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Bakteppe

• 1.340 millioner tilgjengelig
• 866 millioner er vedtatt låst
• 474 millioner igjen til fordeling
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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 866



Vedtak i forrige styringsgruppemøte

1. Åkra sør-Veakrossen (tiltak på eksisterende veg og bygging av 
internvegnett på Åkra) + Salhusveien + Fagerheim-Ekrene med 
oppstart i sør

2. Åkra sør-Veakrossen (tiltak på eksisterende veg og bygging av 
internvegnett på Åkra) + Fagerheim-Ekrene med oppstart i nord
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Dette er gjort siden sist

• På Fagerheim-Ekrene er det definert nye byggetrinn
• Disse har forskjellig omfang, for å gi størst mulig handlingsrom

• Både på Åkra sør-Veakrossen og Fagerheim-Ekrene er kostnader 
kvalitetssikret med anslagsmetoden. 

• Kostnadsanslagene er nå vesentlig sikrere enn i foregående 
sakspapirer
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Åkra sør-Veakrossen

• Vi hadde skissert et alternativ med tiltak på eksisterende veg+tiltak i 
internvegnettet på Åkra, grovt kostnadsvurdert til 60 mill (venstre figur)

• I styringsgruppemøtet lanserte styringsgruppen et relativt likt alternativ, 
som de kostnadsvurderte til 200 mill (høyre figur)

• I styringsgruppens forslag lå det føringer om filterfelt forbi ny 
rundkjøring i Veakrossen
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Veakrossen

• Har analysert tre alternative løsninger
1. Regulert løsning
2. Utvidelse av regulert løsning til to felt
3. Utvidelse av regulert løsning med filterfelt forbi rundkjøringen

• Regulert løsning gir en del kø i ettermiddagsrushet
• De to andre alternativene gir begge sammenlignbar og god avvikling

• Alternativ 3 er dårlig mtp trafikksikkerhet er dyrere, tar mer areal og 
krever en større omreguleringsprosess

→ Ettersom alt 1 og 2 har små økonomiske forskjeller, bør detaljbeslutning 
tas mellom RFK og Karmøy kommune
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Åkra sør-Veakrossen

• Det er nå gjennomført anslagsprosess på begge alternativene
• Alternativ A (venstre) koster 110 millioner 
• Alternativ B (høyre) koster 135 millioner
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Salhusveien

• Tidligere kostnadsanslag er basert på anslagsmetoden og er derfor 
ikke oppdatert. Kostnaden er fortsatt vurdert til 125 millioner.
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Fagerheim-Ekrene

• Det er sett på en rekke alternative byggetrinn, med oppstart fra sør 
eller fra nord

• Det er vurdert forskjellig standard. Regulert H5-standard til venstre, 
alternativ H1-standard til høyre
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Fagerheim-Ekrene

• Byggetrinn fra sør er vurdert med både regulert H5-standard og H1-
standard

• Alle byggetrinn fra nord forutsetter H1-standard
→ Regulerte toplanskryss på Ekrene og Saltveit bygges dermed ikke

• Det er vurdert fire «hovedalternativer» (to fra nord og to fra sør)
• I tillegg er det vurdert tre «supplementsalternativer» fra nord

• Felles for disse tre er at de starter/slutter på Våga. Her bygges ikke 
planlagt bru. Ny veg tilpasses eksisterende i dels ny trasé 
→ Krever reguleringsendring og dels traséendring i område med 
krigsminner, kulturminner og grøntområder
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Oppsummert

• Alternativ 1: 365-430 millioner avhengig av valg
• Alternativ 2: 305-410 millioner avhengig av valg

13

Prosjekt Kostnad 

Åkra sør-Veakrossen, alt A 110
Åkra sør-Veakrossen, alt B 135
Salhusveien 125
Fagerheim-Førland, H5-standard 170
Fagerheim-Førland, H1-standard 130
Ekrene-Saltveit, H1-standard 275
Ekrene-Vikse, H1-standard 195
(Våga-Saltveit, H1-standard 125)
(Våga-Vikse, H1-standard 45)
(Ekrene-Våga, H1-standard 65)



Porteføljeinnretning

• 474 millioner minus buffer er tilgjengelig. Vi har tidligere skissert at ca
350 mill kan låses. 

