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Møteinnkalling S5-2021. Politisk styringsgruppe for 

Haugalandspakken/bompengeutredning på Haugalandet 
 

Møtested: Breidablikkgården, Kirkegata 130 Haugesund. Møtet streames for tilhørere. 

Møtetidspunkt: 11. november 2021, kl 10-14 

 

Saksliste:  
1. Godkjenning av dagsorden 

2. Godkjenning av møtereferat S4-2021 

Saker Haugalandspakken: 
3. Statusgjennomgang prosjekter i Haugalandspakken  

4. Overordnet økonomiorientering  

5. Salhusveien 

6. Søknad om planleggingsmidler til Frakkagjerdkrysset og delfinansiering av Slåttevikkrysset 

7. Bruk av ufordelte midler til Kollektiv, busstopp og sykkelskur 

8. Økt behov i planprosjekt Flotmyr-Stemmen 
9. Møteplan 2022 

 
Saker bompengeutredning på Haugalandet: 

10. Orientering om høringsinnspill fra kommunene og statsetatene om nye bompengepakker 
11. Orientering om politisk behandling i fylkeskommunene 
12. Organisering av videre arbeid med nye bompengepakker 
13. Status og framdrift for plan- og utredningsarbeider 

 
Eventuelt 

 

Vedlegg: 
▪ Utkast til møtereferat S4-2021 
▪ Søknad om planleggingsmidler til Frakkagjerdkrysset og delfinansiering av 

Slåttevikkrysset 
▪ Porteføljestyring riksvegprosjekt i Haugalandspakken – sak til styringsgruppen 
▪ Høringsinnspill fra kommunene og statsetatene 
▪ Fylkesting-sak 113/21: Bevilgning av fylkeskommune midler til plan- og prosjektavklaring 

for nye bompengepakker på Haugalandet 
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Sak 1: Godkjenning av dagsorden 

Sak 2: Godkjenning av møtereferat S4-2021 

Utkast til møtereferat legges ved møteinnkallingen.  

Sak 3: Statusgjennomgang av prosjektene i pakken  
Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune orienterer om status på henholdsvis riks- og 
fylkesvegprosjektene i Haugalandspakken.  
 
Forslag til konklusjon: Saken tas til orientering. 

Sak 4: Overordnet økonomiorientering  
De påfølgende sakene 5-8 omhandler alle økonomiske forhold og må sees i sammenheng. Som et 

bakteppe til de diskusjonene gis det en orientering/vurdering av den overordnede økonomiske 

situasjonen i pakken, herunder usikkerhet.  

Det gis innledningsvis en oppdatert oversikt over trafikk- og inntektssituasjonen.  

Den vedtatte porteføljen ser pr 1.1.21 slik ut: 

 

Det er flere momenter som har endret usikkerheten i porteføljen siden den ble besluttet, deriblant: 

• Rettsoppgjøret i Karmsundgata er avklart og rettskraftig. Totalt ga dette en utgift for 

Haugalandspakken på ca 3,5 millioner kroner, men da porteføljen ble utarbeidet var det et 

potensielt scenario hvor denne utgiften i verste fall kunne blitt vesentlig høyere. 

• Byggeprosjektet i Karmsundgata er nå lyst ut, og det har kommet inn tilbud som gjør at 

prosjektet kan bygges innenfor den avsatte rammen.  

• Byggeprosjektet Skudenes-Kyrkjeleite er avsluttet og det er dermed ikke lenger knyttet noen 

usikkerhet til kostnadene  
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• Det er avklart at Haugalandspakkens kostnader til Espelandssvingane og Ølen-Ølensvåg er å 

betrakte som fastsummer, som dermed heller ikke har noen usikkerhet knyttet til seg 

• Det er avsatt tre ufordelte samleposter til planlegging, kollektivtiltak og sluttkostnader 

knyttet til avsluttede prosjekter. En ser i dag at den pågående aktiviteten i pakken gjør at det 

om ønskelig er mulig å redusere størrelsen på disse. Dette er nærmere omtalt i sak 4 og 5 i 

dette saksfremlegget 

• Inntektssituasjonen var usikker på grunn av Korona-pandemien og redusert trafikk som følge 

av denne. I dag er trafikken tilbake på normalt nivå igjen, og inntektssituasjonen er dermed 

sikrere enn da porteføljen ble avklart 

• Det er vedtatt å justere takstene med 1 krone fra 1.11.21. Dette vil gi anslagsvis 25-30 

millioner i ekstra inntekter for Haugalandspakken 

• På minussiden kan det nevnes at byggekostnadene har vesentlig større vekst enn antatt. 

