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Nytt siden sist

• Takstøkningssak er avsluttet fra statens side
• Byggestart i Mørkelikrysset var i februar
• Byggestart Skudenes-Kyrkjeleite blir i mars
• I Karmsundsgata har partene vært i retten om midlertidig forføyning. 
Hovedspørsmålet, om entreprenør skal tildeles kontrakten, er 
berammet til månedsskiftet juni/juli.
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Gjennomførte prosjekter

• Det er brukt over 2 milliarder kroner på snaue 40 
prosjekter siden Haugaladspakkens oppstart

• For tiden er Håkull-Trovåg, Ølen-Ølensvåg, 
Mørkelikrysset og Skudenes-Kyrkjeleite under 
bygging, med en kostnad på over 200 millioner
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Forbruk 2019

• Det er i 2019 rekvirert totalt 171,25 millioner 
kroner fra Ferde

• Forbruket på fylkesveg skal tillegges 
mva, slik at de 171,25 millionene 
representerer et høyere forbruk

• 50 av de 171,25 millionene er brukt i 2018, 
men ikke rekvirert før i 2019

• Ytterligere 25 millioner er brukt i 2019, men 
blir ikke rekvirert før i 2020
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Prosjekt Midler rekvirert i 

2019

Pågående prosjekter 120
Kollektiv, busstopp og sykkelskur 3
E134 

Ølen-Ølensvåg

27

Fv734 

Håkull-Trovåg

14

Fv47 

Karmsundsgata

8

SUM 172



«Pågående prosjekter»

• Det var forutsatt å bruke 50 millioner til dette i 2019. Det er rekvirert 
120 mill (145 mill inkl mva) til prosjekter i denne samlepotten. 

• Forbruket inkluderer bl.a. store utbyggingsprosjekter som Åsebøen-
Stangeland, Kvala-Fagerheim, Bygnes-Søylebotn og Sundvegen, men 
også midler til diverse reguleringsplanlegging

• Dette merforbruket medfører en tilsvarende reduksjon i «frie midler»
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Redusert inntektsprognose

• Ferdes foreløpige tall viser at om lag 200 millioner stilles netto til disposisjon i 
2019 og de regner med det samme i 2020. 

• Tidligere er det antatt 215 millioner i årlig netto bompengeinntekt
• For 2019-2023 utgjør dette en prognosenedgang på 60 millioner (som utgjør 
nærmere 75 millioner inkl mva)
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Årstall Tidligere antatt 

inntekt

Nåværende antatt 

inntekt

2019 205 200
2020 215 200
2021 215 200
2022 215 200
2023 110 100
SUM 960 900



Nye kostnadselementer i porteføljen

• Det må avsettes 30 millioner til det forbruket som ble gjort i 2019, men 
som ikke er rekvirert fra Ferde enda (25 mill eks mva=ca 30 mill inkl
mva)

• Det er foreslått avsatt 30 millioner til resterende regulerings-
/kommunedelplanlegging ut 2023

• Det er foreslått å sette av 30 millioner til å dekke pågående prosjekter 
og riving av bomstasjonene (en økning fra 8 millioner tidligere)

• → Totalt blir dette 82 millioner mer enn ved forrige oppsett
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«Låst» portefølje

• Styringsgruppen ga i forrige møte tilslutning 
til å «låse» en portefølje på totalt 875 
millioner

• Med aktivitet i 2019, samt de nye 
kostnadselementene, er oppdatert «låst» 
portefølje på 866 millioner

8

Prosjekt Kostnad 

Pågående prosjekter og riving av 

bomstasjoner

30

Planleggingsmidler 30
Påløpte kostnader i 2019 som ikke 

er rekvirert

30

Kollektiv, busstopp og sykkelskur 12
E134 

Ølensvåg

4

Fv734 

Håkull-Trovåg

17

E134 

Tveit-Gjerde (inkl Mørkelikrysset)

173

Fv547

Skudenes-Kyrkeleite

52

Fv47 

Karmsundsgata 

367

E134 

Espelandssvingane

94

E134 

Etne sentrum

2

Fv938 

Flotmyr-Stemmen (planlegging)

4

E39 

Gismarvik-Aksdal

51

SUM 866



Redusert handlingsrom i pakken

• Tilgjengelige midler i pakken er på 1.340 millioner
• En «låst» portefølje på 866 millioner gir 474 millioner i «frie» midler
• Dette er en reduksjon på 318 millioner fra forrige styringsgruppemøte:

• Merforbruk i 2019, inntektsreduksjon og indeksregulering utgjør om 
lag 240 millioner

• Om lag 80 millioner er fortsatt i pakken, men er omfordelt
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«Ikke-låst» portefølje

• 474 millioner skal dekke en portefølje 
på totalt drøye 3 milliarder

• Porteføljen til høyre er urangert
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Prosjekt Kostnad 

Fv923 

Salhusvegen

125

Fv547 

Åkra sør-Veakrossen

690

Fv47 

Fagerheim-Ekrene

741

Fv547 

Veakrossen-Helganes

1.420

Fv938 

Flotmyr-Stemmen (bygging)

27

Fv771 

Førrestjørn-Leite-Frakkagjerd

19

Fv924 

Skeisvollvegen-Austrheimvegen

22

Fv511 

Blikshavn-Sørstokke

7

SUM 3.051



Prinsipiell tilnærming til oppgaven

• Grønt er den låste porteføljen. 
• Gul portefølje vil bestå av de prosjektene 
som nå anbefales videreført og vil bestå 
av prosjekter til maks 474 millioner kroner

• Innad i gul portefølje må prosjektene 
rangeres!

• Rød portefølje er det ikke finansiering til 
nå i denne pakken
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Gjennomgang av gjenværende prosjekter

• Prosjektene er vurdert etter kriteriene som Styringsgruppen ga sin tilslutning 
til i forrige møte:

• Hvor godt er prosjektet i henhold til gjeldende overordnede planer på Haugalandet? Konkret nevnes her Regionalplan for areal og 
transport på Haugalandet og KVU Haugesund 

• Endrer planlagt utvikling av det omkringliggende vegnettet behovet for prosjektet?
• Hvor viktig er prosjektet med tanke på behovet for et effektivt transportnett på Haugalandet, i særdeleshet til og fra regionsenteret i 

Haugesund?
• Kan og bør planlagt vegstandard og/eller enkeltløsninger i prosjektet reduseres?
• Kan og bør prosjektet reduseres i lengde?
• Hva blir konsekvensene, herunder tidsmessig og kostnadsmessig, av å eventuelt endre planleggingen i prosjektene? 
• Historikk og den avgjørende betydningen prosjektene har for kommunens deltakelse i Haugalandspakken tillegges stor vekt

• Salhusveien, Åkra sør-Veakrossen, Fagerheim-Ekrene og Veakrossen-
Helganes er gjennomgått
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Usikkerhet i de nye estimatene

• Tallene er fremskaffet på kort tid og kostnadsestimatene har derfor en 
betydelig høyere usikkerhet enn kostnadsanslag som har fremkommet etter 
flere års planlegging

• Løsningene kan ha redusert trafikksikkerhet enn opprinnelig løsning
• Løsningene kan ha usikkerhet knyttet til fraviksbehandling
• Det er forsøkt å finne løsninger innenfor regulert areal, men det kan tenkes 
at det blir behov for omregulering

• → Denne prosessen bør gi en retning/strategi, og så kommer mer 
kvalitetssikrede tall i neste møte
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Salhusveien

• Standarden fremstår som kostnadseffektiv og det er gått på 
standardkompromiss flere steder i planen av hensyn til kostnader. 

• Prosjektet treffer godt mtp overordnede planer 
• Det kan være mulig å etablere deler av prosjektet
• For å gi en helhetlig løsning for syklistene er det et poeng å etablere 
hele prosjektet nå
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Åkra sør-Veakrossen

• Ettersom prosjektet er planlagt og prosjektert parallelt vil løsningsendringer gi 
mindre besparelse enn normalt

• Ettersom vegen går utenfor dagens trasé er det utfordrende å finne egnede 
delstrekninger som kan bygges ut i byggetrinn

• Delstrekningene som er funnet gir varierende grad av måloppnåelse, 
herunder trafikkoverføring fra eksisterende veg

• Redusert standard innebærer kutt som er skissert i 
reguleringsplanprosessen, samt omgjøring av toplanskryss til kryss i plan
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Delstrekning Kostnad opprinnelig 

standard

Kostnad redusert 

standard 

Åkra sør-Veakrossen 690 660/640
Kutte søndre del 580 560/540
Kutte søndre tilførselsveg 680 650/630
Kun bygge nordre atkomstveg 530 510
Internvegnett Åkra og tiltak på 

eksisterende veg

60 Ikke aktuelt



Fagerheim-Ekrene

• Prosjektet går i såpass stor grad langs eksisterende veg at det er mulig 
å definere utbyggingsetapper

• I tillegg er det sett grovt på hva en redusert standard kan gi av 
kostnadsbesparelser

• Toplanskryss gjøres om til kryss i plan
• Fysisk midtdeler gjøres om til forsterket midtoppmerking
• Regulert trasé beholdes
• Fartsgrense må reduseres fra 80 til 60 i kryssområdene

• → Kostnadsbesparelse vurdert til 20-25 %
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Delstrekning Kostnad opprinnelig 

standard

Kostnad redusert 

standard

Fagerheim-Ekrene 741 560
Fagerheim-Førland 170 130
Fagerheim-Vikse 480 370
Haglandsvegen-Ekrene 510 400
Vikse-Ekrene 330 260



Veakrossen-Helganes

• Prosjektet er i kommunedelplanfase, med innsigelse på alle 
alternativer.

• Fylkesmannen har signalisert at innsigelse kan vurderes trukket 
dersom traséanbefaling endres

• → Det er derfor tatt utgangspunkt i denne alternative traséen.
• Det er ikke gått inn og gjort vurderinger av hva redusert standard vil 
kunne gi av besparelse
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Delstrekning Kostnad 

Veakrossen-Helganes 1420
Veakrossen-Håvik 950
Veakrossen-Eide 370
Håvik-Helganesvegen 470
Eide-Håvik 600



Innretning av ny portefølje

• I alle alternativer vil det være behov for en økonomisk buffer
• Denne bufferen vil måtte være større dersom pakken skal avsluttes 
med et stort prosjekt enn om det avsluttes med flere mindre

• Prosjektene i den valgte porteføljen må innbyrdes rangeres
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Skisserte porteføljealternativer

• Alternativ 1 sikrer bygging av 
reguleringsavklarte Salhusveien, samt start 
på Åkra sør-Veakrossen og Fagerheim-
Ekrene

• Alternativ 2 og alternativ 3 allokerer alle 
gjenværende midler til Åkra sør-
Veakrossen/Fagerheim-Ekrene

• Det finnes flere mulige sammensetninger 
enn disse tre
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Delstrekning Kostnad 

Salhusveien 125
Åkra sør-Veakrossen 60
Fagerheim-Førland 170
Buffer 119
SUM 474

Delstrekning Kostnad 

Åkra sør-Veakrossen Ca 300-350
Buffer Ca 124-174
SUM 474

Delstrekning Kostnad 

Fagerheim-Ekrene Ca 300-350
Buffer Ca 124-174
SUM 474



Anbefaling og videre arbeid

• Sett opp mot de definerte kriteriene vurderes det at alternativ 1 gir 
størst måloppnåelse, samt minst økonomisk risiko inn mot avslutningen 
av pakken

• Dersom Styringsgruppen angir en anbefalt retning, kan 
administrasjonen ytterligere kvalitetssikre kostnader og løsningsvalg til 
neste møte.
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Status og mulig porteføljeinnretning i Haugalandspakken 

1. Bakgrunn 
I Styringsgruppemøtet 3.desember 2019 ble det presentert en økonomisk statusoppdatering i 

Haugalandspakken. Denne viste at det var 1.667 millioner kroner igjen til bruk i pakken, dersom det 

ikke blir vedtatt en takstøkning. I januar 2020 sendte Statens vegvesen ut brev om at 

Haugalandspakkens takstøkningssak er vurdert å ikke være i tråd med gjeldende retningslinjer for 

bompengepakker, og at saken derfor er å anse som avsluttet fra deres side. 17.februar bekreftet 

Samferdselsminister Hareide det samme i et skriftlig svar til Stortinget. 

Av de gjenværende 1.667 millionene var en portefølje med en forventet kostnad på 875 millioner 

kroner å anse som låst. Dette fordi prosjektene er under bygging, har stor statlig finansieringsandel, 

har en uavklart rettslig situasjon (Karmsundsgata) eller nylig er vedtatt av styringsgruppen å gå videre 

med. Den låste porteføljen slik den forelå i desember 2019 er vist i Tabell 1: 

Prosjekt Kostnad  

Pågående prosjekter og riving av bomstasjoner 58 

Kollektiv, busstopp og sykkelskur 15 

E134  
Ølensvåg 

31 

Fv734  
Håkull-Trovåg 

34 

E134  
Tveit-Gjerde (inkl Mørkelikrysset) 

171 

Fv547 
Skudenes-Kyrkeleite 

51 

Fv47  
Karmsundsgata  

366 

E134  
Espelandssvingane 

93 

E134  
Etne sentrum 

2 

Fv938  
Flotmyr-Stemmen (planlegging) 

4 
 

E39  
Gismarvik-Aksdal 

50 

SUM 875 
Tabell 1: Den delen av prosjektporteføljen som i desember 2019 ble ansett som låst (2019-kr) 

Gjenværende midler, til fordeling på resten av prosjektporteføljen, var dermed på 792 millioner 

kroner.  

2. Forbruk i Haugalandspakken i 2019 
I 2019 ble det rekvirert ut 171,25 millioner kroner til Haugalandspakken fra Ferde. Pengene som 

rekvireres ut fra Ferde til fylkesveg går til å dekke kostnader eks. mva. Mva-kostnadene dekkes ved at 

fylkeskommunen betaler disse og deretter får de kompensert fra staten gjennom mva-
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kompensasjonsordningen. På riksveg finnes ikke en tilsvarende mva-kompensasjonsordning, slik at 

penger som rekvireres fra Ferde til riksvegprosjekter dekker kostnader inkl. mva. Dette betyr at 

171,25 millioner rekvirert verken er det samme som 171,25 millioner + mva eller 171,25 millioner eks 

mva.  