• I tillegg er jo også bufferen penger som i utgangspunktet skal brukes
• Det går an å låse noe, og samtidig ta stilling til bruk av bufferen

• Eksempelvis låse prosjekt A og prosjekt B, mens prosjekt C bygges 
dersom det er rom for det
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Prosjekt Kostnad 

Åkra sør-Veakrossen, alt A 110
Åkra sør-Veakrossen, alt B 135
Salhusveien 125
Fagerheim-Førland, H5-standard 170
Fagerheim-Førland, H1-standard 130
Ekrene-Saltveit, H1-standard 275
Ekrene-Vikse, H1-standard 195
(Våga-Saltveit, H1-standard 125)
(Våga-Vikse, H1-standard 45)
(Ekrene-Våga, H1-standard 65)



Espelandssvingane
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Planleggingskostnader i Haugalandspakken

• Det er brukt 220 millioner til planlegging i Haugalandspakken
• Totalforbruk i pakken hittil er om lag 2,5 milliarder
• Vanligvis regner man at 5-10 % av totalkostnadene går med til 
planlegging. I Haugalandspakken er dette tallet nå ca 8%

• Det er ferdigplanlagt prosjekter for ytterligere 2 milliarder. Når disse 
bygges vil andelen som har gått til planlegging gå ned til ca 5%
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Innretning av restportefølje i Haugalandspakken  

Bakgrunn 
Det har i lengre tid vært klart at det ikke er samsvar mellom forventede inntekter og utgifter i 

Haugalandspakken. Det ble derfor gitt lokal tilslutning til å øke takstene i pakken, men dette ble i 

januar 2020 avvist fra sentralt hold med begrunnelse at den foreslåtte økningen ikke samsvarte med 

gjeldende retningslinjer for bompengepakker. Det har derfor vært behov for å kutte i 

prosjektporteføljen. I styringsgruppemøtet 5.mars 2020 ble det vedtatt å «låse» en portefølje med en 

forventet kostnad på 866 millioner kroner, vist i Figur 1: 

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 
Figur 1: Låst portefølje i Haugalandspakken 

I påfølgende styringsgruppemøte, 5.mai 2020, ble det diskutert innretning på den resterende 

porteføljen, som sammen med porteføljen i Figur 1 skal utgjøre Haugalandspakkens totalportefølje 

inn mot pakkens avslutning sommeren 2023. Det er anslått at gjenværende tilgjengelige midler er på 

474 millioner kroner, men det er behov for å ha en buffer i pakken for å dekke inn eventuelle 

overskridelser, uforutsette utgifter og lignende. Litt avhengig av hvordan restporteføljen innrettes er 

det anbefalt at restporteføljen kan inneholde prosjekter for i størrelsesorden 350 millioner kroner. I 

styringsgruppemøtet 5. mai 2020 ble det enighet om at administrasjonen skulle jobbe videre med å 

kostnadsberegne og kvalitetssikre to alternative prinsippinnretninger av restmidlene: 

1. Åkra sør-Veakrossen (tiltak på eksisterende veg og bygging av internvegnett på Åkra) + 
Salhusveien + Fagerheim-Ekrene med oppstart i sør 

2. Åkra sør-Veakrossen (tiltak på eksisterende veg og bygging av internvegnett på Åkra) + 
Fagerheim-Ekrene med oppstart i nord 
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Nye kostnadsanalyser 
Til styringsgruppemøtene 5.mars og 5.mai ble det utarbeidet grove kostnadsvurderinger knyttet til 

en rekke forskjellige alternativer. Flere av alternativene var ikke sett på tidligere, og det var derfor 

behov for å både definere og kostnadsvurdere alternativer «fra scratch» i løpet av relativt kort tid. 