Kostnadsrammene må indeksreguleres for å ta høyde for vekst i byggekostnadene, og dette 

gjøres årlig. Pakken «mister» dermed kjøpekraft hvert år (denne motvirkes til en viss grad av 

indeksregulering av passeringstakstene, men disse justeres ikke like regulært som 

kostnadene). For overgangen fra 2020-kroner til 2021-kroner er det brukt 

Finansdepartementets prognoser på 2,8 %, mens den faktiske veksten først er klar våren 

2022. I de tre første kvartalene, som SSB har lagt ut tall for, har den faktiske kostnadsveksten 

vært på 5,5 %. Dersom fasit skulle bli 5,5 % i stedet for de antatte 2,8 %, vil det medføre en 

redusert handlekraft for pakken på rundt 30 millioner kroner.  

• Den største usikkerheten knyttet til porteføljen er per i dag den nye statlige 

tilskuddsordningen for mellomstore byområder, hvor byområdet Haugesund er en av fem 

byer som i gjeldende NTP er konkret nevnt som aktuelle for en ordning med totalramme på 

600 millioner kroner. Ordningen er p.t. ikke avklart, men det kan se relativt realistisk ut at det 

vil komme statlige midler, som i så fall vil kunne påvirke bompengeforbruket i Salhusveien. 

Dette er altså en usikkerhet med hvor det utelukkende ligger en mulig oppside, i og med at 

disse mulige statlige midlene ikke ligger inne i porteføljen i dag. 

I sum gjør dette at pakkens usikkerhet vurderes å være noe lavere i dag enn da porteføljen ble 

konkludert.   

Forslag til konklusjon: Saken tas til orientering. 

Sak 5: Salhusveien 
Det er tre problemstillinger knyttet til dette prosjektet: 

• Prosjektet melder at det er grunn til å tro at kostnadsoverslaget i dette prosjektet er for lavt. 

Prosjektet består av to deler. I Karmøy er prosjektet regulert og prosjektert, mens i 

Haugesund er prosjektet kun regulert. I Karmøy foreligger det derfor et reguleringsanslag fra 

2016 og et byggherreanslag/prosjekteringsanslag fra 2019, mens i Haugesund foreligger det 

kun reguleringsplananslag (fra 2018). Summen som ligger inne i porteføljen er summen av de 

siste anslagene, altså byggherreanslag i Karmøy+reguleringsplananslag i Haugesund. 

 

Da man i Karmøy gikk fra reguleringsplananslag til byggherreanslag steg anslagssummen 

vesentlig. Ettersom de forskjellige anslagene det her er snakk om er gjennomført i omtrent 

samme tidsrom, er det grunn til å tro at man vil oppleve den samme effekten også i 

Haugesundsdelen, hvilket i så fall nødvendigvis vil medføre totalkostnadene for hele 

prosjektet vil stige. Selv om summen som ligger inne i porteføljen er den sist kjente summen, 
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er det altså grunn til å tro at denne summen er for lav. Prosjektet vil gjennomføre et nytt 

anslag, og legge dette frem i første styringsgruppemøte i 2022.  

 

• Den nye tilskuddsordningen for mellomstore byområder, deriblant byområdet Haugesund, er 

i Nasjonal Transportplan sagt å ha en fireårig varighet med oppstart i 2022. Det er i utkast til 

statsbudsjett (obs: fra forrige Regjering) avsatt 30 millioner kroner til ordningen i 2022, og 

det er i den sammenhengen pekt på at to-tre byer kan være aktuelle for å søke. Byområdet 

Haugesund er en av disse. Det er derfor nærliggende å tenke at det relativt snart vil komme 

en søknadsprosess for å få midler. Det er p.t. ikke avklart om dette vil være en søknad kun 

for 2022 eller om den vil gjelde for hele fireårsperioden (i så fall er det avsatt 600 millioner til 

fem byområder, slik at 120 millioner til byområdet Haugesund kan være et naturlig 

forventningsnivå). Det må poengteres at Nasjonal Transportplan, og dermed også denne 

ordningen, er fremlagt av forrige regjering. Hurdalsplattformen har ikke beskrevet hvordan 

dagens regjering stiller seg til denne tilskuddsordningen. Det er derfor en viss usikkerhet 

knyttet til om det vil ligge inne midler til ordningen i statsbudsjettet for 2022 fra dagens 

regjering.  

 

Om/når ordningen konkretiseres og det skal sendes en søknad om midler, er det behov for å 

være omforent om hva det skal søkes midler til. Dette er en beslutning som primært vil 

gjelde Haugesund og Karmøy, ettersom ordningen er tilknyttet byområdet Haugesund, men 

eventuelle midler vil påvirke bompengebruken og det vurderes derfor som fornuftig å ta 

diskusjonen gjennom Haugalandspakkesystemet. Sekretariatet har oppfattet det som at det 

er enighet om at det er Salhusveien disse midlene skal søkes til, det er også dette prosjektet 

som er øverst på lista i bufferen.  

 

• Styringsgruppen besluttet i S3-2020 at det startes prosjekteringsarbeid i Salhusveien 

(Haugesundsdelen, i og med at Karmøydelen allerede er prosjektert). Dette ønsket var blant 

annet knyttet opp den ovennevnte statlige tilskuddsordningen, hvor det ligger an til at 

byområdet Haugesund vil kunne få statlige midler allerede fra 2022 og det derfor er et poeng 

å være «i posisjon» og raskt kunne gå over i byggefase om/når midlene kommer.  