Som eksempel: Til et prosjekt til 125 millioner inkl mva vil man rekvirere 100 millioner fra Ferde om 

det er på fylkesveg og 125 millioner om det er på riksveg. Fylkeskommunen vil så bidra med de 25 

millionene i mva gjennom mva-kompensasjonsordningen. 

Bildet kompliseres ytterligere ved at en del forbruk skjer så sent på året at en ikke rekker å rekvirere 

ut midlene samme år som de brukes. Forbruk i desember vil typisk først rekvireres påfølgende år. Det 

betyr at det i 2019 ble rekvirert midler som faktisk ble brukt i slutten av 2018 (om lag 50 millioner), 

mens det motsatt er brukt midler i 2019 (om lag 25 millioner) som ikke rekvireres før i 2020 

(fylkeskommunen har «lagt ut for» disse kostnadene). De 25 millionene som er brukt i 2019, men 

ikke rekvireres før i 2020, er i sin helhet brukt på fylkesveg, slik at de må tillegges mva. 

Hvordan de 171,25 millionene som ble rekvirert i 2019 er brukt, vises i Tabell 2. Det er i denne 

forbindelse viktig å nevne følgende momenter: 

• I prosjektkostnadene man opererer med i sektoren, regnes normalt kostnad etter 

reguleringsvedtak. Et prosjekts livsløp innebærer først reguleringsplan (og evt 

kommunedelplan), prosjektering/byggeplan og bygging. Det betyr at penger som brukes til 

reguleringsplanlegging ikke kommer til fratrekk på prosjektkostnaden, mens penger som 

brukes til f.eks. prosjektering, grunnerverv eller faktisk bygging, kommer til fratrekk på 

prosjektkostnaden. Med andre ord: Om et prosjekt er beregnet å koste f.eks. 100 millioner 

og en bruker 1 million på planlegging, koster fortsatt prosjektet 100 millioner. Brukes den 

samme millionen til prosjektering eller grunnerverv, er resterende kostnad i prosjektet 99 

millioner. 

• Kostnader til planlegging i form av reguleringsplan eller kommunedelplan er ikke spesifisert i 

porteføljelisten. Som nevnt over, vil ikke kostnader til dette komme til fratrekk på 

prosjektkostnaden, og ettersom det ikke er spesifisert som egen post i porteføljelisten, vil 

også disse utgiftene måtte inngå i samlebetegnelsen «Pågående prosjekter og riving av 

bomstasjoner». 

• Det er i 2019 rekvirert penger til en rekke prosjekter som ikke var spesifisert i 

prosjektporteføljelisten i forrige styringsgruppemøte. I denne listen sto en samlebetegnelse 

«Pågående prosjekter og riving av bomstasjoner» på 58 millioner. 50 av disse millionene var 

tiltenkt brukt i 2019. Av prosjekter som det har gått penger til i 2019, og som ikke sto 

spesifisert i prosjektporteføljelisten finner man:  

o Åsebøen-Stangeland 

o Kvala-Fagerheim 

o Bygnes-Søylebotn 

o Sundvegen 

o Veglys på fylkesveg 

o Strakstiltak sykkel 

o Diverse trafikksikkerhetstiltak 

o Vormedalsvegen 

o Frakkagjerdkrysset 

o Sveio-Buavåg 
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• Prosjekter som er ferdigbygde og åpnet, har fortsatt løpende kostnader. Eksempelvis åpnet 

Kvala-Fagerheim i januar 2018, men det ble i 2019 rekvirert drøyt 19 millioner fra Ferde til 

dette prosjektet (ettersom dette er fylkesveg, kommer mva i tillegg, slik at 

Haugalandspakkens forbruk på prosjektet i 2019 var 19 mill+mva). 

Prosjekt Midler rekvirert i 
2019 

Pågående prosjekter  120 

Kollektiv, busstopp og sykkelskur 3 

E134  
Ølen-Ølensvåg 

27 

Fv734  
Håkull-Trovåg 

14 

E134  
Tveit-Gjerde (inkl Mørkelikrysset) 

- 

Fv547 
Skudenes-Kyrkeleite 

- 

Fv47  
Karmsundsgata  

8 

E134  
Espelandssvingane 

- 

E134  
Etne sentrum 

- 

Fv938  
Flotmyr-Stemmen (planlegging) 

- 

E39  
Gismarvik-Aksdal 

- 

SUM 172 
Tabell 2: Fordeling av rekvirerte kostnader i 2019 (2019-kr). Forbruk på fylkesveg er eks mva, så totalsummen er ikke 
direkte sammenlignbar med kostnadstabeller inkl mva ellers i notatet. 

Kostnadene i Tabell 2 er eks mva, foruten det som er brukt på riksveg. «Pågående prosjekter» er i all 

hovedsak tiltak på fylkesvegnettet, slik at reell kostnad inkl mva blir på om lag 145 millioner kroner. 

Dette er et betydelig merforbruk sammenlignet med de 50 millionene som var tiltenkt brukt til denne 

samlepotten.   

Ser man på hva som er faktisk forbruk i 2019, og ikke hva som er rekvirert i 2019, har 

Haugalandspakken hatt et totalt forbruk på om lag 160 millioner kroner inkl mva.  

3. Endret bompengeinntektsprognose  
Haugalandspakken har tidligere operert med netto bompengeinntekter på 205 millioner i 2019 og 

deretter 215 millioner årlig. For perioden 2019-sommeren 2023 ble dette totalt 960 millioner kroner. 

Endelige tall for 2019 er foreløpig ikke endelig revisorgodkjent, men Ferde opplyser til oss at det for 

2019 vil bli stilt om lag 200 millioner til rådighet for Haugalandspakken. Videre opplyser de at 

forventede inntekter for 2020 vil ligge på omtrent samme nivå. Det er nærliggende å anta grovt at 

trafikkvekst de kommende årene vil motregnes av det ovennevnte redusert ekstraordinære 

tilskuddet fra staten, slik at det anses fornuftig å anta årlige netto bompengeinntekter på 200 

millioner kroner. 
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Dette representerer en nedgang på 5 millioner sammenlignet med tidligere forutsatt for 2019 og 15 

millioner sammenlignet med tidligere forutsatt for 2020. Noe av årsaken til dette ligger i det statlige 

tilskuddet: Da Haugalandspakken gikk inn i Ferde, gikk pakken samtidig inn i en ordning hvor staten 

gir årlig tilskudd til pakken. I tillegg har staten bidratt med ekstraordinære tilskudd til pakken. Dette 

skyldes at en del prosjekter på landsbasis som ikke enda er åpnet for bompengeinnkreving også 

inngår i ordningen, og ettersom de foreløpig ikke krever inn bompenger, får de heller ikke statlig 

tilskudd. Den delen av tilskuddet som skulle gått til disse prosjektene, fordeles derfor til de andre 

prosjektene/pakkene i ordningen, herunder Haugalandspakken. Men ettersom flere og flere 

prosjekter åpnes for trafikk, vil de ekstraordinære tilskuddene bli stadig mindre. For Rogalands del 

gjelder dette bl.a. Ryfast, som fra nå av vil få sin del av tilskuddsordningen i stedet for at midlene 

fordeles til bl.a. Haugalandspakken. Dermed vil de ekstraordinære statlige tilskuddene til 

Haugalandspakken reduseres. De ordinære statlige tilskuddene vil opprettholdes.  

Passeringsinntektene i 2019 er ca 80.000 kroner lavere enn i 2018, altså omtrent uforandret. 

Som Tabell 3 viser, medfører dette en total nedgang i bompengeinntektsprognosen på 60 millioner 

kroner for 2019-2023. 

Årstall  Tidligere antatt inntekt Nåværende antatt inntekt 

2019 205 200 

2020 215 200 

2021 215 200 

2022 215 200 

2023 110 100 

SUM 960 900 
Tabell 3: Endret bompengeinntektsprognose 

4. Oppdatert inntektssituasjon 
Tabell 4 viser oppdatert inntektssituasjon. Endringer fra forrige oppdatering er at 2019-inntektene er 

tatt bort, bominntektene er redusert med 60 millioner og bankinnskuddet er økt med 10 millioner. 

Fylkeskommunens bidrag inn i pakken skjer gjennom mva-kompensasjonsordningen, og denne er 

naturlig nok avhengig av investeringsnivået. I og med at det for 2020-23 er mindre midler som skal 

investeres enn for perioden 2019-23, synker også det gjenværende mva-kompensasjonsbeløpet 

fylkeskommunen bidrar med. Det fylkeskommunale bidraget er totalt redusert med 78 millioner 

sammenlignet med forrige oppdatering. Dette skyldes både det reduserte investeringsvolumet mva 

regnes av og at fylkeskommunens bidrag i 2019 ikke vises i oversikten ettersom 2019-inntektene er 

tatt bort. 

 Statlige 
midler 

Fylkeskommunale 
midler 

Bompenger Innskudd Sum 

Tilgjengelige midler i 
Haugalandspakken 
(mill kroner) 

165 194 700 280 1.340 

Tabell 4: Inntektssituasjon Haugalandspakken  
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5. Nye kostnadselementer i porteføljeoversikten i 2020 sammenlignet med 2019 

Forbruk i 2019 som foreløpig ikke er rekvirert 
Som nevnt over, er det i tillegg brukt om lag 25 millioner kroner, som foreløpig ikke er rekvirert ut. 

Inkl. mva utgjør dette omtrent 30 millioner kroner. Det må for 2020 derfor legges inn en kostnad 

tilsvarende disse 30 millionene, til dekking av dette faktiske forbruket. Disse pengene har gått til 

Bygnes-Søylebotn, Håkull-Trovåg, Åkra sør-Veakrossen og holdeplasser og leskur.  

Planleggingsmidler 
I prosjektporteføljen har det tidligere ikke ligget inne en egen pott til planlegging 

(reguleringsplanlegging/kommunedelplanlegging). Dette er en betydelig kostnad i pakken, og 

kostnader til dette formålet kommer ikke til fratrekk på prosjektkostnaden. Sånn 

porteføljeoversikten hittil har vært satt opp, vil et forbruk til dette komme til direkte fratrekk på 

handlingsrommet/«de frie midlene». Pakken har nå tre og et halvt års gjenværende varighet og det 

er naturlig at utgifter til planlegging synker mot avslutningen av pakken. Det er likevel en del større 

gjenstående planarbeid som skal gjøres. Eksempelvis bør gjenværende reguleringsplanarbeid for 

Åkra sør-Veakrossen avsluttes, og her vil omfanget av resterende planarbeid avhenge av KMDs 

vedtak angående eventuell miljøkulvert eller dagløsning. Videre bør kommuneplanarbeidet for 

Veakrossen-Helganes avsluttes. Her har Fylkesmannen hatt innsigelser til flere av alternativene, men 

dialog de siste månedene kan tilsi at det nærmer seg en løsning. Fagerheim-Ekrene er heller ikke 

endelig vedtatt. Generelt for de store prosjektene vil eventuelle valg om delstrekninger eller andre 

endringer kunne medføre kostnader til planlegging. Prosjekter som Førrestjørn-Leite-Frakkagjerd, 

Skeisvollvegen-Austrheimvegen og Blikshavn-Sørstokke er ikke regulerte og vil eventuelt kreve 

planmidler. Flotmyr-Stemmen har avsatt egen planleggingspott i prosjektporteføljen og er derfor i en 

annen kategori enn de andre her. Det ble i 2019 rekvirert ut om lag 30 millioner til planleggingsarbeid 

i Haugalandspakken. Dette er nok ikke et naturlig årlig nivå inn mot avslutningen av pakken, men det 

anbefales å sette av en tilsvarende totalsum for de resterende årene til planlegging. 

Pågående prosjekter og riving av bomstasjoner 
Som beskrevet i forrige kapittel, løper det fortsatt noe kostnader på ferdigstilte prosjekter. I 2019 ble 

det rekvirert over 30 millioner til prosjekter som ble avsluttet før 2019. I tillegg må det, som tidligere, 

settes av midler til riving av bomstasjonene når pakken avsluttes. Det legges derfor inn totalt 30 

millioner til samlepotten «pågående prosjekter og riving av bomstasjoner».  

Endret kostnadsprognose på Veakrossen-Helganes 
Prosjektet er i kommundelplanfase, hvor anbefalt alternativ er kostnadsvurdert til 1.100 millioner 

2017-kroner. Fylkesmannen har innsigelse til dette alternativet, men har nylig signalisert i brevs form 

at det kan være aktuelt å trekke innsigelsen dersom et annet traséalternativ velges mellom Bygnes 

og Håvik. Det er ikke endelig avklart om innsigelsen kan trekkes, men det vurderes som mest trolig at 

alternativet som Fylkesmannen skisser er det mest sannsynlige for å få kommunedelplanen vedtatt. 

Dette alternativet er mer kostbart enn det anbefalte alternativet som tidligere kostnadsvurderinger i 

Haugalandspakken har tatt utgangspunkt i. Kostnadene til dette prosjektet oppjusteres derfor fra 

1.180 millioner til 1.420 millioner, slik at de samsvarer med alternativet som Fylkesmannen har 

skissert som kompromissforslag.  

  



NOTAT  27.02.2020 

  
 
 

6 
 

 

6. Oppdatert prosjektportefølje 
Tabell 5 viser en oppdatert porteføljeoversikt. Alle kostnadene er oppdatert til 2020-kroner. Det er 
lagt inn 30 millioner til pågående prosjekter og riving av bomstasjoner, det er lagt inn 30 millioner til 
regulerings- og kommunedeplanlegging, 30 millioner er påløpte kostnader som ikke er rekvirert ut 
enda. Ølen-Ølensvåg og Håkull-Trovåg har fått reduserte kostnader pga at prosjektene er under 
bygging og utgifter i 2019 er tatt bort. 
 

