Vestland fylke, ber Rogaland fylkeskommune 
i brev datert 24. august om synspunkt i saka. Brevet følgjer vedlagt. Saka skal opp i fylkestinget i 
Rogaland 20. oktober med føregåande handsaming i Samferdselsutvalget 23. september, 
Fylkesutvalget 29. september, og dei ber om mogleg om Vestland fylkeskommune sine synspunkt i 
saka føre deira handsaming.  

Eit av dei aktuelle prosjekta kryssar fylkesgrensa mellom Rogaland og Vestland, det er fv. 47 
Fagerheim-Ekrene. Kartet under viser Fagerheim i Haugesund kommune i sør og Ekrene i Sveio 
kommune i nord.  

 

 
Vedtakskompetanse 

Fylkesutvalet har vedtakskompetanse i høyringssaker. 
 
Vurderingar og verknader 

Økonomi: Prosjektet vil bli finansiert gjennom bompengar, og vil difor ikkje ha konsekvensar for 
Vestland fylkeskommune sin økonomi. 
Klima: Ikkje relevant 
Folkehelse: Prioritering av prosjekt kan ha betyding for trafikktryggleik  
Regional planstrategi: Ikkje relevant 
 
Saksopplysningar 

Innkrevjinga i Haugalandspakken skal avsluttast sommaren 2023. Pr. 1.1.2020 vart det stipulert at 
resterande tilgjengelege midlar i pakka er på 1.340 mill. kr (inklusiv statlege midlar, mva-
kompensasjon, samt stipulerte og innbetalte bompengar). Resterande portefølje er på totalt 3 917 
mill. kr. 
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Gjennom 2020 har det vore arbeidd med å kutte kostnadar i pakken og å disponere resten av 
midlane. Etter vedtak i styringsgruppa har dette vore gjort ved å kutte prosjekt i si heilskap, sjå om 
prosjekt kan delast opp i byggjetrinn og vurdere om planlagd standard kan endrast.  

Det er særleg 3 store prosjekt som har vore vurderte. Dette er: 

 Fv. 547 Åkra sør - Veakrossen: Prosjektet inneberer å byggje ein omkøyringsveg aust for 
Åkrehamn i Karmøy kommune og har en anslått kostnad på 690 mill. kroner. Prosjektet vert 
føreslått å berre bli delvis utbygd, med ei kryssløysing i Åkra samt eventuelt delar av 
omkøyringsvegen. 

 Salhusvegen i Haugesund kommune: Prosjektet er eit gang- og sykkelvegprosjekt i Karmøy 
og Haugesund kommunar. 

 Fv. 47 Ekrene -Fagerheim: Prosjektet inneberer etablering av ny, trafikksikker fylkesveg 
mellom Sveio og Haugesund kommunar. Prosjektet har vedteken reguleringsplan i Sveio 
kommune, mens det er motsegn på reguleringsplanen i Haugesund kommune. Motsegna er 
forventa å snarleg trekkjast, slik at det kan godkjennast også i Haugesund. Anslått kostnad 
på prosjektet er 740 mill. kroner. Det er vurdert ein rekkje ulike byggetrinn, samt 
standardendring.  
 

For fv. 47 Ekrene-Fagerheim inneberer endra standard m.a. at vegen blir dimensjonert for 80 km/t 
som fartsgrense i staden for 90 km/t, får noko endra kurvatur og kryssløysingar i plan i staden for 
planskilt for 2 kryss, m.a. eit på Ekrene i Sveio. Anslått kostnad vil med ei standardendring bli 
omtrent halvert samanlikna med tidlegare planlagd løysing. Gitt at standarden blir endra, ligg det 
føre tre aktuelle byggjetrinn: 

 Fagerheim-Førland er ei fortsetting frå prosjektet Kvala-Fagerheim som vart opna i januar 
2018, og gjer dermed ein heilskapleg vegstandard i området. Strekninga er skuleveg og har 
inga løysing for gåande og syklande i dag. Byggetrinnet utbetrar og dårleg kurvatur. Anslått 
kostnad er 130 mill. kroner. 

 Ekrene-Vikse har oppstart frå nord i Sveio kommune. Strekninga har i dag langsgåande 
gang-/sykkelløysing mellom Ekrene og fylkesgrensa, men manglar g/s-tilbod mellom 
fylkesgrensa og Vikse. Kurvaturen er dårleg og ny vegløysing vil utbetre denne. Byggetrinnet 
har en anslått kostnad på 195 mill. kroner. 

 Ekrene-Saltveit er ei forlenging av byggjetrinnet Ekrene-Vikse. Forlenginga mellom Vikse og 
Saltveit har gjennomgåande gang-/sykkelløysing, men dårleg kurvatur. Byggetrinnet har ein 
anslått kostnad på 275 mill. kroner. 
 

