
Møteinnkalling S5 – 2020 Haugalandspakken/Referansegruppe for 
utredning av ny bompengepakke på Haugalandet  
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Sak: Godkjenning av møtereferat S4-2020 
Møtereferat legges ved møteinnkallingen. 
 

Sak: Orientering om fylkeskommunal behandling av restportefølje i Haugalandspakken 
Fylkesutvalget i Vestland behandlet saken om porteføljeinnretning i Haugalandspakken den 29. 
september 2020. Fylkestinget i Rogaland behandlet saken den 20. oktober 2020.  
 
Det er utarbeidet et eget notat som oppsummerer disse to behandlingene og gjengir endelig 
konklusjon. Notatet vedlegges møteinnkallingen. Oppsummert er endelig konklusjon at den 
administrative innstillingen til Fylkesrådmannen i Rogaland ble vedtatt, med unntak av at 
trafikksikkerhetstiltaket på Fv47 Rophus i Sveio kommune ble flyttet opp fra buffer-potten til den låst 
portefølje.  
 
I forbindelse med den fylkeskommunale behandlingen i Rogaland ble det utarbeidet to notater. Det 
ene omhandler eventuell økt ramme til prosjektet i Karmsundgata for å sikre at nytten i prosjektet 
ivaretas. Det andre omhandler en oversikt over historisk bompengeforbruk og fremtidig 
bompengeforbruk, samt en oversikt over hvor bompengene kreves inn og forbrukes på 
kommunenivå. Disse to notatene er vedlagt saksfremlegget til denne saken.  
 
Fylkestinget i Rogaland fattet i forbindelse med sin behandling av saken et vedtak om at 
Haugalandspakken blir lagt inn i plan for forvaltningsrevisjon for 2021. Man vil komme tilbake til 
mandatet for denne saken i en egen sak senere.  
 
Forslag til konklusjon: Saken tas til orientering.  

 

Sak: 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: Innspill til arbeidsprogram for bompengeutredning. 
 
Etter kommunenes og fylkeskommunenes prinsippvedtak i 2019, er neste fase i arbeidet med nye 
bompengepakker å lage en bompengeutredning. Fylkesrådmennene i Rogaland og Vestland har 
utarbeidet forslag til et «arbeidsprogram» som redegjør for organisering og gjennomføring av 
bompengeutredningen, hva som skal utredes, beslutningspunkter, og muligheter til informasjon og 
innspill.  
 
Når arbeidsprogrammet er fastsatt, starter fasen med «strategivalg» (3B), der det på et grovmasket 
nivå skal utredes alternative innrettinger med hensyn til geografisk avgrensning for nye 
bompengepakker, utviklingsstrategier, «miljøprofil», inntektsgrunnlag/ambisjonsnivå og samlet 
bompengebelastning for trafikantene. Anbefaling om strategivalg sendes til politisk behandling i 
kommunene høsten 2021, før endelig vedtak i fylkestingene i desember 2021. Deretter utformes de 
valgte pakkene mer detaljert (fase 3C), og det utarbeides nødvendig dokumentasjon. 
 
Først etter at pakkene er detaljert og dokumentasjonen ferdigstilt, gjør kommunene og 
fylkeskommunene endelig vedtak om tilslutning til nye bompengepakker. Til slutt oversendes hele 
bompengeutredningen med forslag til nye bompengepakker til Samferdselsdepartementet for 
kvalitetssikring før endelig behandling i Stortinget. 



 
Administrativ koordineringsgruppe ga innspill til arbeidsprogrammet i administrativt møte 
11.november. Gruppen var særlig opptatt av at medvirkning burde vektlegges mer. Det ble vektlagt 
dialog med kommunene for å ta høyde for lokale planer/ambisjoner, det ble foreslått orienteringer 
underveis til lokalpolitiske organer, tettere involvering av næringsliv/organisasjoner. Videre ble det 
påpekt behov for å tydeliggjære bærekraftsmål og overgang til lavutslippssamfunn, avklaring om hva 
som skjer på statlig vegnett, og vurdere handlingsrom mht å inkludere tiltak i tettsteder og på 
tilliggende fylkesvegnett. Det ble også påpekt at framdriftsplanen er stram – særlig knyttet til å 
ferdigstille plangrunnlag og rom for kvalitetssikring i departementet. 
Arbeidsprogrammet vedlegges møteinnkallingen.  
 