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 Bredde-
utvidelse 

17  17 

E134  
Tveit-Gjerde (inkl Mørkelikrysset) 

Byggeplan 
ferdigstilt 

Bredde-
utvidelse 

88 85 173 

Fv547 
Skudenes-Kyrkeleite 

Konkurranse-
grunnlag 

G/S 52  52 

Fv47  
Karmsundsgata  

Konkurranse-
grunnlag 

Store 
prosjekt 

367  367 

E134  
Espelandssvingane 

Konkurranse-
grunnlag 

G/S 15 79 94 

E134  
Etne sentrum 

   2 2 

Fv923  
Salhusvegen 

Byggeplan G/S 125  125 

Fv547  
Åkra sør-Veakrossen 

Reguleringsplan 
og byggeplan 

Store 
prosjekt 

690  690 

Fv47  
Fagerheim-Ekrene 

Reguleringsplan Store 
prosjekt 

741  741 

Fv547  
Veakrossen-Helganes 

Kommune-
delplan 

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  51 

Fv771  
Førrestjørn-Leite-Frakkagjerd 

Planarbeid ikke 
igangsatt 

 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 
Tabell 5: Prosjektportefølje med planstatus og kostnad i millioner 2020-kroner 
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7. Låste kostnader 
Med samme argumentasjon som Styringsgruppen ga tilslutning til i forrige styringsgruppemøte, er en 

portefølje tilsvarende 866 millioner kroner, vist i Tabell 6, å anse som låste.  

Prosjekt Kostnad  

Pågående prosjekter og riving av bomstasjoner 30 

Planleggingsmidler 30 

Påløpte kostnader i 2019 som ikke er rekvirert 30 

Kollektiv, busstopp og sykkelskur 12 

E134  
Ølensvåg 

4 

Fv734  
Håkull-Trovåg 

17 

E134  
Tveit-Gjerde (inkl Mørkelikrysset) 

173 

Fv547 
Skudenes-Kyrkeleite 

52 

Fv47  
Karmsundsgata  

367 

E134  
Espelandssvingane 

94 

E134  
Etne sentrum 

2 

Fv938  
Flotmyr-Stemmen (planlegging) 

4 

E39  
Gismarvik-Aksdal 

51 

SUM 866 
Tabell 6: Den delen av prosjektporteføljen som anses som låst. Kostnader i millioner 2020-kroner 

8. Frie midler 
Med en låst portefølje på 866 millioner kroner og gjenværende tilgjengelige midler på 1.340 

millioner, har Haugalandspakken 474 millioner kroner i frie midler. Den resterende porteføljen disse 

midlene skal brukes på er vist i Tabell 7. 
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Prosjekt Kostnad  

Fv923  
Salhusvegen 

125 

Fv547  
Åkra sør-Veakrossen 

690 

Fv47  
Fagerheim-Ekrene 

741 

Fv547  
Veakrossen-Helganes 

1.420 

Fv938  
Flotmyr-Stemmen (bygging) 

27 
 

Fv771  
Førrestjørn-Leite-Frakkagjerd 

19 

Fv924  
Skeisvollvegen-Austrheimvegen 

22 

Fv511  
Blikshavn-Sørstokke 

7 

SUM 3.051 
Tabell 7: Den delen av prosjektporteføljen som anses som ulåst. Kostnader i millioner 2020-kroner 

9. Gjennomgang av porteføljen 
I forrige styringsgruppemøte ble det skissert et opplegg for å gjennomgå de gjenværende 

prosjektene med tanke på å foreslå forskjellige alternative innretninger på ny portefølje. Prosjektene 

skulle vurderes ut fra følgende urangerte kriterier: 

- Hvor godt er prosjektet i henhold til gjeldende overordnede planer på Haugalandet? 

Konkret nevnes her Regionalplan for areal og transport på Haugalandet og KVU 

Haugesund  

- Endrer planlagt utvikling av det omkringliggende vegnettet behovet for prosjektet? 

- Hvor viktig er prosjektet med tanke på behovet for et effektivt transportnett på 

Haugalandet, i særdeleshet til og fra regionsenteret i Haugesund? 

- Kan og bør planlagt vegstandard og/eller enkeltløsninger i prosjektet reduseres? 

- Kan og bør prosjektet reduseres i lengde? 

- Hva blir konsekvensene, herunder tidsmessig og kostnadsmessig, av å eventuelt 

endre planleggingen i prosjektene?  

- Historikk og den avgjørende betydningen prosjektene har for kommunens deltakelse 

i Haugalandspakken tillegges stor vekt 

I tillegg opplyste Statens vegvesen at det inn mot avslutningen av pakken må sikres at alle 

bomstasjonene har oppfylt nytteprinsippet. Dette gjelder i hvert fall bomstasjonen på E39, hvor den 

praktiske konsekvensen er at Aksdal-Gismarvik må bygges for å ivareta prinsippet om at alle 

bommene skal gi nytte der de står. Dette prosjektet er plassert i den låste delen av porteføljen og 

dermed forutsatt bygget. 

De frie midlene i pakken er redusert siden forrige styringsgruppemøte, som redegjort for tidligere i 

dette notatet. Konsekvensen av dette er blant annet at det ikke vil være midler til å bygge noen av de 

store prosjektene Åkra sør-Veakrossen, Fagerheim-Ekrene eller Veakrossen-Helganes i sin planlagte, 

fulle form.  
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De tre øverste og det nederste vurderingskriteriene, som går på forholdet til overordnede planer, 

omkringliggende vegnett, effekt mtp effektivt transportnett og historikk og prosjektenes betydning 

for kommunenes deltakelse i Haugalanspakken er beskrevet i eget notat «Vurdering av prosjekter i 

Haugalandspakken – funksjon og overordnede mål». 

Dette notatet beskriver de øvrige vurderingskriteriene, som går på om prosjektene kan endres mtp. 

standard/enkeltløsninger, om prosjektet kan reduseres i lengde (eller bygges i etapper) og hvilke 

konsekvenser eventuelle endringer i planene vil medfører. Det er i dette kapittelet fokusert på de 

større prosjektene. Førrestjørn-Leite-Frakkagjerd, Skeisvollvegen-Austrheimvegen, Blikshavn-

Sørstokke og byggeprosjektet Flotmyr-Stemmen (planlegging av prosjektet er allerede vedtatt å 

inngå som et låst prosjekt), er mindre prosjekter hvor det ikke har vært formålstjenlig gitt den 

tilgjengelige tiden, å gå inn og vurdere kutt eller inndeling i delstrekninger. De større prosjektene 

Salhusveien, Åkra sør-Veakrossen, Fagerheim-Ekrene og Veakrossen-Helganes er i det følgende 

gjennomgått med tanke på eventuell delstrekningsinndeling og endring i løsninger/standard. 

10. Usikkerhet knyttet til «nye løsninger» 
Kostnadene og løsningsvalgene som ligger i de opprinnelig planlagte prosjektene har fremkommet 

etter flere års systematisk arbeid på kommunedelplan- og reguleringsplannivå. For noen prosjekter 

har en også arbeidet detaljert i prosjektering av løsningene. Dermed er både løsningene og 

kostnadene gjennomarbeidet og må anses som solide og relativt nøyaktige.  

En del av løsningene som beskrives i dette notatet er fremkommet i løpet av relativt få ukers arbeid. 

De vurderingene som er gjort rundt endret/redusert standard i noen prosjekter, har ikke vært 

gjenstand for en systematisk trafikksikkerhetsvurdering, tilsvarende hva de opprinnelige løsningene 

har vært. Generelt vil en redusert standard kunne ha lavere trafikksikkerhet, men samtidig vil en 

redusert løsning være mer trafikksikker enn dagens løsninger, som gjerne kan bli alternativet dersom 

man ikke har råd til den fulle, opprinnelig planlagte standarden.   

De planlagte løsningene er planlagt ut fra hvordan håndbøkene og vegnormalene beskriver at 

løsningene skal/bør se ut, ut fra transportfunksjon og fremskrevne trafikkmengder. Å gå for en annen 

standard vil i mange tilfeller kreve en fraviksbehandling med positiv innstilling. Denne 

fraviksbehandlingen er det fylkeskommunene som vegeier som eventuelt skal gjøre, men det vil 

generelt ligge en risiko/usikkerhet knyttet til denne fraviksbehandlingen; det kan tenkes at foreslått 

løsning ikke vurderes som tilstrekkelig god/trafikksikker og derfor ikke kan anbefales bygget.  

Noen av de skisserte løsningene vil kunne kreve omregulering og/eller omprosjektering. Dette er i 

stor grad søkt unngått, ved at man så langt som mulig har forsøkt å følge regulert trasé. Det vil bli en 

diskusjon fra sak til sak om f.eks. en omgjøring av toplanskryss til rundkjøring vil kreve 

reguleringsendring, selv om også ny løsning befinner seg i allerede regulert samferdselsareal.  

Når det gjelder delstrekningsvurderingene, vil det gjerne i praksis bli sånn at om man skal bygge ut en 

delstrekning i stedet for hele prosjektet, vil det komme noen ekstrakostnader ut over det 

delstrekningen isolert er beregnet å koste. I noen tilfeller vil det gjerne være behov for midlertidige 

løsninger for å knytte delstrekningen godt til eksisterende vegnett, midlertidige kryss eller lignende. 

Disse ekstrakostnadene er det forsøkt å ta hensyn til i de tallene som her presenteres, men det vil 

være en usikkerhet knytte til disse elementene.  

Det anbefales at disse kostnadene betraktes som et omtrentlig anslag og at man eventuelt kommer 

tilbake med mer kvalitetssikrede kostnadstall på et senere tidspunkt dersom det nå angis en anbefalt 
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retning/strategi i de forskjellige prosjektene. I klartekst betyr det at dersom man i et gitt prosjekt 

skisserer at man går for utbygging av delstrekning A til B, til en antatt kostnad på X kroner, bør 

vegadministrasjonen gis i oppdrag til neste møte å gå ytterligere inn i dette prosjektet og fremskaffe 

mer presise kostnadsanslag og løsningsvalg.  

11. Beskrivelse av enkeltprosjekter 

Salhusveien 
Prosjektet ligger både i Karmøy og Haugesund kommuner og reguleringsplan er vedtatt i begge 

kommuner. I Karmøy er prosjektet mer byggemodent enn i Haugesund, ettersom det i Karmøy er 

ferdig prosjektert, mens det i Haugesund nylig fikk vedtatt reguleringsplan. I Karmøy skal prosjektet 

knytte seg til et planlagt kollektivtiltak hvor den trearmede rundkjøringen E134 x Fv47 skal utvides 

med en fjerde arm for kollektivtrafikk. Dette sistnevnte prosjektet skal dekkes av fylkeskommunale 

midler, utenom Haugalandspakken. I tillegg er det tenkt å utvide den østre delen av 

«omkjøringsvegen» Nordheim-Raglamyr til fire felt, dette prosjektet har en kostnad på rundt 9 

millioner kroner og må eventuelt dekkes av Haugalandspakken, men ligger ikke i porteføljen pr nå.  

Sykkelprosjektet i Salhusvegen fremstår som «godt knadd» hva kostnadsbruk angår. Det er valgt en 

standard hvor en etablerer sykkelfelt der dette er praktisk overkommelig, men på deler av 

strekningene er det vurdert som uforholdsmessig dyrt å etablere sykkelfelt, så her vil syklister og 

bilister dele kjørefelt. På de delstrekningene som er planlagt med sykkelfelt er det planlagt en løsning 

med merket buffer mellom kjørefelt og sykkelfelt, mens sykkelfeltet til gjengjeld blir smalere enn 

normert. Dette er gjort som et pilotprosjekt hvor hensikten er å sikre en avstand mellom bilene og 

syklene. Totalbredden på gata der dette normalprofilet er lagt inn blir på 14,5 meter. Skulle man ha 

lagt inn normerte bredder, får man med 14,5 meter totalbredde fortau på 2,5 meter og sykkelfelt på 

1,5 meter. Dette er minimumsbredder både på fortausbredde og sykkelfelt. Totalbredden i 

prosjektet er med andre ord å anse som en minimumsbredde slik den foreligger nå. 

Prosjektet fremstår derfor som et kostnadseffektivt prosjekt. Det er derfor vanskelig å se at det skal 

være noe å hente på å gå inn i prosjektet og redusere standard/løsninger ytterligere.  

Prosjektet kan i prinsippet etableres i deletapper. Samtidig er det et poeng å ha en helhet i 

strekningen for å få måloppnåelse i form av økt sykkelbruk. I forbindelse med etableringen av 

kollektivkoblingen fra E134 er det tenkt å stenge den søndre delen av Salhusveien for 

gjennomkjøring. Dette vil i seg selv være et grep som bedrer forholdene for syklistene, ettersom 

biltrafikken dermed reduseres. En mulig delstrekningsinndeling kan følgelig tenkes å være å kutte ut 

den søndre delen – i Karmøy – ettersom de myke trafikantene vil få bedre forhold pga 

vegstengningen, men til gjengjeld er det denne delstrekningen som er ferdig prosjektert og i 

prinsippet klar for å lyses ut på anbud.  

Åkra sør-Veakrossen 
Prosjektet er i hovedsak reguleringsavklart, men en delstrekning er foreløpig ikke helt avklart, i 

påvente av at KMD skal avgjøre om den foreslåtte løsningen i dagen kan vedtas eller om det skal 

stilles krav til etablering av miljøkulvert eller -tunnel. Det ble avholdt møte og befaring med KMD i 

januar 2020 og det er foreløpig uavklart når endelig beslutning vil foreligge.  

Prosjektet går i all hovedsak utenom eksisterende veg. Det gjør det utfordrende å finne egnede 

delstrekninger som kan bygges ut i byggetrinn. Å bygge en delstrekning slik at den «ender blindt» er 

ingen tjent med. Samtidig er vegens suksess i stor grad knyttet opp til at den bygges såpass bra at 
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trafikantene faktisk bruker den i stedet for dagens Fv547. Det er også da trafikksikkerhetsgevinsten 

vegen skal gi vil komme fullt ut, og det er da trafikkavvisningen langs eksisterende veg i eksempelvis 

Åkra sentrum gjør at det kan gjøres byutviklingsgrep som kun muliggjøres som følge av 

vegutbyggingen.  