Det ble derfor presisert at kostnadsvurderingene var grove og at de uansett signalisert retning burde 

gjennomgås mer detaljert. 

Til dette møtet har det vært mulig å gjennomføre kostnadsvurderinger etter anslagsmetoden. Det er 

en anerkjent metode hvor alle kostnadselementene gjennomgås systematisk. Det betyr at 

kostnadene som fremkommer i dette notatet er langt sikrere enn i foregående notater, og selv om 

det også nå er en viss usikkerhet i alle tallene, er disse nå vurdert å være nede i omtrent ±10%.  

Beskrivelse av enkeltprosjekter 

Åkra sør-Veakrossen 
Prosjektet avventer for øyeblikket departementsbehandling av innsigelse fra Fylkesmannen i 

Rogaland angående dagløsning eller kulvert-/tunnelløsning på en delstrekning. Avgjørelse i denne 

saken er bebudet i løpet av juni 2020, men alternativene det nå ses på er uavhengige av denne 

avgjørelsen ettersom de aktuelle tiltakene er på dagens Fv547 og på internvegnettet i Åkrehamn og 

dermed andre steder enn der hvor innsigelsesspørsmålet ikke er avklart.  

I sakspapirene til styringsgruppemøtene 5.mars og 5.mai 2020 var det beskrevet et aktuelt 

byggetrinn som inneholdt ny rundkjøring i Rådhusvegen x Fv547, ny rundkjøring i Austre Veaveg x 

Fv547, samt etablering av intervegnett i Åkrehamn sentrum. Disse tiltakene er alle en del av det 

større Åkra sør-Veakrossen. Tiltakene var grovt kostnadsberegnet til 60 millioner kroner. Grunnet 

kort tid til å utarbeide alternativer og tilhørende kostnadsvurderinger ble det presisert at kostnadene 

var usikre og at de burde betraktes som omtrentlige anslag som på et senere tidspunkt ble 

kvalitetssikret. Denne varianten er i det følgende kalt alternativ A. 

I styringsgruppemøtet 5.mai diskuterte styringsgruppen seg frem til et alternativ som besto av 

«Oppgradering med rundkjøring og forbikjøringsfelt i Veakrossen, rundkjøring og internveier 

Åkrehamn». Alternativet ble av styringsgruppens medlemmer anslått å koste 200 millioner kroner, 

men med en presisering at tallene måtte kvalitetssikres av administrasjonen. Denne varianten er i 

det følgende kalt alternativ B. 

De to alternative innretningene er i all hovedsak like, som illustrert i Figur 2. Forskjellen mellom 

alternativene ligger i sør, hvor forlengelse av Myrdalsvegen ligger inne i alternativ B. Dette er 

tilførselsveg 2 i Åkra sør-Veakrossen-prosjektet og skal blant annet gi ny atkomst til Åkra 

sementstøperi, legge til rette for fremtidig boligutvikling i området og altså være søndre tilførselsveg 

til omkjøringsvegen.   

 

Figur 2: Åkra sør-Veakrossen. Alternativ fra sakspapirene til styringsgruppemøtene 5.mars og 5. mai – alternativ A – til 
venstre. Alternativ som fremkom i løpet av styringsgruppemøtet 5.mai – alternativ B –til høyre. 
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I styringsgruppemøtet 5.mai ble det både skriftlig i styringsgruppens innretningsforslag og muntlig i 
møtet lansert en tanke om å endre regulert løsning i Veakrossen, til å ha et filterfelt forbi 
rundkjøringen på sørsiden, sånn at de som kjører fra vest mot øst ikke trenger å være innom 
rundkjøringen. Dette for å bedre fremkommelighetsforholdene i rundkjøringen.  

Regulert løsning er vist i Figur 3. Løsningen består av et toplanskryss, hvor ombygging av dagens T-
kryss til rundkjøring er et av delelementene i den fremtidige løsningen. Det er rundkjøringen i vest, 
markert med blå sirkel, som nå foreslås bygget.  

