
Nye bompengepakker 
på Haugalandet

Møte i politisk referansegruppe 9. sept. 2021



Agenda 9. sept

Sak 4: Gjennomgang og orientering om «Strategivalg for nye 
bompengepakker på fylkeskommunalt og kommunalt vegnett 
på Haugalandet».

 Hva trenger vi tilbakemelding på for å komme videre i 
arbeidet?

 Oppdatert om handlingsrom og anbefalinger for:
 Bypakke
 Midt‐Karmøy/fv. 547

 Haugesund nord‐Sveio/fv. 47

 Høring og medvirkning i 2021



Hva trenger vi tilbakemelding på for å 
komme videre med bompengepakkene?



Notat om nye bompengepakker

Dette er saken:
• Dette er en prosess for å avklare hvilke bompengepakker 

kommunene og fylkeskommunene skal jobbe videre med 
på Haugalandet, og rammer for dette.

• Arbeidet har bakgrunn i tidligere vedtak fra 2019, 
begrensede samferdsels-ressurser og regionale behov.

• Vi står overfor ulike alternativer mht. valg av 
bompengepakker og innretting/ambisjonsnivå.

• FK-adm. har fremmet anbefalinger om videre planlegging/ 
innretting og ber om tilbakemelding fra kommunene og 
statsetatene, før saken skal behandles av fylkestingene.

• Vi skal samarbeide om videre planlegging og mer detaljert 
utforming av de bompengepakkene som blir valgt. Først 
når pakkene er ferdig planlagt, må kommunene og 
fylkeskommunene endelig vedta om de vil slutte seg til.

3. Utarbeide forslag til nye 
bompengepakker (2020-

22)

2021: Strategiske 
valg/alternativer

2022: Detaljert 
utforming av valgte 
bompengepakker

1. Forhåndsvurdering 
(2017-18)

2. Lokalpolitisk 
prinsippvedtak (2019)

3. Utarbeide forslag til nye 
bompengepakker (2020-

22)

4. Lokalpolitiske vedtak om 
tilslutning til nye pakker 

(2022)

5. Statlig kvalitetssikring og 
Stortingsbehandling (2023)



Hva ønsker FK‐adm. tilbakemelding på for å komme videre?

• Fylkeskommunene og kommunene på Haugalandet skal arbeide videre med en bypakke og i tillegg 
egne bompengepakker for Midt-Karmøy/fv. 547 og Haugesund nord-Sveio/fv. 47?

Alle kommunene

• Fylkeskommunene og de berørte kommunene skal arbeide videre med en bypakke?
• Bypakken avgrenses geografisk til Haugesund/fastlands-Karmøy?
• Bypakken innrettes for å posisjonere seg mot ny tilskuddsordning med statlig avtale og nullvekstmål for 

personbiltransport?

Bypakke

• Rogaland fylkeskommune og Karmøy kommune skal arbeide videre med en egen bompengepakke for 
Midt-Karmøy/fv. 547?

Midt-Karmøy/fv. 547

• Rogaland og Vestland fylkeskommuner og Haugesund og Sveio kommuner skal arbeide videre med en 
egen bompengepakke for Haugesund nord-Sveio/fv. 47?

• Før pakken utformes detaljert, undersøkes det hva som er mulig å oppnå med forbedringer langs 
dagens veg (strategivalget utsettes)? Alternativt gå inn for Førland-Ekrene som enkeltstående 
utbyggingsprosjekt allerede nå?

Haugesund nord-Sveio/fv. 47

• ??
Andre innspill



Oppdatert om 
handlingsrom og anbefalinger



Alternative «bompakke-områder» på 
Haugalandet

Alternativer som er lansert:
0.   Ikke ny bompengepakke på Haugalandet etter 2023
1. Regional fellespakke statlig + fylkeskommunal + kommunal
2. Regional fellespakke fylkeskommunal + kommunal (ikke stat)
3. By- og tettstedspakke + strekningspakker fv. 47/547 (prinsippvedtaket) 

Om handlingsrommet:
• De store prosjektene på E134 og E39 er ikke reguleringsavklart. 
• Ikke NTP-finansiering til eventuell regional pakke med mindre statlige 

prosjekter.
• Vanskelig med bompenger på E134 både til Bakka-Solheim og til mindre 

prosjekter i Vindafjord/Etne.
• Statens vegvesen ønsker planlegge E39 Bokn-Hope og E134 Helganes-

Aksdal/Karmsund bru før det tas stilling til bompenger der. 
• Transportpolitiske ulikheter, ny tilskuddsordning krever bypakke.
• Begrenset bompengegrunnlag på FK-vegnettet i øst.



Anbefalinger om alternative «bompakke-områder»

Anbefaling om bompengepakker på fylkeskommunalt og kommunalt 
vegnett:

• Fortsette arbeidet med utgangspunkt i prinsippvedtaket.
• Egen bypakke. Andre byer/tettsteder håndteres i andre pakker og med 

ordinære budsjettmidler.
• Egne pakker for Midt-Karmøy/fv. 547 og for Haugesund nord-Sveio/fv. 47.