Prosjektet er et pilotprosjekt hvor prosjektering og reguleringsplanlegging gjøres parallelt. Dette gjør 

at endringer i standard med det formål å spare kostnader generelt vil gi mindre besparelse enn i 

andre prosjekter, fordi den nåværende standarden er ferdig prosjektert, mens eventuelle nye 

løsninger vil måtte planlegges og prosjekteres på nytt, slik at kostnader til dette vil måtte trekkes fra 

den eventuelle besparelsen. Det er derfor ikke gått inn i prosjektet og vurdert en prosentvis 

besparelse ved valg av annen standard, slik som er gjort på Fagerheim-Ekrene, dels pga det 

ovennevnte og dels pga at prosjektet kun har ett toplanskryss slik at standardreduksjonsgevinsten 

vurderes å være lavere.  

Full utbygging 

Full utbygging av prosjektet har p.t. en antatt gjenværende kostnad på 690 millioner kroner. Det er i 

reguleringsplanarbeidet synliggjort mulige kutt i prosjektet som kan ta den forventede kostnaden 

ned til om lag 670 millioner kroner. Eksempler på slike mulige kuttiltak er fjerning av forbikjøringfelt 

og enklere konstruksjoner på de kryssende bruene. Prosjektet har kun ett toplanskryss, ettersom 

krysset med Veakrossen i første omgang er tenkt bygd som kryss i plan, og kostnaden til dette ligger i 

Veakrossen-Helganesprosjektet. Dersom toplanskrysset i Åkra sør-Veakrossen-prosjektet gjøres om 

til kryss i plan, er det grovt vurdert til å ha en besparelse på rundt 20 millioner kroner. Hele 

prosjektet, inkl alle de beskrevne kuttene her, kan i så fall kunne etableres for rundt 650 millioner 

kroner.  

Kutte søndre del av prosjektet 

I reguleringsplanarbeidet ble det sett på to alternativer i sør. Alternativ 2, hvor den søndre delen av 

prosjektet ble kuttet, ble vurdert til å være dyrere enn alternativ 1, pga betydelig opprusting av 

eksisterende vegnett. Det går an å se på et første byggetrinn som innebærer bygging av alternativ 2, 

altså kutte omkjøringsvegen sør for Myrdalsvegen. Trafikantene benytter eksisterende vegnett i en 

mellom periode, frem til den søndre delen mellom Myrdalsvegen og Ådland bygges på et senere 

tidspunkt. Trafikkanalysene viser at omkjøringseffekten/trafikkavvisningen på dagens Fv547 i stor 

grad vil opprettholdes i et slikt scenario, og trafikkmengdene på Grindhaugveien vil være håndterlige 

i en midlertidig fase frem til den søndre delen av Åkra sør-Veakrossen bygges. Dette alternativet er 

anslagsberegnet til å koste ca 580 millioner kroner. Videre er det skissert mulige kutt i 

reguleringsplanarbeidet på rundt 20 millioner kroner, slik at alternativet vil kunne bygges ut for ca 

560 millioner kroner. Dersom man i tillegg ser på muligheten for å gjøre toplanskrysset ved 

Killingtjørn om til rundkjøring, vil mulig byggekostnad på et slikt utbyggingstrinn kunne reduseres ned 

mot 540 millioner kroner. 

Kutte søndre tilførselsveg 

Som et alternativ til å kutte den søndre delen av prosjektet, er det sett på et alternativ hvor 

prosjektet bygges sør til Ådland, og krysset og armen til Myrdalsvegen (tilførselsveg 2) kuttes. Dette 

vil kunne ha en kostnad på rundt 680 millioner kroner. Årsaken til at denne summen blir nesten like 

høy som å bygge hele prosjektet er at besparelsen er såpass liten at omprosjekteringskostnadene vil 

spise opp mye av besparelsen. Tilsvarende som for de andre eksemplene over, vil dette alternativet i 

kombinasjon med kuttene skissert i reguleringsplanarbeidet ha en kostnad rundt 650 millioner 
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kroner, og gjør man i tillegg om toplanskrysset ved Killingtjørn til kryss i plan, vil forventet kostnad 

være rundt 630 millioner.  

Kun bygge nordre del, inkl. nordre atkomstveg til Åkra 

Det er også sett på et alternativ hvor en kun bygger den nordlige atkomstvegen til Åkra. Denne 

løsningen vil i liten grad ivareta omkjøringsfunksjonen og vil i mindre grad enn de andre alternativene 

gi avlastning av eksisterende vegnett. Et slikt alternativ er vurdert å ha en kostnad på 530 millioner 

kroner. Dersom dette alternativet etableres med de foreslåtte kuttene i reguleringsplanarbeidet, vil 

alternativet kunne etableres for rundt 510 millioner kroner. Å gjøre om toplanskrysset til kryss i plan 

vil ikke være aktuelt i dette alternativet, ettersom omkjøringsvegen vil avsluttes i dette krysset. 

Etablere internvegnett på Åkra og gjøre tiltak på eksisterende Fv547 

Et nedskalert første byggetrinn kan innebære å bygge de delene av prosjektet som går på 

eksisterende veg og som går på internvegnettet i Åkra. I et scenario hvor det ikke finnes finansiering 

til Åkra sør-Veakrossen som helhetlig prosjekt, kan det være fornuftig å bruke midler på de delene av 

prosjektet som uansett vil få en nytte selv om den nye vegen ikke kommer enda. Ny rundkjøring i 

Rådhusvegen x Fv547, forlengelse av Engvegen til Tostemvegen, inkl ny atkomst til planlagt 

næringsområde øst for Fv547 og dermed stenging av Klæhaugveien mot Fv547 er tiltak som er 

vurdert som fornuftige/nødvendige i Åkra sør-Veakrossen, men som blir enda mer nødvendige i en 

situasjon hvor Åkra sør-Veakrossen ikke har finansiering. Det samme gjelder Veakrossen, hvor 

trafikksituasjonen i dag er svært krevende og hvor en rundkjøring er planlagt som en del av Åkra sør-

Veakrossen. Det vil være enda større behov for tiltaket, også som et strakstiltak, dersom 

omkjøringsvegen ikke kommer nå. Gjennomføring av disse tiltakene er priset i anslaget for Åkra sør-

Veakrossen, og grovt vurderes det at en slik tiltakspakke vil ha en kostnad på rundt 60 millioner 

kroner. Disse kostnadene vil kunne trekkes fra Åkra sør-Veakrossen i neste omgang ettersom dette er 

tiltak som uansett ligger i prosjektet. Dersom man skal gå for en slik tiltakspakke anbefales det å gå i 

dybden på den og komme tilbake med mer kvalitetssikrede kostnadstall på et senere tidspunkt.  

Oppsummert er de forskjellige delstrekningene og kostnadsalternativene skissert i Tabell 8. 

Delstrekning Kostnad opprinnelig standard Kostnad redusert standard  

Åkra sør-Veakrossen 690 660/640 

Kutte søndre del 580 560/540 

Kutte søndre tilførselsveg 680 650/630 

Kun bygge nordre atkomstveg 530 510 

Internvegnett Åkra og tiltak på 
eksisterende veg 

60 Ikke aktuelt 

Tabell 8: Delstrekningskostnader Åkra sør-Veakrossen 
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Fagerheim-Ekrene 
Prosjektet er reguleringsvedtatt i Sveio kommune og venter på sluttbehandling i Haugesund 

kommune. Hele prosjektet har en anslått kostnad på 741 millioner kroner. 

Det er i det etterfølgende både vurdert delstrekninger og vurdert grovt hva en redusert standard vil 

kunne ha av kostnadsmessig betydning.  

Fagerheim-Førland 

En delstrekning mellom Fagerheim og Førland vil være rundt 1250 meter lang og ha en kostnad på 

rundt 170 millioner kroner. Fordelen med et slikt byggetrinn vil være at det knytter seg til Kvala-

Fagerheim-prosjektet slik at man unngår standardsprang som man vil kunne risikere om man velger 

andre delstrekninger som første byggetrinn. Utbyggingen vil knytte sammen g/s-systemet og gi et 

helhetlig tilbud til de myke trafikantene. Strekningen har ingen kryss og en vil dermed kunne bygge 

denne etappen uten å ta endelig stilling til eventuelle endringer i vegstandard.  

Fagerheim-Vikse 

Det er sett på et byggetrinn mellom Fagerheim og Vikse, som sånn sett blir en utvidelse av 

delstrekningen skissert over. Dette byggetrinnet vil i tillegg til det som er beskrevet over utbedre det 

dårlige vegnettet rundt Saltveit skole, og inneholder konstruksjoner som gjør at utbygging av dette 

byggetrinnet i praksis vil være et endelig standardvalg. Byggetrinnet er vurdert å koste om lag 480 

millioner kroner 

Haglandsvegen-Ekrene 

En delstrekning i nord, mellom Ekrene og Haglandsvegen har en forventet kostnad på rundt 510 

millioner kroner. Et slikt byggetrinn vil løse trafikksituasjonen på Ekrene og vil også bedre det dårlige 

vegnettet rundt Saltveit skole. Byggetrinnet inneholder flere av de store konstruksjonene, og 

utbygging av byggetrinnet vil i praksis være et endelig standardvalg.  

Vikse-Ekrene 

Det er også sett på et byggetrinn mellom Vikse og Ekrene. Også dette byggetrinnet inneholder 

toplanskryss og vil sånn sett innebære et endelig standardvalg. Byggetrinnet er kostnadsvurdert til 

om lag 330 millioner kroner. 

Redusert standard 

Det er vurdert en gjennomgående standardendring. Vegen er planlagt i henhold til gjeldende 

håndbøker, men det går an å tenke seg en redusert standard hvor toplanskryssene gjøres om til 

rundkjøringer, med den konsekvens at en gjennomgående 80 km/t-fartsgrense vil måtte reduseres til 

60 km/t i kryssområdene og være 80 kmt/t ellers. Videre er det vurdert å gjøre om den fysiske 

midtdeleren til forsterket midtmerking med Sinusfres/rumlefelt. En kostnadsmessig fordel med et 

slikt tiltak er at tversgående konstruksjoner (bruer/underganger) vil kunne reduseres en del i lengde.  

Ulempene med en slik standardendring kan være flere. Toplanskryss er en mer trafikksikker 

krysstype enn rundkjøringer, det samme gjelder fysisk midtdeler sammenlignet med rumlefelt. 

Fremkommeligheten vil også reduseres noe ved at fartsgrensen blir 60 km/t i kryssområdene. 

Samtidig vil slike endringer muligens kreve reguleringsendringer, med de tids- og 

kostnadskonsekvensene det medfører. Det er også et risikomoment med fraviksbehandling ettersom 

den skisserte løsningen ikke er normert. Denne fraviksbehandlingen er det fylkeskommunene som 

eventuelt må stå for.  
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Den skisserte standardendringen er grovt vurdert å gi ca 20-25 % kostnadsreduksjon på hele 

veganlegget. Besparelsene i delprosjektene vil variere noe mer, avhengig av hvor mange/store 

konstruksjoner delstrekningen har som blir berørt av en slik standardendring: En delstrekning uten 

kryss vil eksempelvis få en lavere besparelse enn en delstrekning med dyre toplanskryss, og det 

samme gjelder med andre konstruksjoner.  

Punkttiltak 

Dersom det ikke prioriteres midler til noen av delstrekningene over, kan det vurderes å sette av 

midler til mindre strakstiltak langs strekningen. Dette kan være trafikksikkerhetstiltak og/eller tiltak 

for å bedre fremkommeligheten. Dersom man går for en slik innretning, bør det gjøres et eget arbeid 

med å avdekke egnede slike mindre tiltak og komme tilbake til styringsgruppen med en egen sak om 

dette.  

Oppsummert viser Tabell 9 grove kostnadsanslag på de forskjellige delstrekningene, samt på den 

reduserte standarden. 

Delstrekning Kostnad opprinnelig standard Kostnad redusert standard 

Fagerheim-Ekrene 741 560 

Fagerheim-Førland 170 130 

Fagerheim-Vikse 480 370 

Haglandsvegen-Ekrene 510 400 

Vikse-Ekrene 330 260 
Tabell 9: Delstrekningskostnader Fagerheim-Ekrene  

Veakrossen-Helganes 
Prosjektet er i kommunedelplanfase, hvor det som tidligere omtalt i dette notatet er en pågående 

prosess med Fylkesmannen for å fjerne innsigelsen. Ettersom prosjektet har kommet såpass mye 

kortere i planleggingen enn de andre store prosjektene i pakken er det i denne omgang ikke prioritert 

å bruke tid på å inngående vurdere kuttpotensial som følge av redusert standard, men prosjektet kan 

være velegnet til å bygges ut som delstrekninger.  

Hele prosjektet, med den traséen Fylkesmannen har skissert som kompromissløsning, er 

kostnadsvurdert til 1.420 millioner kroner.  

I byggetrinnvurderingene under er det generelt en fare for at noen tilpasningskostnader ikke 

kommer med. Kostnadene er hentet fra kommunedelplanarbeidet, hvor delstrekningene har en gitt 

kostnad, gitt at de inngår i en helhet. Bygges bare deler av hele prosjektet, vil delstrekningene som 

bygges naturlig nok måtte knyttes sammen til eksisterende vegnett, og disse kostnadene er i tallene 

under bare grovt vurdert og kan komme til å bli noe høyere enn det som er skissert under her. 

Veakrossen-Håvik 

Et tenkt byggetrinn mellom Veakrossen (inkl det planlagte toplanskrysset i Veakrossen) og Håvik 

(delstrekningene A, B og C) vil ha en forventet kostnad på rundt 950 millioner kroner.  

Veakrossen-Eide 

Delstrekning A (Veakrossen-Eide) kan bygges ut som eget byggetrinn, til en kostnad på 370 millioner 

kroner. Fordelen med et slikt byggetrinn vil være at denne strekningen nok er den dårligste 

delstrekningen, med bebyggelse tett inntil dagens Fv547, en rekke direkteavkjørsler og lav hastighet. 
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Et slikt byggetrinn vil naturlig måtte ses i sammenheng med Åkra sør-Veakrossen, ettersom 

kryssløsning i Veakrossen blir felles for disse prosjektene.  

Håvik-Helganesveien 

Delstrekning D, mellom T-forbindelsen og Helganesvegen, kan bygges til en kostnad på 470 millioner 

kroner. En slik delstrekning vil knytte Husøy sammen med T-forbindelsen og vil på den måten kunne 

forbedre trafikksituasjonen på Karmsund bru, særlig med tanke på tungtrafikk.  