Forslag til konklusjon: Arbeidsprogrammet presenteres i møtet og referansegruppen gir innspill i 
saken. Innkomne innspill fra referansegruppen og den administrative koordineringsgruppen 
vurderes og hensyntas så langt som mulig, før arbeidsprogrammet fastsettes endelig i etterkant av 
møtet. Endelig arbeidsprogram sendes ut til referansegruppen. 

 

Sak: Presentasjon av fagnotat om areal- og transportutvikling på Haugalandet  
 
Fylkesrådmennene har utarbeidet et fagnotat som beskriver areal- og transportutvikling på 
Haugalandet siste 10-15 år. Notatet legges ved møteinnkallingen. Hensikten er å gi et oppdatert 
kunnskapsgrunnlag om dagens situasjon og om langsiktige utviklingstrender før en i 
bompengeutredningen vurderer framtidige utviklingsscenarier og utviklingsbehov i regionen. I møtet 
gis styringsgruppen en orientering om hovedinnholdet i notatet. 
 
Første del av notatet omhandler befolknings-, arbeidsplass- og arealutvikling - mekanismer som 
påvirker transportbehov og transportmengde. Andre del av notatet går nærmere inn på 
trafikkutvikling, -kapasitet og avvikling, reisevaner og ulykker mv: 
 

▪ Befolkningsveksten endrer seg:  
Årlig befolkningsvekst økte fra omkring 0,5 % på starten av 2000-tallet til ca 1,2 % fra og med 
2006, mens fra 2015 er den nede på 0,2 % igjen. Siden 1990 har andelen «godt voksne» (45-
66 år) på Haugalandet økt fra 20 til 28 % og varsler at «eldrebølgen» for alvor vil slå inn i 
løpet av et par tiår. 
 

▪ En god del fortetting, men likevel arealspredning: 
I 2011 bodde ca halvparten av befolkningen på Haugalandet innenfor «gang-/sykkelavstand» 
til små og store tettstedssentre i regionen. Dette har holdt seg og økt marginalt. Likevel 
reduseres andelen av den totale boligmassen som er lokalisert i gang-
/sykkelavstand/sentrumsnært. Arbeidsplassene i regionen viser klar tendens til 
«tettstedsspredning» - det vil si mindre kompakt lokaliseringsmønster. Mesteparten av nye 
forretningsbygg er lokalisert på Norheim, Raglamyr og Bygnes – samtidig er det reduksjon i 
handelsomsetning i Haugesund og Kopervik sentrum. Nye kontorer har kommet dels på 
Norheim og dels i Haugesund sentrum. Haugesund sentrum er likevel fortsatt regionens klart 
største arbeidsplasskonsentrasjon. 
 

▪ Nullvekst i biltrafikken i Haugesund, men økning i Karmøy og ellers i regionen: 
I sentrale deler av Haugesund har det vært tilnærmet «nullvekst» i biltrafikk det siste tiåret. 
På sentrale deler av Karmøy har trafikkveksten vært omkring 1,5 % årlig (ca dobbelt av 
befolkningsveksten), men halvert de senere årene. Ellers i regionen har det vært 1-2 % årlig 
trafikkvekst. 
 



▪ Mer gåing enn før, men høy bilbruk på korte reiser: 
Andelen reiser som gjennomføres med bil på Haugalandet ser ut til å være noe redusert 
siden 2011, og gangandelen har tilsvarende økt. På korte reiser under 1 km er gangandelen 
likevel bare halvparten av det nasjonale gjennomsnittet.  Kollektivandelen i regionen er 
svært lav, men bruken av bybuss i Haugesund har hatt en klar økning. 