Dersom det skal startes et prosjekteringsarbeid for å «være i posisjon», melder prosjektet 

om at det også bør startes prosessen med grunnerverv. Det er i prosjektet et stort antall 

grunneiere som det skal gjøres grunnerverv hos og dette er en tidkrevende prosess. Det vil 

være klart mest fordelaktig å gjennomføre prosjekteringsarbeidet og grunnervervsprosessen 

parallelt, særlig når argumentasjonen om å starte prosjekteringsarbeidet er å «være i 

posisjon» om/når de statlige tilskuddene kommer. Som nevnt over er den avsatt 30 millioner 

kroner i utkast til statsbudsjett 2022 og det er nærliggende å tenke at midler til bygging vil 

kunne komme i 2023.  

Det må i denne sammenheng tas med i vurderingen at det er en viss risiko for at ikke hele 

prosjektet blir bygget i dagens Haugalandspakke, i og med at prosjektet i dagens portefølje 

ikke er et låst prosjekt. Det kan dermed være et mulig scenario at det på en delstrekning 

gjennomføres grunnerverv uten at prosjektet blir bygget i denne pakken. Grunnervervet vil i 

så fall være en forberedelse til kommende byggetrinn finansiert gjennom neste pakke eller 

via ordinære fylkesmidler. 

Som nevnt i første kulepunkt, er det grunn til å tro at kostnadene i dette prosjektet vil kunne 

øke, det kan også gjelde grunnervervskostnadene. Grunnervervssummene som lå i anslagene 
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var i størrelsesorden 25 millioner kroner. Rent praktisk vil dette i porteføljen løses ved at 

Salhusvei-prosjektet deles i to, hvor «Salhusveien, prosjektering og grunnerverv», med 

tilhørende sum, flyttes over streken som et låst prosjekt, mens «Salhusveien bygging» med 

gjenværende sum forblir i bufferen som før. 

Administrativ gruppe var enige i at grunnervervsprosessen bør startes parallelt med 

prosjekteringsarbeidet. Videre var det enighet om at det det er Salhusveien det skal søkes om 

tilskuddsmidler til.  

Forslag til konklusjon: Styringsgruppen ber om at det i neste møte presenteres et oppdatert 

kostnadsanslag på Salhusvei-prosjektet. Det er enighet om at det skal eventuelle midler fra den 

nyopprettede statlige tilskuddsordningen for mellomstore byområder skal søkes til Salhusveien.  

For å ha et byggemodent prosjekt om/når statlige tilskuddsmidler kommer er det ønskelig at det 

startes grunnervervsprosess parallelt med det tidligere vedtatte prosjekteringsarbeidet. I 

porteføljen deles Salhusveien i to, hvor «Salhusveien, prosjektering og grunnerverv» med 

tilhørende sum, flyttes over streken som et låst prosjekt.  

Sak 6: Søknad om planleggingsmidler til Frakkagjerdkrysset og 

delfinansiering av Slåttevikkrysset 
Tysvær kommune har sendt en søknad om å omprioritere midler i Haugalandspakken til planlegging 

av Frakkagjerdkrysset og delfinansiering av Slåttevikkrysset. Brevet er vedlagt møteinnkallingen.  

Tysvær kommunes argumentasjon er i korte trekk at prosjektet Gismarvik-Aksdal opplyses å kunne 

bli rimeligere enn tidligere antatt og at ledige midler fra dette prosjektet dermed omdisponeres med 

1,5 millioner kroner til planlegging av Frakkagjerdkrysset og at eventuelt resterende ledige midler 

omposteres til delfinansiering av Slåttevikkrysset. Tysvær kommune viser til nytteprinsippet og at 

midler tatt inn på E39 Liland skal brukes på E39.  

Statens vegvesen har gjort en vurdering av det ovennevnte nytteprinsippet. Vurderingen er vedlagt 

møteinnkallingen. I korte trekk vurderer Statens vegvesen at det ikke finnes noen binding mellom 

Aksdal-Gismarvik på E39 og Frakkagjerdkrysset på E134. Samtidig vurderer de at det finnes en E39-

binding som tilsier at for å ivareta nytteprinsippet for bomstasjonen på E39 Liland kan ikke 

bompenger flyttes fra E39 til andre veger. Når det gjelder de statlige bidragene til E39, er disse p.t. 

uavklarte. Det ligger ingen formell forpliktelse i stortingsproposisjonene for Haugalandspakken som 

låser at statlige midler til E39 skal gå til Haugalandspakkeområdet, slik at de statlige midlene kan bli 

enten større eller mindre enn tidligere antatt. Størrelsen på de statlige bidragene til 

Haugalandspakkeområdet vurderes ut fra måloppnåelsen på aktuelle tiltak i området. Samtidig som 

Statens vegvesen slår fast at bompengebruken på E39 må ligge fast for å ivareta nytteprinsippet, er 

det åpning for å bruke disse bompengene på andre prosjekter enn Aksdal-Gismarvik, eksempelvis 

Slåttevikkrysset.  