Eide-Håvik 

En tenkt delstrekning mellom Eide og Håvik vil kunne koste rundt 600 millioner kroner. Dette er den 

delstrekningen med mest trafikk og avviklingsproblemer. Samtidig er denne delstrekningen av 

betraktelig høyere kvalitet enn eksempelvis delstrekning A.  

Punkttiltak 

Dersom det ikke prioriteres midler til noen av delstrekningene over, kan det vurderes å sette av 

midler til mindre strakstiltak langs strekningen. Dette kan være trafikksikkerhetstiltak og/eller tiltak 

for å bedre fremkommeligheten. Dersom man går for en slik innretning, bør det gjøres et eget arbeid 

med å avdekke egnede slike mindre tiltak og komme tilbake til styringsgruppen med en egen sak om 

dette.  

Oppsummert er de grove kostnadsvurderingene av delstrekningene i prosjektet vist i Tabell 10. 

Delstrekning Kostnad  

Veakrossen-Helganes 1.420 

Veakrossen-Håvik 950 

Veakrossen-Eide 370 

Håvik-Helganesvegen 470 

Eide-Håvik 600 
Tabell 10: Delstrekningskostnader Veakrossen-Helganes 

12. Innretning av ny portefølje 
Resterende investeringsmidler i Haugalandspakken er 1.340 millioner kroner. Prosjekter for 866 

millioner kroner er å anse som låste. De resterende 474 millionene i «frie midler» skal dekke en 

portefølje som p.t. har en kostnad på drøyt tre milliarder kroner.  

Usikkerhet i pakken og behov for buffer 
Som beskrevet i forrige styringsgruppemøte, er det behov for en buffer i pakken. Historisk ser man at 

det er krevende å treffe 100 % korrekt på alle kostnadskalkyler, og om noen prosjekter blir 

dyrere/billigere enn forutsatt, vil det naturlig nok påvirke pakkens øvrige handlingsrom. Historisk har 

trenden vært at prosjektene snarere blir dyrere enn rimeligere. Sakspapirene til forrige 

styringsgruppemøtet problematiserte også de økonomiske konsekvensene manglende 

indeksregulering av taksten vil kunne ha å si for handlingsrommet. Det er for tiden bebudet et notat 

fra Statens vegvesen som beskriver hvordan bompengepakker i Norge skal indeksreguleres. Dette er 

foreløpig ikke mottatt.  

Det er vanskelig å definere et konkret tall på hvor stor denne bufferen bør være. Ved å sette av 

midler til planlegging og sette av midler til de kostnadene som er påløpt i løpet av 2019, men ikke 

rekvirert enda, er det forsøkt å bake inn sikkert i porteføljestyringen. Gjenværende 
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investeringsvolum er på 1.340 millioner, og om en tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig usikkerhet i 

prosjektene på 10 %, vil det tilsi et bufferbehov på i størrelsesorden 120-130 millioner kroner.  

Størrelsen på bufferen vil i praksis avhenge av hvordan de siste prosjektene i porteføljen er innrettet. 

Dersom det siste prosjektet er et stort prosjekt, vil man måtte ha en relativt sett stor buffer mot 

slutten, mens om pakken avsluttes med flere små prosjekter, vil en i større grad kunne «styre det 

inn» gjennom å eventuelt stryke prosjekter mot slutten dersom det ikke er nok midler til å fullføre alt 

i porteføljen.  

Prinsipielt anbefales en porteføljeinnretning som skissert i Tabell 11. Her er de låste prosjektene vist 

med grønn farge. Den gule delen av porteføljen er den som etter denne prosessen anbefales å inngå 

som ny portefølje som skal bygges i Haugalandspakken. Den røde delen av porteføljen er den som 

Haugalandspakken ikke vil ha finansiering til.  

Gitt kostnadsusikkerheten i den grønne delen av porteføljen, er det også usikkert hvor mye penger 

som er tilgjengelig til den gule delen av porteføljen. Det er derfor viktig at prosjektene i den gule 

delen av porteføljen rangeres. I klartekst betyr det at prosjekt A i den gule delen kan bygges ut 

dersom det er tilgjengelige midler etter at man har kontroll på den grønne prosjektporteføljen. 

Prosjekt B vil kunne igangsettes etter at man vet at den grønne delen og prosjekt A har finansiering 

og det fortsatt er midler til prosjekt B, osv. Det nederst rangerte prosjektet i gul portefølje vil med 

andre ord ha en vesentlig mer usikker finansieringsutsikt enn det øverst rangerte prosjektet. I 

realiteten vil det være avhengig av at det ikke kommer kostnadsøkninger på prosjektene som ligger 

over i porteføljen. 
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Prosjekt Kostnad  

Pågående prosjekter og riving av bomstasjoner 30 

Planleggingsmidler 30 

Påløpte kostnader i 2019 som ikke er rekvirert 30 

Kollektiv, busstopp og sykkelskur 12 

E134  
Ølensvåg 

4 

Fv734  
Håkull-Trovåg 

17 

E134  
Tveit-Gjerde (inkl Mørkelikrysset) 

173 

Fv547 
Skudenes-Kyrkeleite 

52 

Fv47  
Karmsundsgata  

367 

E134  
Espelandssvingane 

94 

E134  
Etne sentrum 

2 

Fv938  
Flotmyr-Stemmen (planlegging) 

4 

E39  
Gismarvik-Aksdal 

51 

SUM grønn portefølje  866 

Prosjekt A  

Prosjekt B  

Prosjekt C  

SUM grønn+gul portefølje 1.340 

Prosjekt E  

Prosjekt F  

Prosjekt G  

SUM grønn+gul+rød portefølje 3.950 
Tabell 11; Prinsipiell porteføljeinnretning. Grønne prosjekter er låste, gule prosjekter har i utgangspunktet finansiering, røde 
prosjekter har i utgangspunktet ikke finansiering.  

Det finnes svært mange tenkelige måter å sette sammen den gule porteføljen på. Bare i prosjektet 

Fagerheim-Ekrene er det i dette notatet presentert fem mulige byggetrinnsinnretninger med 

forventede kostnader under 474 millioner kroner. Salhusveien har en totalkostnad på 125 millioner 

kroner, men kan tenkes delt opp i deletapper. På Åkra sør-Veakrossen er det mer krevende å finne 

utbyggingstrinn tilpasset de tilgjengelige midlene pakken har igjen etter at de låste prosjektene er 

bygget, men det er et skissert et første byggetrinn som inkluderer Åkrakrossen, Veakrossen og 

internvegnettet på Åkra, grovt stipulert til å koste 60 millioner kroner. Veakrossen-Helganes er 

mindre planavklart enn de to andre store, men det er her skissert et mulig byggetrinn Veakrossen-

Eide som koster mindre enn 474 millioner og som dermed er prinsipielt mulig å velge. Ingen av de 

mindre prosjektene i pakken Flotmyr-Stemmen, Førrestjørn-Leite-Frakkagjerd, Blikshavn-Sørstokke 

og Skeisvollsveien-Austrheimvegen er regulerte. Det betyr at det vil ta litt tid før disse kan bygges, 

men det betyr også at kostnadene er mer usikre. Det er grunn til å tro at kostnadene vil være 

vesentlig høyere enn det som er skissert her for enkelte av de. En alternativ porteføljeinnretning kan 

være å allokere planleggingsmidler til disse prosjektene, slik at de er reguleringsavklarte og klare til 
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bygging når finansiering kommer senere, enten i form av en ny bompakke eller i form av ordinære 

fylkeskommunale midler.  

Blant annet som et resultat av diskusjoner i den administrative koordineringsgruppen i 

Haugalandspakken presenteres her tre forskjellige innretninger av den «gule porteføljen», gitt at 

tilgjengelig ramme er på 474 millioner kroner og det må avsettes en viss pengepott til buffer. 

Alternativene er urangerte: 

Porteføljeinnretning 1 
Foreslått innretning er vist i Tabell 12. Prosjektene er ikke innbyrdes rangert. Argumentasjonen for 

innretningen er som følger: 

• Salhusveien er et prosjekt som i stor grad samsvarer med overordnede planer i regionen. 

Prosjektet henger sammen med planlagt kollektivtiltak i rundkjøringen mellom E134 og Fv47 

og vil dermed gi en helhetlig løsning for kollektivreisende, gående og syklende. Prosjektet er 

reguleringsavklart, og i en situasjon hvor flere av de andre prosjektene i pakken har 

fremdriftsutfordringer knyttet til bl.a innsigelser, er det viktig å prioritere prosjekter som kan 

igangsettes raskt. 

• Tiltaket i Åkra sør-Veakrossen innebærer tiltak i Åkra sentrum og i Veakrossen. Tiltakene er 

alle reguleringsavklarte og i stor grad prosjekterte, så bygging kan skje relativt raskt. 

Tiltakene ligger inne i det fulle Åkra sør-Veakrossen-prosjektet, men nytten av de vil bli enda 

større om ikke omkjøringsvegen kan finansieres i denne pakken. Ettersom tiltakene uansett 

ligger i prosjektet, kan kostnadene trekkes fra når prosjektet senere skal etableres. 

• Fagerheim-Førland innebærer en forlengelse av Kvala-Fagerheim-prosjektet på en måte som 

gjør at en slipper potensielt trafikkfarlig standardsprang i vegløsningen. Deletappen har ingen 

kryss og en vil derfor kunne etablere etappen uten å måtte ta stilling til endring i 

vegstandard. Deletappen vil sikre gjennomgående g/s-løsning i området.  

• En portefølje med de tre prosjektene over vil gi en buffer på 119 millioner. Dette tallet 

samsvarer godt med en filosofi om å sette av 10 % av porteføljekostnaden til buffer. 

Kostnadene knyttet til Fagerheim-Førland og Åkra sør-Veakrossen i denne 

porteføljeinnretningen er usikre og kan komme til å bli dyrere, en slik kostnadsøkning vil i så 

fall spise av bufferen. I tillegg til å dekke eventuelle kostnadsoverskridelser i porteføljen, kan 

bufferen eksempelvis brukes til punkttiltak på de delene av vegnettet som ikke får 

finansiering gjennom Haugalandspakken, samt eventuell reguleringsplanlegging og eventuelt 

bygging av de mindre g/s-prosjektene som i denne porteføljen ikke får finansiering. Også 

bygging av Flotmyr-Stemmen, som har planleggingsmidler i den låste delen av porteføljen, 

kan eventuelt dekkes av bufferen dersom det er rom til det på slutten av pakken.  

• Prosjektene som ligger inne i dette porteføljealternativet må innbyrdes rangeres. Slik 

prosjektene er satt opp i Tabell 12, er de satt opp i ikke-prioritert rekkefølge.  

Delstrekning Kostnad  

Salhusveien 125 

Åkra sør-Veakrossen 60 

Fagerheim-Førland 170 

Buffer 119 

SUM 474 
Tabell 12: Mulig porteføljeinnretning, alternativ 1 
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Porteføljeinnretning 2 
Foreslått innretning er vist i Tabell 13. Vegprosjektet Åkra sør-Veakrossen er et svært viktig prosjekt 

for Karmøy kommune i Haugalandspakken. Ved å allokere resten av de tilgjengelige midlene til dette 

prosjektet, vil man kunne komme godt i gang med prosjektet selv om det ikke fullfinansieres. 

Prosjektet er viktig både for å bedre trafikksikkerheten på vest-Karmøy, redusere reisetiden på 

strekningen og for å avlaste sentrum i Åkra for trafikk og dermed kunne gjøre ønskede 

byutviklingsgrep. I beskrivelsen av deletapper i dette notatet er det ikke funnet noen deletapper med 

en kostnad i størrelsesorden med det som er tilgjengelig, så det må eventuelt gjøres et ytterligere 

arbeid med å definere et slikt utbyggingstrinn.  

Ettersom det i denne porteføljeinnretningen avsluttes med ett stort prosjekt, vurderes bufferbehovet 

å være noe større enn i porteføljeinnretningsalternativ 1. Dersom de låste prosjektene etableres 

innenfor gitt kostnadsramme, vil også bufferen kunne allokeres til Åkra sør-Veakrossen, hvilket i så 

fall vil gi et utbyggingstrinn på opp mot 474 millioner. Heller ikke dette er et investeringsnivå som det 

er funnet utbyggingstrinn til, så det må også her gjøres et videre arbeid dersom en slik strategi 

velges.  

For å ivareta usikkerheten i hvor mye midler som vil være tilgjengelig til prosjektet i en slik 

porteføljeinnretning, kan en mulig strategi være å lyse ut prosjektet på en måte hvor deletapper er 

utformet som opsjoner, som utløses dersom det er tilgjengelige midler til det. Men fortsatt vil 

problemstillingen knyttet til at det ikke er avdekket byggetrinn tilpasset de tilgjengelige midlene 

være gjeldende. 

Delstrekning Kostnad  

Åkra sør-Veakrossen  Ca 300-350 

Buffer Ca 124-174 

SUM 474 
Tabell 13: Mulig porteføljeinnretning, alternativ 2 

Porteføljeinnretning 3 
Foreslått innretning er vist i Tabell 14. Tilsvarende som Åkra sør-Veakrossen er et viktig prosjekt for 

Karmøy kommune, er Fagerheim-Ekrene er viktig for Haugesund og kanskje særlig Sveio kommune i 

Haugalandspakken. Tilsvarende som i porteføljeinnretning 2 vil bufferbehovet være noe større enn i 

alternativ 1, fordi en i dette alternativet avslutter med et stort prosjekt.  

I beskrivelsen av handlingsrommet i Fagerheim-Ekrene er det beskrevet flere deletapper som kan 

bygges for de rammene som vil allokeres til prosjektet dersom dette alternativet velges. Dette 

gjelder både alternativer med gjeldende planlagt standard (Fagerheim-Førland til 170 millioner og 

Vikse-Ekrene til 330 millioner) og med redusert standard (Fagerheim-Førland til 130 millioner, Vikse-

Ekrene til 260 millioner, Fagerheim-Vikse til 370 millioner og Haglandsvegen-Ekrene til 400 millioner). 

Det presiseres at disse kostnadsvurderingene er usikre, og det bør gjøres et supplerende arbeid før 

endelig konklusjon landes, dersom en slik strategisk retning som i alternativ 3 velges.  