Ut i frå behovet for samanhengande standard på vegstrekninga, vert det ut i frå at Rogaland har 
prosjektleiinga lagt opp til at Rogaland handsamar fråvikssak frå standardkrav for heile strekninga 
Fagerheim-Ekrene politisk. Saka vert etter dette sendt til Vestland fylkeskommune for politisk 
handsaming.  

Dei aktuelle byggetrinna med tilhøyrande kostnader (mill. kr.) er skisserte i figuren under. 
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I Rophus-området like sør for Ekrene i Sveio kommune er det i dag ein uheldig situasjon med 
kryssande fotgjengarar på ein uoversiktleg og trafikkfarleg plass. Dette blir utbetra om ein vel 
Fagerheim-Ekrene frå nord. Om Fagerheim-Førland blir vald som byggetrinn, kan det vere aktuelt å 
gjere strakstiltak i form av ein planskild kryssing for mjuke trafikantar her. 

Styringsgruppa i Haugalandspakken har hatt tre møte i 2020 for å lande porteføljeinnretning i pakka.  

I dei to påfølgande styringsgruppemøta har innretning av dei resterande midlane i pakken vore 
drøfta, i alt 474 mill. kr. For å unngå at det blir starta opp fleire prosjekt i pakka enn det den kan 
finansiere, har det vore lagt til grunn at det må setjast av ein buffer. Denne kjem først til realisering 
på eit seinare  tidspunkt når ein kjenner faktisk kostnad ved dei andre prosjekta. Det er lagt til grunn 
eit bufferbehov på om lag 10 pst av attverande portefølje, dvs. rundt 130 mill. kr. 

I styringsgruppa 2. juli 2020 utarbeida styringsgruppa tre alternative innrettingar: 

Alternativ 1: 
1. Strakstiltak/trafikktryggleikstiltak v/ Rophus i Sveio, 20 mill. kroner  
2. Åkra sør-Veakrossen, 110 mill. kroner  
3. Fagerheim-Førland, 130 mill. kroner  
4. Salhusveien, 90 mill. kroner 

Buffer: 124 mill. kroner.  
 
Alternativ 2: 

1. Åkra sør-Veakrossen, kr 135 mil. kroner 
2. Ekrene-Vikse, 195 mill. kroner 

Buffer: 144 mill. kroner 
 

Alternativ 3: 
1. Åkra sør-Veakrossen, 110 mill. kroner  
2. Fagerheim-Førland, 130 mill. kroner  
3. Salhusveien avventar til den økonomiske situasjonen i pakka, under dette til status for 

Karmsundgata, er ytterlegare avklara. 

Buffer: 234 mill. kroner (109 mill. kroner etter at Salhusveien er tatt med)  
 
Det ble votert over alternativa, med følgjande resultat: 

 Alternativ 1 fekk tilslutnad frå Haugesund kommune (2 stemmer) 
 Alternativ 2 fekk tilslutnad frå Sveio, Bokn, Vindafjord, Karmøy, Etne, Tysvær kommunar og 

Vestland fylkeskommune (8 stemmer) 
 Alternativ 3 fekk tilslutnad frå Rogaland fylkeskommune (4 stemmer) 

Det blei med dette ikkje oppnådd konsensus om nokon av alternativa. Hovudskilnaden i diskusjonen 
er om det skal prioriterast byggjetrinn frå nord eller sør i Fagerheim-Ekrene-prosjektet. Ettersom 
samtlege framlegg hadde inne tiltak i Åkra sør-Veakrossen på Karmøy, vart det vedteke å låse det 
rimelegaste byggjetrinnet her. Med dette er følgjande prosjekt låst: 
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Av desse låste prosjekta er det to som gjeld Vestland, begge i Etne kommune. Dette gjeld E134 
Mørklikrysset og E134 Etne sentrum, det siste er finansiert gjennom statlege midlar. 

Vestland fylkeskommune sin representant i styringsgruppa er Siri Klokkarstuen. 

Styring av Haugalandspakken 

I St.prp. nr. 57 (2006-2007) «Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak på Haugalandet i 
Rogaland og Hordaland går det fram at styringsgruppa for pakken skal handsame 
budsjettprioriteringane før fylkeskommunal handsaming.  

Det går ikkje fram av stortingsproposisjonen om kven som skal ha det avgjerande mynde til å ta 
avgjerd når det gjeld prioritering mellom prosjekt i to ulike fylke.  