Sekretariatets vurdering av problemstillingen er todelt: 

• Ettersom det ikke foreligger noen binding mellom E39 og Frakkagjerdkrysset, må dette 

prosjektet vurderes fritt, på lik linje som andre aktuelle tiltak i pakken. Det finnes i 

porteføljen en ufordelt planleggingspott som er større enn behovet for å fullføre pågående 

planleggingsoppgaver. Dersom Styringsgruppen ønsker å prioritere midler til dette prosjektet 

er det dermed fullt mulig å planlegge dette krysset innenfor denne sekkeposten. At 

planlegging av Frakkagjerdkrysset tidligere har blitt påbegynt i Haugalandspakken kan være 

et argument for å gjøre dette. Samtidig har det ellers vært sånn at planlegging av andre 



6 
 

prosjekter som er kuttet fra porteføljen i Haugalandspakken har blitt finansiert med andre 

midler enn Haugalandspakken. Her kan blant annet nevnes planlegging av ny Risøy bro og 

videre planlegging av Åkra sør-Veakrossen som det legges opp til at skal finansieres med 

fylkeskommunale midler. Dette med begrunnelse at prosjektene er kuttet fra 

Haugalandspakkens portefølje. Dersom en ikke starter planlegging av nye prosjekter, vil 

planleggingspotten kunne reduseres, slik at det blir mer midler til å gjennomføre de 

navngitte prosjektene i pakken.  

• Angående Slåttevikkrysset så er situasjonen en annen. Her foreligger det en binding på E39 

som gjør at eventuelle sparte bompengemidler på Gismarvik-Aksdal kan brukes til å 

(del)finansiere dette krysset. Det er flere usikkerheter knyttet til denne problemstillingen, 

blant annet er det ikke klargjort om Gismarvik-Aksdal blir billigere enn tidligere antatt, det er 

ikke avklart hvor store de statlige bidragene til slutt blir, eller hvilke tiltak Statens vegvesen til 

slutt ønsker å gjennomføre på Gismarvik-Aksdal. Det er dermed uklart om Slåttevikkrysset 

har en måloppnåelse som gjør at staten ønsker å bevilge statlige midler til det. I gjeldende 

Handlingsprogram til NTP er det avsatt 53 millioner i bompenger og 48 millioner i statlig 

bidrag til Aksdal-Gismarvik. En vet ikke nå hvor store de statlige bidragene blir – de kan bli 

større eller mindre enn de 48 millionene, og dermed vet en heller ikke hvilket totalomfang 

prosjektet vil få, men bompengebidraget skal i henhold til statens vegvesens vurdering ligge 

fast. Slik sekretariatet vurderer det vil den mest nærliggende løsningen være å fastsette 

Haugalandspakkens bidrag til prosjekter på E39 til opprinnelig sum på 53 millioner 2021-

kroner. Størrelsen på statlig bidrag og Statens vegvesens arbeid med 

måloppnåelsesvurdering vil så avklare hvilke tiltak og hvilke strekninger som skal 

gjennomføres. På denne måten vil eventuelle innsparinger til Aksdal-Gismarvik kunne gå til 

Slåttevikkrysset slik Tysvær kommune i sin søknad har bedt om, dersom vegeier Statens 

vegvesen og vertskommune blir enige om dette.  

Administrativ gruppes vurdering av saken var at Frakkagjerdkrysset må vurderes fritt, likt andre 

aktuelle prosjekter i og med at det ikke finnes noen binding til E39. Foruten Tysvær kommune var 

administrativ gruppe samstemt i at fokus inn mot avslutning av pakken må være på å gjennomføre de 

navngitte prosjektene i porteføljen og at det derfor ikke er ønskelig å starte planlegging av 

Frakkagjerdkrysset. Det ble også poengtert at kommunedelplan Helganes-Aksdal forhåpentligvis 

startes snarlig, hvilket kan påvirke Frakkagjerdkrysset, samt at det også kan finnes andre gode 

planleggingsprosjekter i regionen som planleggingsmidler kunne vært brukt på. Når det gjelder 

Slåttevikkrysset var administrativ gruppe enig i at ettersom det finnes en E39-binding her så skal 

eventuelt innsparte bompengemidler til Aksdal-Gismarvik gå til andre E39-prosjekter, med 

opprinnelig bompengeramme som øvre beløpsgrense.  

Forslag til konklusjon:  

Planlegging av Frakkagjerdkrysset er ikke knyttet opp til bomstasjon på E39 og vurderes dermed på 

lik linje med andre aktuelle prosjekter, uavhengig av prosjektet Gismarvik-Aksdal. Størrelsen på 

planleggingspotten i Haugalandspotten justeres i tråd med Styringsgruppens konklusjon om 

hvorvidt det er ønskelig å bevilge midler til planlegging av Frakkagjerdkrysset.  