Delstrekning Kostnad  

Fagerheim-Ekrene  Ca 300-350 

Buffer Ca 124-174 

SUM 474 
Tabell 14: Mulig porteføljeinnretning, alternativ 3 



NOTAT  27.02.2020 
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Andre mulige porteføljeinnretninger 
Det er her presentert tre alternative innretninger. Disse har fremkommet blant annet gjennom 

diskusjon i den administrative koordineringsgruppen, men det finnes langt flere mulige måter å sette 

sammen en portefølje enn de tre som er presentert her. De tre skisserte sammensetningene er ikke 

ment å være en endelig avgrensning av hvilke mulige porteføljesammensetninger som kan tenkes. 

13. Anbefaling og videre arbeid 
Det er i dette notatet skissert flere forskjellige mulige porteføljeinnretninger. Sett opp mot de 

definerte kriteriene prosjektene skulle vurderes opp mot, vurderes det at porteføljealternativ 1 gir 

den største måloppnåelsen. Dette alternativet vil også være den sammensetningen som gir størst 

økonomisk robusthet og fleksibilitet inn mot avslutningen av pakken, ettersom det består av flere 

mindre prosjekter.  

Som beskrevet tidligere i notatet, er det større usikkerhet knyttet til både løsningsvalg og kostnader i 

de deletappene som er arbeidet frem de siste ukene, enn hva de store og til dels ferdigregulerte 

prosjektene har.  

Det vil være fornuftig å betrakte disse kostnadene som et omtrentlig anslag, mer enn en tilnærmet 

100% nøyaktig «fasit». Dersom det nå angis en retning og mer prinsipiell porteføljesammensetning, 

kan administrasjonen til neste møte gå ytterligere inn i de aktuelle prosjektene og fremskaffe mer 

presise kostnadsanslag og løsningsvalg.  

 

 

 

 

Gottfried Heinzerling 

Samferdselssjef, Rogaland fylkeskommune 

 

 

Helge Ytreland 

Rådgiver 
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1. Innledning 
 
Prosjektene i Haugalandspakken er beregnet å ha en samlet kostnad som overstiger 
tilgjengelige midler fram til pakken avsluttes i 20231. Styringsgruppen må derfor ta en 
beslutning om hvilke prosjekter som skal prioriteres innenfor rammen, eventuelt om 
prosjekter skal forenkles, reduseres i omfang, deles opp, eller om det skal gjøres mindre 
utbedringer på strekninger der det ikke er ressurser til å bygge ut prosjektet i sin helhet. 

Styringsgruppen vedtok 3. desember 2019 at prosjekter som ikke anses som «låste» skal 
vurderes etter visse kriterier. Dette notatet gir vurderinger knyttet til pkt 1-3 og 8 i vedtaket: 

«Prosjektene gjennomgås og vurderes ut fra følgende urangerte kriterier/momenter»: 
1. Hvor godt er prosjektet i henhold til gjeldende overordnede planer på Haugalandet? 

Konkret nevnes her Regionalplan for areal og transport på Haugalandet og KVU 

Haugesund  

2. Endrer planlagt utvikling av det omkringliggende vegnettet behovet for prosjektet?  

3. Hvor viktig er prosjektet med tanke på behovet for et effektivt transportnett på 

Haugalandet, i særdeleshet til og fra regionsenteret i Haugesund?  

8. Historikk og den avgjørende betydningen prosjektene har for kommunens deltagelse i 

Haugalandspakken tillegges stor vekt. 

Pkt 4-7 i vedtaket om vegstandard, innkorting, planlegging og eventuell utbedring belyses i 
annet notat.  
 
Prosjekter som gjennomgås: 

1. Fv 923 Salhusvegen 
2. Fv 547 Åkra sør-Veakrossen 
3. Fv 47 Fagerheim-Ekrene 
4. Fv 547 Veakrossen-Helganes 
5. Fv 938 Flotmyr-Stemmen (bygging) 
6. Fv 771 Førrestjørn-Leite-Frakkagjerd 
7. Fv 924 Skeisvollvegen-Austrheimvegen 
8. Fv 511 Blikshavn-Sørstokke 

 
For hvert av prosjektene er det beskrevet: 

▪ Fakta og bakgrunn 
▪ Behov som prosjektet skal løse 
▪ Prosjektets funksjon for transport og tilgjengelighet 
▪ Vurdering i forhold til mål og strategier i ATP og KVU mv. 

 
I vurderingen er det benyttet dokumenter fra planlegging av prosjektene (kommunedelplaner 
og reguleringsplaner med fagrapporter), Regionalplan for areal og transport på Haugalandet 
med fagrapporter, KVU Haugesund, reisevaneundersøkelser for Haugalandet, Nasjonal 
Vegdatabank, befolkningsprognoser mv. Notatet er utarbeidet av Rogaland fylkeskommune. 
Det er innarbeidet informasjon fra kommunene om bakgrunn for prosjektene og hva 
kommunene mener er det viktigste som prosjektene skal løse. Notatet legges fram for 
administrativ koordineringsgruppe i uke 8 og politisk styringsgruppe i uke 10.   

 
1 Rogaland fylkeskommune 2019. Økonomisk status og innretning på videre arbeid. Notat 25.11.2019. 
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2. Fv 923 Salhusvegen 
 
Fakta og bakgrunn 
Prosjekt: Nytt sykkelfelt og fortau fra Norheim 

i Karmøy til Storasundsgata i 
Haugesund  

 

Lengde: 2,6 km  
Kostnad: 125 mill.  
Planstatus: Reguleringsplan godkjent, 

utarbeidet byggeplan i Karmøy. 
Låste 
kostnader: 

 
Planleggingskostnader 

Planlagt veg med sykkelfelt og fortau 
(COWI). 

 
▪ Salhusvegen er omtalt som hovedsykkelrute gjennom Haugalandet i delrapport til 

«Fylkesdelplan for areal og transport på Haugalandet» (2003) og er en av framtidige 
hovedruter for sykkel i kommuneplanen i Haugesund.  

▪ I «Transportplan for Haugalandet» ble det skissert totalt 60 mill. til «g/s-veger, miljø- 
og TS-tiltak» som del av «byggekloss Haugesund».  

▪ Valgt standard i reguleringsplanen er et pilotprosjekt med buffersone mellom sykkel- 
og kjørefelt og total vegbredde 14,5 m. På fire delstrekninger er det planlagt et 
smalere, stedstilpasset profil, der syklende og kjørende deler kjørebanen. 
Kostnadsanslag 125 mill. 

 
Behov som prosjektet skal løse 
De viktigste samfunnsbehovene som utløser prosjekt i dette området vurderes å være: 

1. Øke andelen gåing/sykling/kollektiv på reiser innenfor tettsted. 
2. Bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter. 

 
Funksjon for transport og tilgjengelighet 
Salhusvegen har funksjon som lokalveg innenfor Haugesund/fastlands-Karmøy som 
innfartsåre til Haugesund sentrum fra sør. I tillegg avlaster den Karmsundgata som regional 
innfartsåre til sentrumskjernen, noe som gjenspeiles i at trafikken øker fra ca 1600 ÅDT i sør 
til 4700 i nord (NVDB). Andel lange kjøretøy oppgis å være 7-8%. Planlagt stengning for 
gjennomfartstrafikk vil gi noe redusert biltrafikk i den søndre delen, men ellers forventes det 
ikke større funksjonsendringer. 

Vegstrekningen har 55 avkjørsler, 17 kryssområder og stedvis kryssende gående/syklende. 
Deler av strekningen har fortau, men relativt smalt. Det er registrert 2 dødsulykker i NVDB 
(2005 og 2016) - én med fotgjenger og én med syklist. For øvrig 4 alvorlig skadd. 

RVU 2011 indikerer ca 1100 daglige personturer til Haugesund sentrum fra Norheim-
Vormedal og 3200 fra Rossabø-Hemmingstad (én vei). Over halvparten av disse reisene er 
kortere enn 3 km, og samlet gang-/sykkelandel er på ca 18 %. 
 
Vurdering i forhold til mål og strategier i ATP og KVU mv. 
Relevante strategier ATP Haugalandet: 

▪ Prioritere utbygging i sentrum og sentrumsnære områder. 
▪ Sentrumsfunksjoner og besøks-/ og arbeidsplassintensive virksomheter i sentrum. 
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▪ Transportutvikling skal bygge opp om byutvikling, klimaforliket legges til grunn.  
▪ Økt gåing og sykling innenfor tettstedene. Trafikant-prioritering: Gåing-sykling-

kollektiv-næring-personbil. 
KVU Haugesund: Utbygging av sykkelvegnett inngår i KS1-rapportens anbefalte konsept 6. 
 
Prosjektet vurderes å være i tråd med regionale strategier om tilgjengelighet til regionsenter, 
byutvikling, klimaforlik, miljøvennlig transport og trafikant-prioritering.  

Forslaget er i reguleringsplanen vurdert å gi forbedret framkommelighet og økt 
trafikksikkerhet for gående og syklende, tilsvarende forbedring for nærmiljø/friluftsliv, noe 
forbedring for kollektivtransport, lite konflikt med kulturmiljø. 2 daa landbruksjord vil gå tapt 
(riggområde), og én bolig/eiendom må innløses. 
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3. Fv 547 Åkra sør-Veakrossen 
 
Fakta og bakgrunn 
Prosjekt: Ny veg fra Ådland sør for 

Åkrehamn til Veakrossen på 
Karmøy, nye kryss og lokale 
/tilførselsveger i Åkrehamn 

 

Lengde: 5,5 km 
Kostnad: 691 mill.  
Planstatus: Detaljregulering godkjent, med 

unntak av område ved 
Breibakka/Kjerfjell (innsigelse 
oversendt KMD).  

Låste 
kostnader: 

Planleggings- og 
prosjekteringskostnader. 

Planlagt veg (COWI). 
 

▪ Strekningsanalyse SVV 2002: «Tiltaket gjennom Åkrehamn er etablering av 
miljøprioritert gjennomkjøring». 

▪ Transportplan for Haugalandet 2004: Skissert 40 mill. til utbedring gjennom 
Åkrehamn som del av «byggekloss Karmøy». På lengre sikt 486 mill. til «videre 
utbygging» på Rv 47 og Rv 511. 

▪ Strekningsanalyse SVV 2007 med vurdering av alternativer:  
o Avkjørselssanering/miljøgate (72 mill.) 
o Omkjørings-alternativet (137 mill.) ble vurdert å bidra til reduserte ulykker, 

positiv effekt for kollektiv, netto nytte, færre avkjørsler og redusert reisetid. 
▪ Behandling av Haugalandspakken: Karmøy kommune vedtok å legge 

strekningsanalysen fra 2007 til grunn ved sin tilslutning til Haugalandspakken. 
Prosjektet var viktig for at Karmøy kommune ble med i Haugalandspakken. 

▪ Stortingsproposisjonen refererer begge strekningsanalysene og beskriver at endelig 
valg av ambisjonsnivå skal skje gjennom planprosesser etter plan- og bygningsloven. 

▪ Kommunedelplan 2010:  
o Opprustingsalternativ med miljøprioritert gjennomkjøring (166 mill.) ble vurdert 

å ikke gi de ønskede trafikale, sikkerhets- eller nærmiljømessige forbedringer.  
o Omkjøringsalternativ ble vurdert å ha til dels store negative konsekvenser for 

landskap, naturmiljø, landbruk og/eller friluftsliv. Alt. 3 (226 mill.) ble vurdert å 
gi flest nye bilister og innspart reisetid. Standard S1 i sør (vegbredde 8,5 m) 
og S5 i nord (vegbredde 12,5 m). 

▪ Reguleringsplan med KU 2019: Anbefales alternativ 1, i stor grad sammenfallende 
med alt. 3 i kommunedelplanen, med justeringer for å dempe konfliktnivå. Standard 
H1 i sør (vegbredde 9 m) og H5 i nord (12,5 m). Kostnadsanslag 691 mill.  
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Behov som prosjektet skal løse 
De viktigste samfunnsbehovene som utløser prosjekt i dette området vurderes å være: 

1. Bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter. 
2. Øke andelen gåing/sykling/kollektiv. 
3. Bedre trafikksikkerheten for øvrige trafikanter. 
4. Attraktiv tettstedsutvikling i Åkrehamn. 
5. Tilgjengelighet for nærings- og persontransport. 

 
Funksjon for transport og tilgjengelighet 
Planlegging av utbedringer oppgis å ha startet på 70-tallet, den gang Rv47 fortsatt var 
hovedveg mellom Stavanger og Bergen. Ny veg Åkra Sør-Veakrossen vil i hovedsak få 
funksjon som avlastingsveg for dagens Fv547 som lokalveg i området Åkra-Vea-Kopervik, 
som regional forbindelse nordover mot Haugesund, og som tilkobling til riksvegnettet E39 og 
E134. Intern lokaltrafikk innenfor Åkrehamn tettsted vil gå på dagens veg, i tillegg til nytt 
internvegsystem. Funksjonen endres ikke av framtidige planer for overordnet vegnett. 
Fv 547 gjennom Åkrehamn har mye kryssende trafikk av gående/syklende/kjøretøy og ca 
150 kryss og avkjørsler. Fartsgrensen varierer fra 40 til 70 km/t, og vegen vurderes i 
reguleringsplanen ikke å ha tilfredsstillende vertikal- og horisontalkurvatur i forhold til 
trafikkbelastning og vegklasse. Det er begrensninger på framkommelighet – særlig i 
ettermiddagstrafikken. Det er registrert 9 dødsulykker på strekningen i NVDB på 80- og 90-
tallet - den siste i 2002. Fem av ulykkene var med fotgjengere, én møteulykke, én utkjørsel, 
én påkjørsel bakfra og én ved venstresving. For øvrig 3 meget alvorlig og 60 alvorlig skadd. 
FV 47 anslås å ha ca. 4 500 ÅDT sør for Åkrehamn, 13.500 gjennom sentrum og 12.000 
nord for sentrum (NVDB). Gjennomgangstrafikken er i modellberegninger anslått til ca 3.500 
ÅDT. Prognoser for befolkningsutvikling og -sammensetting gir ikke grunnlag for å forvente 
særlig økning i gjennomgangstrafikk, mens trafikk innenfor og til/fra Åkrehamn kan øke noe. 
Hovedtyngden av trafikk i Åkrehamn er transport til, fra eller innenfor tettstedet. Internturer i 
Åkrehamn tettsted utgjør ca 57 %, når en ser bort fra gjennomgangstrafikken (RVU 2017). 
Internturene er korte - 2/3 er kortere enn 1,5 km, men 2/3 av internturene gjøres likevel med 
bil, mens ca 24 % er gåing og sykling. Av turer til/fra Åkrehamn har ca 2/3 målpunkt på Sør- 
og Midt-Karmøy. Bilandelen er omtrent som på internturer (69 %), men andelen 
bilpassasjerer (16 %) og kollektiv (9 %) er betydelig høyere enn på internturene.  
 