 
▪ Nedgang i trafikkulykker, men relativt mange blant gående og syklende: 

Antallet trafikkulykker viser tydelig nedadgående trend, og klarest når det gjelder antall 
lettere skadde. Antall ulykker pr innbygger er omtrent som for landet som helhet. 

 
Forslag til konklusjon: Saken tas til orientering 
 

Sak: Møteplan 2021 
 
Av praktiske årsaker er det ønskelig å dele opp møtene i styringsgruppen for dagens 
Haugalandspakke og politisk referansegruppe for bompengeutredning. Møtene vil avholdes 
umiddelbart etter hverandre og medlemmene vil i hovedsak være de samme, men flere kommuner 
og fylkesmannen deltar i bompengeutredning, i tillegg til ulikt mannskap hos Statens vegvesen. Det 
antas at tidsbehovet for møter i dagens pakke vil reduseres neste år, og at møtene kan legges opp 
med tidsramme ca 1 time til dagens pakke og 2 timer til bompengeutredning, tilsvarende som i 
denne møteinnkallingen. Den innbyrdes fordelingen mellom de to møtene vil tilpasses fra gang til 
gang, innenfor den totale møterammen på tre timer. 
 
Sekretariatet kaller inn til begge møtene (dagens Haugalandspakke og bompengeutredning) samtidig 
og sakspapirer til begge møtene sendes i samme epost for å lette oversikten. Outlook-innkallinger 
differensieres for de som bare deltar i ett av møtene. For de som deltar i begge møtene vil det 
dermed ikke være noen reell forskjell fra i dag. 
 
Forslag til møteplan er tilpasset prosessen med bompengeutredning. Det er lagt til grunn at politiske 
møter fortsatt avholdes på torsdager 10.00-13.00 og administrative møter på onsdager 12.00-15.00, 
tilsvarende som i 2020. I arbeidet med utredning av ny bompakke på Haugalandet vurderes det å 
være behov for tre møter i første halvår 2021, for å sikre en tilstrekkelig tett oppfølging av arbeidet 
som skal gjøres frem mot konklusjon og politisk behandling på høsten. Det foreslås derfor fem møter 
i 2021. Også i 2020 har det vært fem møter. 
 

Møte nr. Administrativt møte Politisk møte 

1. Onsdag 10. februar Torsdag 25. februar 

2. Onsdag 14. april Torsdag 29. april 

3. Onsdag 23. juni Torsdag 1. juli 

4. Onsdag 25. august Torsdag 9. september 

5. Onsdag 3. november Torsdag 11. november 

 
Vurderinger knyttet til enkeltmøter: 
 

1. Politisk møte 1 er lagt rett før vinterferien for å gi rom til 3 møteserier i vårsemesteret. 
Samtidig gir det rom i forkant for dialog med kommuneadministrasjonene om strategier og 
planer. 

2. Møte 2 er lagt rett etter påske. På det tidspunktet antas NTP-forslaget å være lagt fram (i 
2017 ble det lagt frem 5. april). 

3. Møte 3 er lagt helt opp mot sommeren for å komme etter NTP-behandlingen i Stortinget (i 
2017 ble det behandlet 19. juni). Administrativt og politisk møte legges tettere. 



4. Møte 4 legges i forbindelse med utsending av fylkesrådmennenes anbefaling om strategivalg 
ca 1. sept. Administrativt møte er lagt 25. august for å gi mulighet for faglige merknader før 
utsending, mens politisk er lagt i etterkant for å informere. Nøyaktig dato for utsending av 
anbefaling må avklares når kommunale møter og skrivefrister er bestemt. 

5. Møte 5 legges etter frist for kommunenes og etatenes innspill til strategivalg (ca 15. okt.), 
men før fylkeskommunene tar saken til behandling (Samferdselsutvalget i Rogaland 17. nov.). 

 
Det tas forbehold om endringer som følge av NTP-behandling og prosess med politiske behandlinger 
høsten 2021. 
 
Forslag til konklusjon: Styringsgruppa gir tilslutning til framlagt møteplan. 
 

Sak: Eventuelt 