I vedtatt portefølje er det avsatt 53 millioner kroner til E39 Gismarvik-Aksdal. Ut fra 

nytteprinsippet for bomstasjonen på E39 overføres eventuelt innsparte midler på E39 Gismarvik-

Aksdal til andre E39-prosjekter, med opprinnelig bompengeramme som øvre beløpsgrense. 

Omfang av tiltak som kan gjennomføres avhenger dermed av størrelsen på statlig bevilgning. 

Konkretisering av tiltak, eksempelvis Slåttevikkrysset, gjøres av Statens vegvesen i samarbeid med 

vertskommune.  
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Sak 7: Bruk av ufordelte midler til Kollektiv, busstopp og sykkelskur 
I den vedtatte porteføljen er det avsatt 12 millioner kroner til en ufordelt sekkepost «Kollektiv, 

busstopp og sykkelskur». Sekkeposten er foreløpig ikke konkretisert med enkeltprosjekter.  

Sekretariatet har fått en forespørsel internt i Rogaland fylkeskommune om det kan være aktuelt å 

bompengefinansiere deler av et ønsket kryssutbedringstiltak på Spannavegen x Rennesøygata i 

grenseområdet mellom Haugesund og Karmøy kommune. Tiltaket er et rekkefølgekrav til flere 

næringsutbygginger i området, men det er kommunisert at tiltaket er for kostbart for de private 

utbyggerne til at det står i samsvar med utbyggingsomfanget. Det er derfor sett på en mulighet for 

en fordeling mellom det offentlige og de private utbyggerne, og det er i forlengelsen av dette bedt 

om at Haugalandspakken vurderer muligheten for å finansiere kostnadene for det offentlige 

(Haugesund kommune, Karmøy kommune og Rogaland fylkeskommune). Tiltaket vil gi en ønsket 

sammenkobling av flere viktige gange- og sykkelruter i området, samtidig som det gir en 

sammenkobling av vegnettet for biltrafikk, samt altså å legge til rette for ønsket næringsutvikling. 

Kostnadsdelingen vil medføre at de private utbyggerne dekker selve rundkjøringen, mens 

Haugalandspakken dekker gange-/sykkelsystemet. Det må påpekes at dette ikke primært er et 

kollektivtiltak og at det eventuelt vil innebære at midlene brukes til gange-/sykkel i stedet for 

kollektiv. Det aktuelle kryssområdet er illustrert i figuren under. Området ligger like øst for Statens 

vegvesens kontorbygg.  

 

Alternativet til å bevilge bompenger til dette tiltaket, er å bruke midlene til opprinnelig formål. Det 

bør i så fall igangsettes et arbeid med å konkretisere en prioritert liste over aktuelle tiltak. Det bør 

likevel vurderes om selve gjennomføringen av tiltakene bør avventes. Inn mot avslutningen av 

pakken vil det trolig være behov for å gjennomføre mindre kostbare tiltak for å «lande pakken i null» 

og disse tiltakene vil kunne være godt egnede til dette. Det kan i så fall godt tenkes at «restsummen» 

man sitter igjen med mot slutten av pakken er større enn de 12 avsatte millionene, slik at en slik 

strategi ikke nødvendigvis innebærer at potten reduseres.  
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Administrativ gruppe var samstemt i å ikke delfinansiere det nevnte krysstiltaket med bompenger fra 

sekkepost Kollektiv, busstopp og sykkelskur, men at det i stedet startes et arbeid med å konkretisere 

sekkeposten med prosjekter innenfor opprinnelig formål og at gjennomføringstidspunktet besluttes 

på et senere tidspunkt.  

Forslag til konklusjon: Det bevilges ikke bompenger til å delfinansiere kryssområdet Rennesøygata 

x Spannaveien med tilhørende gang-/sykkeltiltak. Det lages en prioritert liste med aktuelle 

prosjekter innenfor opprinnelig formål kollektiv, busstopp og sykkelskur. Gjennomføringstidspunkt 

besluttes på et senere tidspunkt. 

Sak 8: Økt behov i planprosjekt Flotmyr-Stemmen 
Det er i den vedtatte porteføljen avsatt fire millioner kroner til å lage reguleringsplan for Fv938 

Flotmyr-Stemmen. Prosjektet lå før kuttrunden i 2020 inne med 31 millioner kroner, fordelt på fire 

millioner kroner til planlegging og 27 millioner kroner til bygging.  I prosessen med å revidere 

porteføljen ble det besluttet å låse midlene til planlegging og kutte midlene til bygging. Dermed ble 

prosjektet liggende i dagens portefølje med en sum på fire millioner kroner til planlegging.  

Planleggingsprosjektet er nå i oppstartsfasen. I dialog med Haugesund kommune er det enighet om 

at det er vesentlig viktigere å få på plass et forbedret gang- og sykkeltilbud på den vestre delen av 

strekningen; Flotmyr-Haakonsvegen. Det arbeides derfor videre med et planprosjekt som avgrenses 

til Flotmyr-Haakonsvegen.  