 

Figur 3: Regulert løsning Veakrossen til venstre. Til høyre er regulert løsning sett fra vest.  

Den endelige, regulerte løsningen var tenkt bygget i forbindelse med Veakrossen-Helganes-
prosjektet. Rundkjøringene ville da ha en lokalvegfunksjon med lavere trafikk enn det som nå blir 
tilfellet, når trafikkavvisningen i form av Åkra sør-Veakrossen ikke bygges i denne omgang. Den 
regulerte løsningen har ett kjørefelt i armene og sirkulasjonsarealet, fordi løsningen er tilpasset en 
situasjon med lavere trafikk enn i dag. Analysene viser at denne løsningen vil fungere relativt greit i 
morgenrushet, men det vil bli en del kø i ettermiddagsrushet.  

Det er derfor sett på en løsning hvor den regulerte rundkjøringen utvides til å få to kjørefelt i armene 
og sirkulasjonsarealet, samt det ovennevnte alternativet med et filterfelt forbi rundkjøringen i sør. 
Begge disse løsningene gir god avvikling, og det er i praksis ingen trafikal forskjell mellom de. Noe av 
årsaken til dette er at det foreslåtte filterfeltet først og fremst vil avhjelpe trafikken fra vest, ved at 
disse slipper å kjøre innom rundkjøringen. Men denne trafikkstrømmen får uansett gode 
avviklingsforhold, fordi den kun skal vike for trafikk fra nord, og denne trafikkstrømmen er den klart 
minste av de tre armene. I tillegg må trafikken fra nord vike for den tunge trafikkstrømmen fra øst, 
sånn at trafikken fra vest i liten grad får vikeplikt. Selv i 2040-situasjon hvor det er lagt på trafikkvekst 
sammenlignet med dagens trafikk, viser analysene ingen reelle forsinkelser fra vest. 

Alternativet med to felt på de inngående armene kan i all hovedsak bygges innenfor regulert areal og 

har en marginalt høyere pris enn den regulerte løsningen. Alternativet med filterfelt krever vesentlig 

mer areal og mer omregulering, og det må også flyttes en busslomme i østgående retning for å 

kunne etablere løsningen. Løsningen har dårligere trafikksikkerhet, i tillegg til høyere kostnad. 

Ettersom løsningen med filterfelt ikke har noen klare fordeler, men flere ulemper sammenlignet med 

tofeltsalternativet, anbefales den ikke etablert.  

Den endelige avgjørelsen om hvilken løsning som bør bygges er dermed i begrenset grad et 

økonomisk spørsmål. Det anbefales derfor at detaljerte løsnings- og reguleringsmessige avklaringer 

gjøres mellom Rogaland fylkeskommune og Karmøy kommune som henholdsvis vegeier og 

reguleringsmyndighet, og ikke i Haugalandspakken.  

Anslagsprosessen viser at byggetrinnet som tidligere er vurdert til å koste 60 millioner kroner, 

tidligere omtalt som alternativ A, nå har et anslag på 110 millioner kroner. Alternativ B, hvor også 

den søndre tilfartsvegen tas inn i prosjektet, har et anslag på 135 millioner kroner. 
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Salhusveien 
Kostnadsanslagene i dette prosjektet var også tidligere et resultat av anslagsprosess, og det har 

derfor ikke vært behov for å kvalitetssikre dette tallet nå. Prosjektet vurderes med andre ord fortsatt 

å koste 125 millioner kroner.  

Det er i tidligere sakspapirer omtalt at prosjektet i prinsippet kan deles opp i deletapper, men at det 

av hensyn til helhetlige løsninger og måloppnåelse i form av økt sykkelbruk bør gjennomføres som 

ett prosjekt. 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.  

Fagerheim-Ekrene 
Ettersom prosjektet ikke er mulig å fullfinansiere i inneværende Haugalandspakke er det sett på flere 

forskjellige alternative byggetrinn, samt forskjellig standard.  