Vurdering i forhold til mål og strategier i ATP og KVU mv. 
Relevante strategier ATP Haugalandet: 

▪ Prioritere utbygging i sentrum og sentrumsnære områder. 
▪ Sentrumsfunksjoner og besøks-/ og arbeidsplassintensive virksomheter i sentrum. 
▪ Transportutvikling skal ikke vanskeliggjøre sentrumsutvikling.  
▪ Mest mulig av vekst i persontransport tas med gåing/sykling/kollektiv, hovedfokus på 

gåing/sykling innenfor tettsted. Regionale kollektivruter mellom større tettsteder. 
▪ Trafikantprioritering på hovedakser: Kollektiv-næring-personbil. 

 
Ny veg Åkra Sør-Veakrossen vil gi økt trafikksikkerhet for gående og syklende som følge av 
redusert trafikk på dagens vegnett. Dette vil forenkle kryssing for myke trafikanter, redusere 
utfordringer med antallet avkjørsler og øke framkommeligheten på dagens veg. Andelen 
gåing/sykling på reiser internt i Åkrehamn kan øke som følge av dette. Prosjektet inneholder 
imidlertid ikke særskilte gang-/sykkeltiltak, trafikksikkerhetstiltak eller sanering av avkjørsler 
på dagens veg. Selv om konfliktnivået reduseres, vurderes det fortsatt å være behov for 
denne type tiltak, og disse må løses i etterkant.   
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Ny veg vil gi redusert kjøretid for særlig biltransport på strekningen Åkrehamn-Veasletta. 
Dette vil styrke tilgjengelighet til arbeidsplasser og funksjoner i Kopervik og i 
Haugesund/fastlands-Karmøy for innbyggere på Sør-Karmøy, og dermed legge til rette for 
pendling og handle-/fritidsreiser i et større område. Samtidig kan transportbruken øke, og 
siden reisetid med bil blir kortere, kan det bli enda vanskeligere for kollektivtransporten å 
være attraktiv. 
Relativt sett vurderes det å være Bygnes-området som oppnår størst forbedring i 
tilgjengelighet, sett fra Åkrehamn. Dette kan legge til rette for at flere funksjoner og 
virksomheter trekkes dit, framfor å lokaliseres i Åkrehamn eller Kopervik sentrum. Spesifikt 
for Åkrehamn, vil færre biler i sentrum gi bedre luft, mindre støy og bedre trafikksikkerhet, 
men betyr også at færre mennesker vil passere gjennom sentrum. Med høy bilandel som 
utgangspunkt, er det ikke sikkert at dette vil bli kompensert godt nok med gående og 
syklende, og resultatet kan bli svakere kundegrunnlag og utfordringer for langsiktig 
sentrumsutvikling i Åkrehamn. 
Anbefalt alternativ 3 fra kommunedelplanen (2009) er vurdert å ha middels negativ konflikt 
for landskapsbilde, middels negativ konflikt for nærmiljø og friluftsliv, stor negativ konflikt for 
naturmiljø, middels negativ konflikt for kulturmiljø, og middels-stor negativ konflikt for 
naturressurser. I reguleringsplanen ble konsekvenser kun vurdert opp mot 
kommunedelplanen. Det ble vurdert å være noe forbedring på landskap og friluftsliv, uendret 
på nærmiljø, og dels noe forbedring og dels uendret på både naturmangfold og på 
naturressurser. 
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4. Fv 47 Fagerheim-Ekrene 
 
Fakta og bakgrunn 
Prosjekt: Ny veg fra Fagerheim i 

Haugesund til Ekrene sør i 
Sveio, nye kryss Saltveit og 
Ekrene, delvis ny gs-veg. 

 

Lengde: 6,5 km  
Kostnad: 733 mill.  
Planstatus: Detaljregulering godkjent i Sveio. 

Innsigelse til massedeponi i 
Haugesund, politisk 
sluttbehandling gjenstår. 

Låste 
kostnader: 

Planleggingskostnader 

Planlagt veg med gs-tilbud (COWI). 
 

▪ I 1979 utarbeidet Statens vegvesen «Hovedplan for RV 47 Fagerheim Ekrene» som 
ny veg med bredde 7,5 m. 

▪ Strekningsanalyse Skudeneshavn-Hordaland grense i 2002 beskrev at vegen hadde 
utilfredsstillende kurvatur og høyt antall avkjørsler. Det ble foreslått stedvise 
utbedringer, omlegginger og etablering av gs-veg, 7 m vegbredde og 80 km/t. 
Kostnad kr 110. mill. 

▪ 2004: Transportplan for Haugalandet: Anbefaling om utbedring fra Årabrotvegen til 
fylkesgrensen, inkl. kryssutbedringer og gs-veg. Skissert 270 mill. 

▪ Behandling av Haugalandspakken: Sveio kommune slutter seg til 
bompengeordningen, ba om at prosjekter i Sveio inkluderes. Utbedring/ny veg på 
strekningen har vært planlagt siden 70-tallet og var viktig for at Sveio ble med i 
Haugalandspakken. 

▪ 2007: Planprogram for Rv 47 Fagerheim-Ekrene: Anbefaler standard S5, dvs. 
avkjørselsfri tofelts veg med midtdeler, 90 km/t og bredde 12,5 m (16,5 m ved 
forbikjøringsfelt). Dimensjonerende trafikk 2030 6.300-8.800 ÅDT. 

▪ 2011: Strekningsanalyse Haugesund – E39: Anbefaler å sikre sammenhengende gs-
veg og utbedring av trafikkfarlige punkt fram til ny veg blir bygget. 

▪ Reguleringsplan med KU 2017: Hovedmål om bedre framkommelighet og 
trafikksikkerhet. Anbefaler standard H5 (avkjørselsfri, tofelts veg med midtdeler og 
forbikjøringsfelt, dimensjonert for 90 km/t). Dimensjonerende trafikk 2040 6.900-
10.200 ÅDT. Anslag 700 mill. 2017-kr. 

 
Behov som prosjektet skal løse 
De viktigste samfunnsbehovene som utløser prosjekt i dette området vurderes å være: 

1. Bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter og for øvrige trafikanter. 
2. Øke andelen gåing/sykling/kollektiv. 
3. Tilgjengelighet til regionsenter for nærings- og persontransport. 
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Funksjon for transport og tilgjengelighet 
Da «Hovedplan for RV 47 Fagerheim Ekrene» ble utarbeidet på 70-tallet, var daværende Rv 
47 fortsatt hovedvegen mellom Stavanger og Bergen. I dag har vegen regional funksjon som 
forbindelse mellom Sveio og Haugesund/Karmøy, og befolkningen i Haugesund nord/Sveio 
sør reiser i stor grad til Haugesund både for arbeid, handel og fritidsaktiviteter. I tillegg er Fv 
47 tilførselsveg til/fra E39 for trafikk mellom Haugesund/Sveio og Sunnhordland/Bergen, og 
med næringstransport til/fra Haugesund sentrum/nord. Funksjonene forventes i hovedsak 
opprettholdt, men framtidig utbygging av E39 kan gi noe overføring av trafikk. 
Trafikkmengden er 7.100 ÅDT ved Fagerheim og 4.700 ved Ekrene (2014), med ca 7 % 
lange kjøretøy (NVDB). Reduserte vekstprognoser, endret arealstrategi i Haugesund og ny 
E39 kan gi lavere trafikkvekst enn tidligere forutsatt (i reguleringsplanen er det modellert ÅDT 
9.500 ved Fagerheim i 2040). 
Vegstrekningen har uoversiktlige partier og kryss, dårlig kurvatur, manglende sideareal og 
stedvis smal vegbredde (under 6 m på én delstrekning). Deler av strekningen mangler gang-
/sykkelveg, i tillegg er standarden på den eksisterende stedvis dårlig. Det er registrert fire 
dødsulykker på strekningen i NVDB etter 1980, den siste i 2006. Én var møteulykke og tre 
var utkjørsler. For øvrig 18 alvorlig og 92 lettere skadd. 
RVU 2011 indikerer ca 3.200 daglige personreiser mellom Sveio og Haugesund/Karmøy (én 
vei). Reisene har ca 85 % bilførerandel, til sammen 5-6 % gåing/sykling/kollektiv, og det 
resterende i hovedsak bilpassasjerer. 
 
Vurdering i forhold til mål og strategier i ATP og KVU mv. 
Relevante strategier ATP Haugalandet: 

▪ Prioritere utbygging i sentrum og sentrumsnære områder. 
▪ Sentrumsfunksjoner og besøks-/ og arbeidsplassintensive virksomheter i sentrum. 
▪ Transportutvikling skal ikke vanskeliggjøre sentrumsutvikling, regionale kollektivruter 

mellom større tettsteder, opprettholde transportkapasitet for personbil. 
 
Prosjektet er planlagt med hovedfokus på å bedre tilgjengelighet og redusere kjøretid for 
biltransport mellom Haugesund og Sveio. Dette styrker tilgjengeligheten til regionsenteret for 
innbyggere nord for Haugesund tettsted. Standardvalg med midtdeler gir økt trafikksikkerhet 
for bilistene, forlengelse av gang-/sykkelveg gir sammenhengende infrastruktur for gående 
og syklende i søndre del, og redusert trafikk på dagens vei reduserer utfordringene for 
gående/syklende på andre deler av strekningen. 
Områder i Haugesund nord/Sveio sør vil relativt sett oppnå mest forbedret 
tilgjengelighet/redusert kjøretid. Dette kan styrke grunnlaget for bosetting i områder som har 
høy bilavhengighet og ligger utenfor senterstrukturen i ATP, samtidig som det blir enda 
vanskeligere for kollektivtransporten å være konkurransedyktig overfor personbil. 

Anbefalt alternativ 1A er vurdert å gi middels til middels-stor negativ konflikt for 
landskapsbilde, liten negativ konflikt for nærmiljø og friluftsliv, middels-stor negativ konflikt 
fornaturmangfold, liten til middels-stor negativ konflikt for kulturmiljø, og middelsnegativ 
konflikt for naturressurser (beslaglegger 164 daa jord- og 27 daa skogbruksareal). 
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5. Fv 547 Veakrossen-Helganes 
 
Fakta og bakgrunn 
Prosjekt: Ny veg fra Veakrossen til 

Helganes, parallelt med 
dagens veg. 

 

Lengde: Ca 9 km 
Kostnad: 1420 mill.  
Planstatus: Utarbeidet forslag til 

kommunedelplan, foreligger 
innsigelse. 

Låste 
kostnader: 

Planleggingskostnader 

Fv 47 ved Håvik. Foto: Haugesunds avis. 
 

▪ Strekningsanalyse Skudeneshavn-Hordaland grense i 2002 beskrev behov for 
sanering av avkjørsler og utbedring av kryss. Samlet kostnad Veakrossen-Helganes 
ca 55 mill. 2000-kr. 

▪ 2004: Transportplan for Haugalandet: Skissert 50 mill. til kryss Bø/Kolstø/Bygnes som 
del av «byggekloss Karmøy». På lengre sikt skissert 486 mill. til «videre utbygging» 
på Rv 47 og Rv 511. 

▪ Strekningsanalyse SVV 2007 hadde to alternativer på deler av strekningen:  
o Veakrossen-Eide: breddeutvidelse/avkjørselssanering (72 mill.) eller 

omlegging med tunnel (211 mill.) 
o Eide – T-forbindelsen: breddeutvidelse/avkjørselssanering (130 mill.) 
o T-forbindelsen - Visnes: breddeutvidelse/avkjørselssanering (125 mill.) eller 

omlegging (143 mill.) 
I omtalen av effekter ble det mest omfattende alternativet lagt til grunn (totalt 484 
mill.). 

▪ I kommunedelplanen (2018) har Statens vegvesen anbefalt å etablere ny veg på hele 
strekningen, parallelt med dagens veg. Det er lagt til grunn ny veg vegstandard H5, 
dvs avkjøreselsfri veg,12,5 m bredde, planskilte kryss og dimensjonering for 90 km/t. 
Kostnad 1.100 mill. for anbefalt alternativ A1. 

 
Behov som prosjektet skal løse 
De viktigste samfunnsbehovene som utløser prosjekt i dette området vurderes å være: 

1. Bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter og for øvrige trafikanter. 
2. Øke andelen kollektiv. 
3. Tilgjengelighet for nærings- og persontransport. 