I forbindelse med at det utarbeides et konkurransegrunnlag for å gjennomføre denne jobben, er det 

også sett mer konkret på hva planleggingsbehovet faktisk er. Det er i dag uklart hva som var 

grunnlaget for de opprinnelige kostnadene i prosjektet, men både planleggings- og byggesummen på 

henholdsvis fire og 27 millioner kroner fremstår svært undervurderte. Det vurderes i dag at det er 

behov for å øke rammen fra fire til 10 millioner kroner for å kunne gjennomføre planleggingsjobben.  

Ettersom det ikke lar seg gjøre å gjennomføre en reguleringsplan for den avsatte potten på fire 

millioner, er vurderingen at planleggingsprosjektet ikke bør igangsettes dersom opprinnelig pott 

opprettholdes. Slik sekretariatet vurderer det er alternativene i denne saken dermed i klartekst å øke 

rammen eller å ikke igangsette prosjektet.  

Forslag til konklusjon: Prosjektnavnet Flotmyr-Stemmen endres til Flotmyr-Haakonsvegen og 

rammen justeres fra 4 til 10 millioner kroner for å reflektere reelt behov for planmidler.  

Sak 9: Møteplan for 2022 
 
Det legges opp til å avholde fire møter i styringsgruppen for Haugalandspakken i 2022. Under følger 
et forslag til møtedatoer: 
 

• Torsdag 17. februar 

• Torsdag 12. mai 

• Torsdag 15. september 

• Torsdag 24. november 
 
Forslag til konklusjon: Endelig møteplan for 2022 fastsettes i møtet.  
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Sak 10: Orientering om høringsinnspill fra kommunene og 

statsetatene om nye bompengepakker 
 
Alle kommunene har behandlet høringssaken om nye bompengepakker. Det har også kommet 
innspill fra Statens vegvesen og Statsforvalteren i Rogaland. Haugesund har så langt ikke hatt 
behandling i bystyret, og eventuelle endringer fra formannskapet vil bli ettersendt til 
samferdselsutvalgene i Rogaland og Vestland. Høringsinnspillene er gjengitt i sin helhet i vedlegg til 
innkallingen (sortert etter tema og kommune/etat). 
 
Så langt ser det ut til at det på ett punkt er motstridende oppfatninger blant kommunene. Dette 
gjelder den regionale inndelingen i «enkelt-pakker», der Tysvær og Bokn ønsker en regional «felles-
pakke» som omfatter både fylkesveger og tiltak på E134 og E39 (lignende som dagens 
Haugalandspakke). De øvrige kommunene støtter anbefalingen fra fylkesadministrasjonene om å gå 
videre med en bypakke og egne bompengepakker for Karmøy/fv. 547 og Haugesund nord-Sveio/fv. 
47. 
 
Som beskrevet i høringsnotatet, har fylkesadministrasjonene oppfattet at de statlige kravene til en 
regional fellespakke ikke er tilfredsstilt, og at det derfor ikke er anledning nå til å fremme en regional 
fellespakke med statlige prosjekter på E134 og E39. På dette punktet vurderes det å være behov for 
en politisk avgjørelse for å komme videre i arbeidet med nye bompengepakker. 
 
De øvrige høringsinnspillene kan deles i tre grupper: 

▪ Hovedtyngden av høringsinnspillene vurderes å være i tråd med anbefalingene. Dette gjelder 
blant annet at det skal planlegges for at statlige prosjekter kan komme inn med 
bompengeinnkreving når de er klar, at framtidige bompenger på E134 i Etne og Vindafjord 
innrettes mot Bakka-Solheim-prosjektet, at bypakken innrettes mot statlig 
tilskuddsordning/nullvekstmål og tar utgangspunkt i byområdet, at det skal utredes 
utbedring av dagens fv. 47 i Haugesund nord-Sveio, og at bompengebelastningen i regionen 
må sees under ett når det kan komme flere bompengepakker parallelt. 

▪ Enkelte høringsinnspill kan også håndteres underveis i det videre arbeidet. Dette gjelder 
blant annet Karmøy sitt innspill om å vurdere et alternativ med bypakke bare for Haugesund. 
Dette vil skape noe merarbeid, men samtidig gjøre at en unngår å «rykke tilbake til start» 
dersom det bare ble utformet ett alternativ, og Karmøy til slutt likevel valgte å stå utenfor. 

▪ Noen innspill berører også valg om innretting/ambisjonsnivå som en vil komme tilbake til når 
planlagte utredninger/mulighetsstudier er gjennomført, og som det da vil være et bedre 
beslutningsgrunnlag for. Dette gjelder blant annet valg av ambisjonsnivå på Karmøy (Åkra 
Sør-Veakrossen) og om (deler av) fv. 47 kan innlemmes i bypakken. 