Vegen er regulert som en H5-veg. Dette er en nasjonal hovedveg for trafikkmengder mellom 6000 og 

12.000 i døgnet og fartsgrense 90 km/t. Vegen er avkjørselsfri med fysisk midtdeler og har et 

tverrprofil vist til venstre i Figur 4. Det er regulert planskilte kryss på Ekrene og på Saltveit.  

En alternativ standard er en H1-veg. Dette er i håndboka beskrevet som en nasjonal hovedveg for 

trafikkmengder under 6000 og fartsgrense 80 km/t. Tverrprofilet på denne vegen er vist til høyre i 

Figur 4 og er altså 3,5 meter smalere enn den planlagte H5-vegen. I stedet for fysisk midtdeler har 

denne vegstandarden forsterket midtoppmerking/«rumlefelt». Kryssene vil med denne standarden 

være forkjørsregulerte T-kryss. Dagens trafikkmengde på Fagerheim-Ekrene varierer mellom 6000 og 

7000 kjøretøy daglig, og et valg om H1-standard vil dermed være et fravik fra vegnormalene. I vårt 

distrikt er denne standarden bygget på E39 over Stord, hvor trafikkmengdene helt sør på øya i dag er 

7000, altså sammenlignbart med Fagerheim-Ekrene. 

 

Figur 4: Aktuelle vegstandarder Fagerheim-Ekrene. Regulert H5-standard til venstre og aktuell H1- standard til høyre 

Det er sett på flere forskjellige byggetrinn, både med oppstart i sør og oppstart i nord. De forskjellige 

byggetrinnene som er vurdert er grovt skissert med tilhørende kostnader i Figur 5. I bilde 1 er hele 

prosjektet vist, mens 2-8 er forskjellige deletapper som kort beskrives under. Fagerheim-Førland, i 

bilde 2 og 3, har oppstart i sør, mens deletappene i bildene 4-8 er varianter med oppstart i nord.  

Byggetrinnet Fagerheim-Førland er beskrevet både med regulert H5-standard i bilde 2 og H1-

standard i bilde 3. Det er ingen store kryss på strekningen, hvilket gjør at kostnadsforskjellen på de to 

alternative standardene ikke er like stor her som lenger nord. Ved å velge den regulerte løsningen vil 

en kunne utsette den endelige beslutningen om valgt standard på vegen nordover til et senere 

tidspunkt, mens et valg av H1-standard vil gjøre det naturlig å velge den standarden lenger nord 
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også. Velges H1-standard, må det opprettes dialog med reguleringsmyndighet for å avklare om 

løsningen kan bygges med dagens reguleringsplan. Startpunktet i sør, på Fagerheim, er en 

rundkjøring som egner seg godt til å gjøre standardspranget mellom den bygde standarden på Kvala-

Fagerheim og en eventuell H1-standard på Fagerheim og nordover.  

I prosjektene som starter på Ekrene er kryssløsning på Ekrene ikke medtatt, de starter alle like sør for 

Ekrene. Dette fordi den regulerte kryssløsningen i to plan er så kostnadskrevende at den vil kreve en 

svært stor andel av de tilgjengelige midlene. Av samme grunn har heller ikke de alternativene som 

passerer Saltveit med seg det regulerte toplanskrysset her, i stedet er det lagt til grunn et T-kryss. I 

alle byggetrinnene vist i bildene 4-8, med oppstart i nord, er det altså lagt til grunn en H1- standard 

med kryss i plan og uten fysisk midtdeler. Felles for disse alternativene vil det dermed være sånn at 

det må opprettes dialog med reguleringsmyndighet for å avklare eventuelle behov for 

reguleringsendringer. 