Rogaland fylkeskommune skriv i brev datert 24. august m.a.:  

«Rogaland fylkeskommune er av den oppfatning at det primære beslutningsansvaret i 
denne prioriteringsdiskusjonen ligger i Rogaland fylkeskommune, ettersom det er Rogaland 
fylkeskommune som er økonomisk garantist og følgelig bærer den økonomiske risikoen i 
Haugalandspakken. Videre står samtlige bomstasjoner i Rogaland, og midlene skal i all 
hovedsak brukes i Rogaland. Rogaland har også sekretariatsansvaret og lederansvaret i 
Haugalandspakken.  

Samtidig er det viktig og naturlig å få Vestland fylkeskommunes synspunkt i saken, 
ettersom Haugalandspakken også innbefatter kommuner i Vestland. Vi ber med dette om å 
Vestland fylkeskommunes synspunkt på hvordan resterende midler i Haugalandspakken 
skal fordeles.» 

Ny(e) samferdselspakke(r) på Haugalandet 

Det er gjort vedtak i Rogaland fylkeskommune om å dele vidare arbeid med samferdselspakkar på 
Haugalandet i ein bypakke, samt eigne strekningsvise pakkar for aktuelle strekningar på E134, E39 
og Fv.47. 

Fylkesutvalet i tidlegare Hordaland fylkeskommune gjorde slikt vedtak 2. mai 2019: 

Hordaland fylkeskommune kommune sluttar seg til at kommunane, fylkeskommunane og 
Statens vegvesen startar arbeid med plangrunnlag og finansieringsopplegg for ny(e) 
samferdselspakka(r) på Haugalandet som skal løyse samferdselsutfordringar i 
kommunane. 

Utgreiingsarbeidet er under oppstart. 
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Fylkesrådmannen sine vurderingar 

Fylkesrådmannen konstaterer at det ikkje er midlar i gjeldande Haugalandspakke til å finansiere 
heile strekninga fv. 47 Ekrene-Fagerheim. Rogaland fylkeskommune har gjort ein god jobb med å 
redusere kostnadar for denne strekninga, og vurdere alternative framlegg til løysingar. 

Fylkesrådmannen viser til at det i stortingsproposisjonen ikkje teke stilling til kva for fylkeskommune 
som skal ta avgjerd, eller om det krev felles vedtak i dei to fylkestinga når det gjeld prioritering 
mellom prosjekt som ligg i to fylkeskommunar. Rogaland fylkeskommune meiner som nemnt 
ovanfor at det er naturleg at fylkestinget i Rogaland tek den endelege avgjerda i saka ut i frå at dei 
leiar arbeidet, har dei fleste prosjekta, står som garantist og at alle bomstasjonane står i Rogaland. 
Fylkesrådmannen støtter synspunkta frå Rogaland, og meiner at det er naturleg at det er 
fylkestinget i Rogaland som tek endeleg avgjerd i saka. 

Fylkesrådmannen viser til at utbygging av strekninga fv. 47 Ekrene-Vikse framfor parsellen 
Fagerheim-Førland vil gje standardsprang på strekninga, noko som er uheldig ut i frå omsynet til 
trafikktryggleiken. Samstundes ønskjer alle kommunane i området og Vestland fylkeskommune sin 
representant å prioritere fv. 47 Ekrene-Vikse. Fylkesrådmannen synast det er vanskeleg å ta stilling 
mellom prosjekt som ligg i Rogaland og som ligg i Vestland på delstrekninga fv. 47 Ekrene – 
Fagerheim, og ønskjer ikkje ta stilling til prioritering av delstrekningane. Fylkesrådmannen meiner 
difor at det bør vere opp til styringsgruppa i Haugalandspakken og Rogaland fylkeskommune å velje 
kva for av strekningane som bør prioriterast.  

Samstundes er det eit uoversiktleg kryssingspunkt for mjuke trafikantar ved Rophus like ved Ekrene 
som m.a. nyttast av skuleelevar. Det er viktig å få til ein planskilt kryssing for mjuke trafikantar på 
dette punktet.  

Som nemnt er det starta opp eit arbeid med plangrunnlag og finansieringsopplegg for ny(e) 
samferdselspakka(r) på Haugalandet som skal løyse samferdselsutfordringar i kommunane. Det vil 
både bli vurdert bypakke for Haugesund, samt strekningsvise prosjekt på fv. 47 og på fv. 547 
gjennom Karmøy. Det vil vere naturleg å vurdere ferdigstilling av heile delstrekninga fv. 47 
Fagerheim-Ekrene, og eventuelt også andre tiltak vidare på fv. 47 mellom Ekrene og Haukås ved 
kryss til E39 i denne samanheng. 


	Haugalandspakken - prioritering av gjenværende portefølje
	Brev fra samferdselsdepartementet, mai 2019
	Brev fra Statens vegvesen angående takstøkning i Haugalandspakken, januar 2020
	Notat fra Vegdirektoratet angående takstøkning i Haugalandspakken, desember 2019