 
På møtet i administrativ koordineringsgruppe orienterte kommunene fra behandlingen. Sveio 
kommunestyre gjorde en endring i forbindelse med kommunestyre-behandlingen og la inn en 
oppfordring til Vestland fylkeskommune om å prioritere ny trasé for fv. 541 Grimstveit–Sveio. 
 
Forslag til konklusjon: Saken tas til orientering 

Sak 11: Orientering om politisk behandling i fylkeskommunene 
 
Basert på høringsinnspillene, arbeides det med saksframlegg til samferdselsutvalgene i Rogaland og 
Vestland, men saksframlegg og innstilling er foreløpig ikke sendt ut. Fylkeskommunene vil gi en 
orientering i møtet. 
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Videre politisk behandling i Rogaland og Vestland fylkeskommuner: 

▪ Samferdselsutvalget i Vestland 16. november og Rogaland 17. november.  
▪ Begge fylkesutvalgene 30. november. 
▪ Rogaland fylkesting 14.-15. desember og Vestland fylkesting 15.-16. desember. 

 
Forslag til konklusjon: Saken tas til orientering 

 

Sak 12: Organisering av videre arbeid med nye bompengepakker 
 
I arbeidet med nye bompengepakker har det vært en administrativ koordineringsgruppe og en 
politisk referansegruppe der alle kommunene i dagens Haugalandspakke, samt Statens vegvesen og 
Statsforvalteren har deltatt. Dersom fylkestingene i desember vedtar å gå videre med en bypakke og 
egne bompengepakker for Karmøy/fv. 547 og Haugesund nord-Sveio/fv. 47, vil det bli behov for et 
tettere faglig og etter hvert politisk samarbeid mellom fylkeskommunene og Haugesund, Karmøy og 
Sveio kommuner. Samtidig er det ønskelig å ivareta det regionale samarbeidet og de andre 
kommunenes behov for informasjon og medvirkning framover. Fylkeskommunene ønsker derfor å ta 
opp spørsmålet om videre organisering av bompengearbeidet. 
 
Den kommende tiden vil i stor grad gå med til å gjennomføre plan- og utredningsarbeider i den 
enkelte pakke (se neste sak).  Fylkeskommunen vurderer derfor at utover vinter/vår 2022 vil det 
være mye arbeid av administrativ karakter knyttet til den enkelte pakke. Det foreslås derfor å 
opprette separate administrative arbeidsgrupper for hver av disse pakkene (tre grupper). Haugesund, 
Karmøy og Sveio kommuner velger sine representanter (ca 3 faste?). Rogaland fylkeskommune deltar 
i alle gruppene, og Vestland i den som gjelder Haugesund nord-Sveio/fv. 47. Særlig i bypakken gjør 
tilskuddsordningen det aktuelt at Statens vegvesen og Statsforvalteren også deltar. Etter hvert som 
pakkene tar mer form, vil det bli økende behov for samordning på tvers av pakkene mht. 
innretting/bompengebelastning mv, og antagelig behov for fellesmøter på tvers av pakkene.  
 
På politisk nivå forventes det å bli færre direkte beslutningspunkter før nytt valg om 
innretting/ambisjonsnivå for Karmøy/fv. 547 og Haugesund nord-Sveio/fv. 47 om et års tid. Det kan 
likevel være ønskelig å sikre god informasjon med tanke på forankring og eierskap til pakkene før de 
kommer til politisk behandling. I stedet for tre grupper for hver pakke enkeltvis (som på 
administrativt nivå), kan det være like rasjonalt med en felles politisk referansegruppe for alle de tre 
bompengepakkene. Dette kan også forenkle deltagelse fra fylkeskommunene. Det er i så fall aktuelt 
at både Haugesund, Karmøy og Sveio kommuner, Rogaland og Vestland fylkeskommune, Statens 
vegvesen og Statsforvalteren deltar i gruppa. Antall deltagere må veies mot behovet for 
representasjon – dersom kommunene deltar med tre personer, kan det eksempelvis åpne for at 
ordfører, varaordfører og representant for opposisjonen kan delta. 
 
Når det gjelder behovet for regional dialog, foreslås det inntil videre et fast punkt i Haugalandspakke-
møtene (både administrativt og politisk nivå) med orientering og dialog om regional innvirkning for 
bompengepakker både på fylkeskommunalt/kommunalt vegnett og statlig bomprosjekter når de 
kommer lengre i planlegging. Når Haugalandspakken avsluttes, eller dersom det underveis viser seg 
mer hensiktsmessig, kan slik orientering/dialog eventuelt også skje i andre regionale fora.  
 
Utover ordinære møter, vil det som før være anledning til møter med kommunene enkeltvis etter 
behov (administrativt eller politisk), orienteringer til politiske organer, regionale fora eller gjennom 
politiske saker o.a. 
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I administrativ koordineringsgruppe var det innspill om behovet for å sikre en felles «overbygning» 
over de enkelte bompenge-prosjektene i regionen, herunder mulige statlige bompenge-prosjekter 
som E134 Bakka-Solheim. 
 
 Forslag til konklusjon: Politisk styringsgruppe diskuterte organisering av videre arbeid med nye 
bompengepakker. 
 