Alternativene vist i bildene 6-8 starter/slutter ved fylkesgrensen/Våga. Her er det i reguleringsplanen 

vist en bro over dagens fylkesveg, og fremtidig veg følger en annen veglinje enn dagens veg. I disse 

tre alternativene bygges ikke denne broen og det er behov for å endre den planlagte vegtraséen i 

området for å treffe eksisterende veg. Det gjøres oppmerksom på at det i dette området ligger 

krigsminner, kulturminner og grøntområder/friluftsområder og at en reguleringsendring her vil 

kunne kreve konsekvensutredning og mulige konflikter mot overordnede myndigheter. 

Kostnadsestimatene for alternativene 6-8 er ikke basert på anslagsmetoden og har større usikkerhet 

enn de andre byggetrinnene. Disse tre alternativene kan betraktes som et supplement til 

hovedalternativene, eksempelvis dersom den valgte innretningen har behov for noen mindre 

prosjekter for å supplere øvrig portefølje.   

 

Figur 5: Aktuelle byggetrinn Fagerheim Ekrene med anslåtte kostnader i millioner kroner 
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De forskjellige byggetrinnene er mer inngående omtalt under: 

Fagerheim-Førland 

Alternativet er vist i bilde 2 og i bilde 3, med henholdsvis regulert H5-standard og H1-standard. 

Alternativene har oppstart i sør, hvor de blir en forlengelse av Kvala-Fagerheim som ble åpnet i 2018.  

Dette byggetrinnet har ingen større kryss og alternativet er derfor skissert med begge de to 

alternative standardene. Byggetrinnet vil sikre en viktig g/s-kobling mot Haugesund, som i dag 

mangler. En annen fordel med byggetrinnet er at man unngår trafikkfarlige standardsprang på vegen, 

sånn at trafikantene slipper å kjøre vekselsvis ny og gammel veg. Velges H1-standard, må det 

opprettes dialog med reguleringsmyndighet for å avklare om løsningen kan bygges med dagens 

reguleringsplan. 

Tiltaket er kostnadsberegnet med anslagsmetoden til 170 millioner kroner i regulert H5-standard. 

Alternativet med H1-standard er kostnadsvurdert til 130 millioner. Den sistnevnte 

kostnadsvurderingen er ikke gjort med anslagsmetoden, men ettersom den tar utgangspunkt i 

anslaget på 170 millioner, vurderes også denne kostnadsvurderingen til å være sikker.  

Ekrene-Saltveit 

Alternativet er vist i bilde 4. I nord starter prosjektet like sør for det planlagte toplanskrysset på 

Ekrene. Det er forutsatt en H1-standard, hvor krysset på Saltveit utformes som T-kryss. Ettersom 

planlagt vegstandard ikke bygges, må det opprettes dialog med reguleringsmyndighet for å avklare 

om alternativet kan bygges med dagens reguleringsplan eller om det kreves reguleringsendring. Både 

den dårlige vegkurvaturen ved Vikse og Saltveit vil med realisering av denne delstrekningen 

utbedres, og delstrekningen vil også bygge planlagt bro ved fylkesgrensen ved Våga. Ved Rophus i 

nord er det i byggetrinnet tatt med planskilt kryssing for myke trafikanter.   

Tiltaket er kostnadsberegnet med anslagsmetoden til 275 millioner kroner. 

Ekrene-Vikse 

Alternativet er vist i bilde 5. Delstrekningen inneholder det samme som Ekrene-Saltveit-byggetrinnet, 

men avsluttes i sør ved Vikse. Dermed utbedres ikke strekningen Vikse-Saltveit i dette byggetrinnet, 

slik at dagens dårlige vegkurvatur ved Saltveit forblir som i dag. Se ellers beskrivelse av Ekrene-

Saltveit.  

Tiltaket er kostnadsberegnet med anslagsmetoden til 195 millioner kroner. 