 
Funksjon for transport og tilgjengelighet 
Planlegging av utbedringer oppgis å ha startet på 70-tallet, den gang Rv47 fortsatt var 
hovedvegen mellom Stavanger og Bergen. Ny FV 547 Veakrossen-Helganes vil i hovedsak 
få funksjon som avlastingsveg for dagens Fv547 som regional forbindelse nordover mot 
Haugesund, som tilkobling til riksvegnettet E39 og E134, og til målpunkt på Karmøy. Ny veg 
forventes å medføre økt trafikk (10-30 %) både internt på Karmøy og til/fra fastlandet (KDP). 
Framtidige planer for utvikling av særlig E39, kan gi økende bruk av T-forbindelsen som 
tilkobling framfor E134 gjennom Haugesund. Det kan i så fall gi en viss økning i 
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tungtransport på nordre del av strekningen (Husøy-E39), og reduksjon i personbiltransport, 
men virkningen er ikke vurdert inngående. 
Strekningen har mellom 13.000 og 16.000 ÅDT (NVDB), hvorav mest ved Håvik/Hydro. 9-10 
% oppgis å være lange kjøretøy. Ny veg er modellert å få ca 17-22.000 ÅDT, mens trafikken 
på dagens veg forventes redusert til ca 9.500 ÅDT i sør og 1.500 i nord. Fv 547 har i dag 
fartsgrense 50, 60 og 70 km/t. Det er stedvis betydelig bebyggelse og lokale avkjørsler. Det 
er registrert 5 dødsulykker på strekningen siden 90-tallet, hvorav én med fotgjenger, og de 
andre møteulykker, påkjørsel og venstresving. I tillegg 4 meget alvorlig og 28 alvorlig skadd 
– flest i søndre del. 
Befolkningen på Sør- og Midt-Karmøy hadde i 2011 ca 75.000 daglige personreiser (RVU 
2011, innb. >13 år). Nærmere 2/3 av disse turene gikk innenfor Sør- og Midt-Karmøy. Av de 
resterende 27.000 turene, hadde nærmere 90 % målpunkt i Haugesund, på Nord- eller 
fastlands-Karmøy. Bare ca 10 % gikk østover eller ut av Haugalandet. Av turene nordover på 
Fv 547, var vel 80 % bilførerturer, 11 % var bilpassasjerer, og vel 4 % kollektivreiser. Det 
legges til grunn at hovedtyngden av de kollektivreisende er ungdom, som ellers i regionen. 

 
Vurdering i forhold til mål og strategier i ATP og KVU mv. 
Relevante strategier ATP Haugalandet: 

▪ Prioritere utbygging i sentrum og sentrumsnære områder. 
▪ Sentrumsfunksjoner og besøks-/ og arbeidsplassintensive virksomheter i sentrum. 
▪ Transportutvikling skal ikke vanskeliggjøre sentrumsutvikling.  
▪ Trafikantprioritering på hovedakser: Kollektiv-næring-personbil. Regionale 

kollektivruter mellom større tettsteder. 
 
Ny veg Veakrossen-Helganes vil gi økt trafikksikkerhet for bilister som følge av forbedret veg 
og standardvalg med midtdeler. Gående og syklende får større sikkerhet i områder med 
randbebyggelse som følge av redusert trafikk på dagens vegnett. Prosjektet inneholder 
imidlertid ikke særskilte gang-/sykkeltiltak, trafikksikkerhetstiltak eller sanering av avkjørsler 
på dagens veg. Selv om konfliktnivået reduseres, vurderes det fortsatt å være behov for 
denne type tiltak, og disse må løses i etterkant.   
Ny veg vil gi redusert kjøretid for biltransport på strekningen Veasletta-Helganes. Dette vil 
styrke tilgjengelighet til arbeidsplasser og funksjoner i Haugesund/fastlands-Karmøy for 
innbyggere på Sør- og Midt-Karmøy, og dermed legge til rette for pendling og handle-
/fritidsreiser i et større område. Samtidig kan transportbruken øke, og siden reisetid med bil 
blir kortere, kan det bli vanskeligere for kollektivtransporten å være attraktiv. 
Ikke-prissatte konsekvenser for anbefalt alternativ 1 er angitt med alvorligste konsekvens av 
fire delstrekninger: Middels-stor negativ konflikt for landskapsbilde (2 delstrekn.), middels-
stor negativ konflikt for nærmiljø og friluftsliv (1 delstrekn.), middels-stor negativ konflikt 
fornaturmangfold (1 delstrekn.), stor negativ konflikt for kulturmiljø (1 delstrekn.), og middels 
negativ konflikt for naturressurser (beslaglegger 150 daa jordbruksareal). 
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6. Fv 938 Flotmyr-Stemmen (bygging) 
 
Fakta og bakgrunn 
Prosjekt: Forbedret infrastruktur for 

gåing og sykling langs Fv 938 
fra Flotmyr til Stemmen 

 

Lengde: Vel 3 km 
Kostnad: 27 mill. 
Planstatus: Bevilget midler til oppstart av 

reguleringsplan. 
Låste 
kostnader: 

Planleggingskostnader er 
bevilget. 

Skjoldavegen øst for Flotmyr. Foto: Haugesunds 
avis. 

 
I delrapport til «Fylkesdelplan for areal og transport på Haugalandet» ble Skjoldavegen 
omtalt som hovedsykkelrute gjennom Haugalandet. Skjoldavegen er en av framtidige 
hovedruter for sykkel i kommuneplanen i Haugesund. 
 
Behov som prosjektet skal løse 
De viktigste samfunnsbehovene som utløser prosjekt i dette området vurderes å være: 

1. Øke andelen gåing/sykling/kollektiv på reiser innenfor tettsted. 
2. Bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter. 

 
Funksjon for transport og tilgjengelighet 
Skjoldavegen har funksjon som lokalveg i Haugesund mellom Skåredalen/Solvang og 
sentrum/sentrumsnære områder. I tillegg avlaster den E134 som innfartsåre til Haugesund 
sentrum/nord. Trafikkmengden er ca 7500 ÅDT i øst, øker til 10.000 ved Flotmyr, og med ca 
9 % lange kjøretøy. Vegen er stedvis smal og med begrenset sikt. Gående og syklende har 
varierende forhold og mange systemskift. 
Strekningen har stedvis kryssende trafikk av gående/syklende/kjøretøy og en god del 
avkjørsler. Det er registrert én dødsulykke i NVDB ved venstresving (2000). For øvrig 3 
alvorlig skadd. 
 
Vurdering i forhold til mål og strategier i ATP og KVU mv. 
Relevante strategier ATP Haugalandet: 

▪ Prioritere utbygging i sentrum og sentrumsnære områder. 
▪ Sentrumsfunksjoner og besøks-/ og arbeidsplassintensive virksomheter i sentrum. 
▪ Transportutvikling bygge opp om byutvikling, klimaforliket. Økt gåing og sykling 

innenfor tettstedene. Trafikant-prioritering gåing-sykling-kollektiv-næring-personbil. 
KVU Haugesund: Utbygging av sykkelvegnett inngår i KS1-rapportens anbefalte konsept 6. 
 
Forbedret infrastruktur for gåing og sykling på strekningen er i tråd med regionale strategier 
om tilgjengelighet til regionsenter, byutvikling, klimaforlik, miljøvennlig transport og trafikant-
prioritering.   
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7. Fv 771 Førrestjørn-Leite-Frakkagjerd 
 
Fakta og bakgrunn 
Prosjekt: Gang-/sykkelveg langs Fv771 

Høievegen på strekningen 
Førrestjørn-Leite-Frakkagjerd 

 

Lengde: Hele strekningen er i underkant 
av 2 km. 

Avsatt 
beløp: 

19 mill. 

Planstatus: Søndre del av strekningen er 
regulert med rekkefølgekrav 
som del av områdeplan for 
Skeiseid. 

Låste 
kostnader: 

- 
Høievegen sør for Førresbrekka. Foto: 
Norconsult. 

 
Prosjektet antas å ha blitt spilt inn som programtiltak i Haugalandspakken. 
Strekningen er avmerket med framtidig gang-/sykkelveg i kommuneplanen. 
 
Behov som prosjektet skal løse 
De viktigste samfunnsbehovene som utløser prosjekt i dette området vurderes å være: 

1. Bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter. 
2. Øke andelen gåing/sykling/kollektiv på reiser innenfor tettsted. 

 
Funksjon for transport og tilgjengelighet 
Høievegen er lokalveg i Førre/Frakkagjerd tettsted, skoleveg, og en av to alternative 
atkomster til dagens og framtidig bebyggelse i Skeiseid-området. Størsteparten av 
strekningen er uten gang-/sykkelveg, søndre del har parallell turveg. Trafikkmengden oppgis 
å være 1000 ÅDT, og andel lange kjøretøy 10 %. 
Vegstrekningen har smal vegbredde og dårlig sikt på store deler av strekningen. Det er ikke 
registrert ulykker på strekningen i NVDB. 
RVU 2011 indikerer vel 3000 daglige personreiser innenfor Førre/Frakkagjerd tettsted blant 
innbyggere over 13 år. Disse reisene er i all hovedsak under 2 km, og med samlet gang-
/sykkelandel på ca 30 %. 
 
Vurdering i forhold til mål og strategier i ATP og KVU mv. 
Relevante strategier ATP Haugalandet: 

▪ Prioritere utbygging i tettstedssentrum/sentrumsnære områder. 
▪ Økt trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, nullvisjonen. 
▪ Mest mulig av vekst i persontransport med gåing/sykling/kollektiv. 

 
Forbedret infrastruktur for gåing og sykling og økt trafikksikkerhet på strekningen er i tråd 
med regionale strategier om tettstedsutvikling, miljøvennlig transport og trafikant-prioritering. 
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8. Fv 924 Skeisvollvegen-Austrheimvegen 
 
Fakta og bakgrunn 
Prosjekt: Forbedret infrastruktur for gåing 

og sykling langs Fv924 
Skeisvollsvegen-
Austrheimsvegen 

 

Lengde: Hele strekningen er ca 4 km 
Avsatt 
beløp: 

 
22 mill.  

Planstatus: Det er ikke planlagt eller prioritert 
konkrete tiltak. 

Låste 
kostnader: 

- 

Skeisvollsvegen. Foto: Karmøynytt. 
 
Prosjektet antas å ha blitt spilt inn som programtiltak i Haugalandspakken. Skeisvollsvegen-
Austrheimsvegen er en av framtidige hovedruter for sykkel i kommuneplanen i Haugesund. 
 
Behov som prosjektet skal løse 
De viktigste samfunnsbehovene som utløser prosjekt i dette området vurderes å være: 

1. Øke andelen gåing/sykling/kollektiv på reiser innenfor tettsted. 
2. Bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter. 

 
Funksjon for transport og tilgjengelighet 
FV 924 er lokalveg innenfor Haugesund tettsted og fungerer som samleveg i nordre bydel 
inn mot Karmsundgata og dels som skoleveg. Gående/syklende benytter delvis parallelle 
fortau (varierende bredde), og syklende benytter også delvis vegbanen. Trafikkmengden 
oppgis å variere fra 3500 til 6300 ÅDT, med 8 % lange kjøretøy. 
Det er registrert 2 dødsulykker på strekningen i NVDB (1991 og 2007), hvorav én med 
fotgjenger og én utkjørsel. 
Det store flertallet av daglige personreiser fra nordre bydeler i Haugesund har målpunkt 
innenfor Haugesund/fastlands-Karmøy (nærmere 30.000 turer én vei). Over 60 % av disse 
reisene er kortere enn 3 km, og de har en samlet gang-/sykkelandel på ca 28 % (RVU 2011). 
 
Vurdering i forhold til mål og strategier i ATP og KVU mv. 
Relevante strategier ATP Haugalandet: 

▪ Prioritere utbygging i sentrum og sentrumsnære områder. 
▪ Sentrumsfunksjoner og besøks-/ og arbeidsplassintensive virksomheter i sentrum. 
▪ Transportutvikling bygge opp om byutvikling, klimaforliket. Økt gåing og sykling 

innenfor tettstedene. Trafikant-prioritering gåing-sykling-kollektiv-næring-personbil. 
KVU Haugesund: Utbygging av sykkelvegnett inngår i KS1-rapportens anbefalte konsept 6. 
 
Forbedret infrastruktur for gåing og sykling på strekningen er i tråd med regionale strategier 
om tilgjengelighet til regionsenter, byutvikling, klimaforlik, miljøvennlig transport og trafikant-
prioritering.  
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9. Fv 511 Blikshavn-Sørstokke 
 
Fakta og bakgrunn 
Prosjekt: Punktutbedringer på Fv 511 

mellom Skudenes og Kopervik 
(Blikshavn-Sørstokke) 

 

Lengde: Hele strekningen er ca 7 km. 
Avsatt 
beløp: 

 
7 mill.  

Planstatus: Det er ikke planlagt eller 
prioritert konkrete tiltak. 

Låste 
kostnader: 

- 

Austre Karmøyveg. Foto: Karmøynytt. 
 
Statens vegvesen laget i 2002 en «Vurdering av aktuelle utbedringstiltak på Rv511 på Sør-
Karmøy» som underlag til «Fylkesdelplan for areal og transport på Haugalandet». Notatet ble 
oppsummert med at «utbedring av den aktuelle strekingen er kostnadsberegnet til om lag 40 
mill. kr.» Prosjektet antas å ha blitt spilt inn som programtiltak i Haugalandspakken. 
 
Behov som prosjektet skal løse 
De viktigste samfunnsbehovene som utløser prosjekt i dette området vurderes å være: 

1. Bedre trafikksikkerheten for alle trafikanter. 
 
Funksjon for transport og tilgjengelighet 
Fv 511 (Austre Karmøyveg) er lokalveg mellom Skudeneshavn og Kopervik, som alternativ 
forbindelse til Fv 547. Trafikkmengde på strekningen Blikshavn-Sørstokke er ca 900 ÅDT 
(NVDB). Andel lange kjøretøy oppgis å være 7 %. Omfanget av mye trafikanter antas å være 
begrenset. 
Vegstrekningen har smal vegbredde og utilfredsstillende kurvatur og vertikalprofil langs store 
deler av strekningen. Det er ikke registrert dødsulykker eller ulykker med meget alvorlig 
skadde i NVDB, men 2 alvorlig skadde ved Blikshavn og 2 ved Snorteland/Sørstokke. 
RVU 2011 indikerer vel 500 daglige personturer fra Skudeneshavn til Kopervik (én vei). 
 
Vurdering i forhold til mål og strategier i ATP og KVU mv. 
Relevante strategier ATP Haugalandet: 

▪ Økt trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, nullvisjonen. 
 
Utbedringer på strekningen er i tråd med regionale strategier om økt trafikksikkerhet. 
Effekten av utbedringer må sees i lys av om de samtidig kan medvirke til økt hastighet, og 
eventuelt behov for fartsreduserende tiltak.  Det bør vurderes om effekten av utbedringer kan 
føre til uønsket trafikkvekst i form av at trafikk velger denne ruta i stedet for Fv547. 
Utbedringer på Fv511 har begrenset betydning i forhold til samordnet areal- og 
transportutvikling. 
Det er så langt ikke grunnlag for å vurdere eventuelle konsekvenser for landskap, naturmiljø, 
landbruk mv. 