Sak 13: Status og framdrift for plan- og utredningsarbeider 
 
Plan- og utredningsarbeider: 

Det videre arbeidet med nye bompengepakker vil omfatte flere delprosjekter med 
planlegging/utredning av enkeltprosjekter, prioriteringer og analyser. Siden forrige møte er det 
særlig arbeidet med å forberede regulering av de største prosjektene i hver pakke og 
mulighetsstudier som skal gi grunnlag for å vurdere og kostnadsestimere andre, aktuelle prosjekter. 
Fylkestinget i Rogaland har nylig bevilget til sammen 40 mill. kr til følgende prosjekter – se også 
vedlagte saksframlegg/vedtak: 

▪ 20 mill. til regulering av ny Risøy bru. Tilbudsfrist for konsulent er 5. nov. Når konsulent er 
valgt, vil det bli en nærmere dialog med Haugesund kommune om planprosess og framdrift 
mv. 

▪ 10 mill. kr til videre arbeid med reguleringsplan for fv 547 Åkra Sør-Veakrossen (forfase og 
silingsfase). Det arbeides med innledende avklaringer. Det vil bli en nærmere dialog med 
Karmøy kommune og Statsforvalteren om kartlegginger og delarbeider som skal utføres for å 
tilfredsstille kravene fra KMD. 

▪ 3 mill. til mulighetsstudie for fv. 547 Åkra Sør-Helganes. Det er startet arbeid med 
konkurransegrunnlag. 

▪ 3 mill. til mulighetsstudie for Karmsundgata. Det er startet arbeid med konkurransegrunnlag. 

▪ 2 mill. til mulighetsstudie for fv. 47 Førland-Våga (Haugesunds-delen). Vestland 
fylkeskommune vil finansiere strekningen Våga-Haukås, og arbeidet vil bli koordinert 
fylkeskommunene i mellom. 

▪ 3 mill. til mulighetsstudie for buss i Haugesund sentrum. 
 
Videre framdrift: 

Når det gjelder videre framdrift for bompengepakkene for Karmøy/fv. 547 og Haugesund nord-
Sveio/fv. 47, skal nå de nevnte plan- og utredningsarbeidene gjennomføres. Det er foreløpig 
vanskelig å si akkurat hvor langt tid dette kan ta, men det er en ambisjon om at resultatene kan 
foreligge om et års tid, og at det da kan tilrettelegges for et nytt valg om innretting/ambisjonsnivå. 
Når dette valget er tatt, må hver pakke planlegges mer detaljert, og det største 
prosjektet/prosjektene i hver pakke må reguleres. Det vil være naturlig å komme tilbake med en 
nærmere vurdering av prosess og framdrift i forbindelse med det neste strategivalget. Det er 
imidlertid klart at med de planlagte utredningene og nytt strategivalg, vil ikke disse pakkene bli klare 
til å starte opp i 2023. 
 
Når det gjelder framdriften for ny bypakke, er det tidligere kommunisert at regulering av ny Risøy bru 
kan få avgjørende betydning. Prosjektet forventes å bli det største i bypakken og må ha godkjent 
reguleringsplan og kostnadsanslag i det bypakken fremmes til lokalpolitisk behandling. Rogaland 
fylkeskommune har allerede gjennomført et forprosjekt, og frist for konsulent-forespørsel på 
reguleringsarbeidet er som nevnt 5. nov. Omfanget av prosjektet gjør at det kan bli omfattet av 
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forskrift om konsekvensutredninger med tilhørende krav om planprogram. Dette kan gi en god 
prosess og et godt beslutningsgrunnlag, men også bidra til å forlenge planarbeidet. Etter at 
konsulent-kjøpet er gjennomført, må planprosessen avklares nærmere med Haugesund kommune 
som planmyndighet.  
 
Når reguleringsplanen er vedtatt og det er fattet lokalpolitiske vedtak med tilslutning til ny bypakke, 
sendes pakken til Statens vegvesen for kvalitetssikring og videre til Samferdselsdepartementet. 
Derfra er det departementet som har ansvar for saksbehandling og framdrift fram mot 
stortingsbehandlingen. I Statens vegvesen sin veileder for bompengeprosjekter er det beskrevet at 
«det må påregnes 8-15 måneder fra lokalpolitisk vedtak til vedtak i Stortinget for prosjekter 
henholdsvis uten og med KS2». Deretter skal det bygges bomstasjoner og innkrevingssystemet settes 
i drift. Samlet innebærer dette at det kan se svært krevende ut at bypakken skal være klar til oppstart 
i det dagens Haugalandspakke avsluttes sommeren 2023. Rogaland fylkeskommune vil komme 
nærmere tilbake til framdriften etter at planprosessen for ny Risøy bru er avklart og vil i den 
forbindelse ha nærmere dialog med Statens vegvesen og Vegdirektoratet. 
 
Forslag til konklusjon: Saken tas til orientering 

 

Eventuelt  