Våga-Saltveit 

Alternativet er vist i bilde 6. Som for de andre alternativene med oppstart i nord er det også her 

forutsatt H1-standard. Alternativet utbedrer dårlig vegkurvatur både ved Vikse og Saltveit. Ved 

Saltveit bygges ikke det regulerte toplanskrysset, i stedet etableres et T-kryss i plan. I 

reguleringsplanen ligger det inne en bro over dagens veg i Våga-området, men i dette alternativet 

bygges ikke denne og ny veg kobles i stedet inn på dagens veg uten denne broen. Som nevnt tidligere 

krever dette en reguleringsendring og en traséføring i et område med krigsminner, kulturminner og 

grøntområder/friluftsområder. En reguleringsendring her vil kunne kreve konsekvensutredning og 

mulige konflikter mot overordnede myndigheter.  

Kostnaden på dette alternativet er ikke gjort med anslagsmetoden og er derfor noe mer usikker enn 

hovedalternativene i bilde 1-5. Estimert kostnad er 125 millioner kroner. 
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Våga-Vikse 

Alternativet er vist i bilde 7. Alternativet er likt som Våga-Saltveit, men avsluttes ved Vikse. Dermed 

utbedres ikke kurvaturen ved Saltveit i dette alternativet. Problematikk knyttet til reguleringsendring 

og mulige konflikter er lik som for Våga-Saltveit.  

Kostnaden på dette alternativet er ikke gjort med anslagsmetoden og er derfor noe mer usikker enn 

hovedalternativene i bilde 1-5. Estimert kostnad er 45 millioner kroner. 

Ekrene-Våga 

Alternativet er vist i bilde 8. Som for de andre alternativene med oppstart i nord er det også her 

forutsatt H1-standard. Alternativet har nordre startpunkt sør for Ekrene, så dagens kryss til Ekrene 

blir liggende som i dag. Alternativet sikrer en planskilt kryssing for myke trafikanter på Rophus. Som 

for Våga-Saltveit og Våga-Vikse etableres ikke regulert bro ved Våga i dette alternativet, i stedet 

kobles ny veg inn på dagens veg i Våga-området. I likhet med de foregående byggetrinnene krever 

dette en reguleringsendring og en traséføring i et område med krigsminner, kulturminner og 

grøntområder/friluftsområder. En reguleringsendring her vil kunne kreve konsekvensutredning og 

mulige konflikter mot overordnede myndigheter.  

Kostnaden på dette alternativet er ikke gjort med anslagsmetoden og er derfor noe mer usikker enn 

hovedalternativene i bilde 1-5. Estimert kostnad er 65 millioner kroner. 

Oppsummering 
Det er sett på en rekke forskjellige alternative innretninger for å innrette de gjenværende midlene til 

de tre aktuelle gjenværende prosjektene. Tilgjengelige midler er 474 millioner og det er indikert at 

prosjekter for opp mot rundt 350 millioner kan låses. De forskjellige innretningsalternativene var: 

1. Åkra sør-Veakrossen (tiltak på eksisterende veg og bygging av internvegnett på Åkra) + 
Salhusveien + Fagerheim-Ekrene med oppstart i sør 

2. Åkra sør-Veakrossen (tiltak på eksisterende veg og bygging av internvegnett på Åkra) + 
Fagerheim-Ekrene med oppstart i nord 
 

De forskjellige alternative byggetrinnene som er utarbeidet er vist i Figur 6. De tre nederste 

byggetrinnene av Fagerheim-Ekrene-prosjektet har en høyere usikkerhet enn de andre alternativene 

og er også avhengig av en større omreguleringsprosess, og er derfor satt i parentes. Disse kan 

betraktes som et supplement til hovedalternativene, eksempelvis dersom den valgte innretningen 

har behov for noen mindre prosjekter for å supplere øvrig portefølje.   

Prosjekt Kostnad  

Åkra sør-Veakrossen, alt A 110 

Åkra sør-Veakrossen, alt B 135 

Salhusveien 125 

Fagerheim-Førland, H5-standard 170 

Fagerheim-Førland, H1-standard 130 

Ekrene-Saltveit, H1-standard 275 

Ekrene-Vikse, H1-standard 195 

(Våga-Saltveit, H1-standard 125) 

(Våga-Vikse, H1-standard 45) 

(Ekrene-Våga, H1-standard 65) 
Figur 6: Anslåtte kostnader forskjellige aktuelle byggetrinn 

De to alternativene på Åkra sør-Veakrossen er relativt like, det er kun etablering av den søndre 

tilførselsveien som skiller alternativene. Også i kostnad er det relativt sammelignbare alternativer. 
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Den søndre tilførselsveien var ikke inkludert i det opprinnelige «sentrums-alternativet» fordi denne 

har mindre betydning for hovedvegtrafikken og behovet for den primært utløses når 

omkjøringsvegen etableres, men har samtidig positive ting med seg i form av at den legger til rette 

for ønsket arealutvikling i området og sikrer en bedre atkomst til Åkra sementstøperi. Når det gjelder 

Veakrossen har løsningsvalget relativt liten økonomisk betydning og bør derfor være et valg som 

gjøres av Rogaland fylkeskommune og Karmøy kommune som reguleringsmyndighet, og ikke av 

Haugalandspakken.  

Salhusveien er tidligere omtalt som et prosjekt som i stor grad samsvarer med overordnede planer i 

regionen og som også inngår i en helhet sammen med planlagt kollektivtiltak i rundkjøringen mellom 

E134 og Fv47. Prosjektet er reguleringsavklart. Prosjektet bør gjennomføres som ett prosjekt, men 

kan om ønskelig/nødvendig deles opp i etapper.  

På Fagerheim-Ekrene foreligger det nå valgbare alternativer med oppstart enten fra sør eller nord. 

Faglig har man en klar anbefaling om å starte i sør, for å unngå standardsprang, utvikle vegen på en 

sammenhengende måte og å knytte sammen g/s-systemet i området. Dersom det startes opp fra sør 

finnes det valgbare alternativer med både regulert H5-standard og H1-standard. Dersom det startes 

opp fra nord er det i alle alternativene lagt til grunn at vegen bygges med H1-standard. Endring til 

H1-standard kan kreve en reguleringsprosess før bygging kan starte. Både Ekrene-Saltveit og Ekrene-

Vikse har positive aspekter ved at den dårligste vegkurvaturen mellom Fagerheim og Ekrene vil 

utbedres med disse alternativene.  

Det er tidligere redegjort for hvorfor det er behov for en buffer i pakken og hvorfor det derfor ikke 

kan låses prosjekter helt opp til tilgjengelig ramme. Samtidig er det sånn at også bufferen i 

utgangspunktet skal brukes, og også om noen prosjekter blir dyrere enn forutsatt eller om inntektene 

blir lavere enn forutsatt, vil det kunne være noe buffer igjen til bruk. Selv om ikke hele den 

tilgjengelige rammen på 474 millioner kroner kan låses nå, må det på et senere tidspunkt tas stilling 

til hvordan restmidlene/bufferen skal brukes.  

Enten innretningsalternativ 1 eller alternativ 2 velges vil noen kombinasjoner utfordre anbefalt 

tilgjengelig ramme, men det kan være en fornuftig løsning å låse noen prosjekter og samtidig 

bestemme hva eventuelle restmidler/buffermidler skal brukes til. Eksempelvis kan man i alternativ 1, 

som består av tre prosjekter som i sum vil koste 365-430 millioner kroner avhengig av hvilket 

alternativ som velges på Åkra og på Fagerheim-Førland, bestemme at to prosjekter låses og at det 

tredje prosjektet skal bygges dersom man på et senere tidspunkt ser at det er midler til prosjektet. 

Det samme gjelder innretningsalternativ 2, hvor totalsummen er 305-410 millioner, avhengig av 

hvilke byggetrinn som velges: Det går i dette alternativet an å f.eks. låse Åkra sør-Veakrossen og 

Ekrene-Vikse, og ta stilling til at restmidler skal brukes til å f.eks. bygge videre til Saltveit dersom det 

viser seg å være råd til dette.  
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