De store statlige prosjektene på E134 og E39 kommer når de er ferdig 
planlagt og finansiert. Neste skritt for å komme videre er:

• E134 Bakka-Solheim må reguleres. Eventuelle bompenger antagelig 
avhengig av lokalt initiativ. 

• E39 Bokn-Hope må gjennomføre kommunedelplan.
• E134 Helganes-Aksdal/Karmsund bru må få planmidler til kommunedelplan. 

• Veginvesteringer i områder uten bompenger finansieres med ordinære 
midler (NTP-langtidsprogram, FK-handlingsplaner/økonomiplaner/ 
budsjett).



Hva ønsker vi tilbakemelding på?
1. Skal fylkeskommunene og de berørte kommunene arbeide videre 

med en bypakke?
2. Geografisk avgrensning: Haugesund og fastlands-Karmøy?
3. Innretting: Posisjonere bypakken mot ny tilskuddsordning med 

statlig avtale og nullvekstmål for personbiltransport?

Om handlingsrommet:
• Statlig tilskuddsordning krever bypakke med nullvekstmål.
• Statens vegvesen anbefaler at bypakken avgrenses til byområdet.
• Kortere avstander og større muligheter for å reise mindre med bil 

internt i byområdet enn til/fra andre tettsteder og kommuner.
• ATP og KVU legger til grunn nullvekstmål for byområdet 

Haugesund/fastlands-Karmøy. Lokale mål om nullvekst i Haugesund 
og Karmøy.

Handlingsrom bypakke:



1. Bypakken innrettes mot statlig avtale og nullvekstmål.
2. Bypakken avgrenses geografisk til 

Haugesund/fastlands-Karmøy

Andre momenter som må diskuteres videre:
• Ambisjonsnivå og innretting av tiltak spesielt i 

Karmsundgata.
• Tiltak på andre deler av vegnettet.
• Forbedringer for kollektivtransporten.
• Gang- og sykkelforbindelser lokalt og til/fra sentrum.

Anbefalinger om bypakke:

Høst 2021: 
Skal vi 

arbeide videre 
med en ny 
bypakke?
Innretting?
Geografi?

Regulere ny 
Risøy bru

Mulighets-
studie 

Karmsundgata
Alternativ 1: 

Bypakke

Mulighets-
studie kollektiv 

i sentrum



Handlingsrom Midt-Karmøy/fv. 547

Hva ønsker vi tilbakemelding på?
• Skal Rogaland fylkeskommune og Karmøy kommune 

arbeide videre med en egen bompengepakke for Midt-
Karmøy/fv. 547?

Om handlingsrommet:
• Åkra Sør-Veakrossen og Veakrossen-Helganes er ikke 

planavklart – kan ikke nå fremme en bompengepakke 
der noen av disse prosjektene inngår.

• FU 102-21: Utrede andre gode, men rimeligere og mer 
gjennomførbare løsninger for fv. 547 Åkra-Helganes.

• FT skal i oktober behandle sak om planmidler til å 
fortsette regulering av Åkra Sør-Veakrossen.



Anbefaling om Midt-Karmøy/fv. 547:

• To-delt utredningsløp for Midt-Karmøy/fv. 547 (mulighetsstudie + reguleringsplan). 
Valg om innretting/ambisjonsnivå utsettes.

Høst 2021: 
Skal vi 
arbeide 

videre med 
en ny 

bompenge-
pakke for 

Midt-
Karmøy?

Reguleringsplan 
Åkra Sør-

Veakrossen: 
Forfase, vurdere 

tunnel-
alternativer

Høst 
2022: 

Hva har 
vi funnet 

ut?

Mulighetsstudie:   
Hva kan oppnås 
med å forbedre 
dagens veg?

Høst 2022: 
Vurdere 

handlingsrom/ 
alternativer for 
videre arbeid.

Regulere 
alternativt 
prosjekt

Fullføre 
regulering 
av Åkra 

Sør-
Veakrossen

Alternativ 1: 
Bompengepakke 
med utbedringer 
langs hele fv 547

Alternativ 2:
Åkra Sør-

Veakrossen som 
enkeltstående 

utbyggingsprosjekt

Alternativ 3: 
Bompengepakke 
med Åkra Sør-

Veakrossen + andre 
prosjekter



Anbefaling om Midt-Karmøy/fv. 547:

• To-delt utredningsløp for Midt-Karmøy/fv. 547 (mulighetsstudie + reguleringsplan). 
Valg om innretting/ambisjonsnivå utsettes.

Høst 2021: 
Skal vi 
arbeide 

videre med 
en ny 

bompenge-
pakke for 

Midt-
Karmøy?

Reguleringsplan 
Åkra Sør-

Veakrossen: 
Forfase, vurdere 

tunnel-
alternativer

Høst 
2022: 

Hva har 
vi funnet 

ut?

Mulighetsstudie:   
Hva kan oppnås 
med å forbedre 
dagens veg?

Høst 2022: 
Vurdere 

handlingsrom/ 
alternativer for 
videre arbeid.

Regulere 
alternativt 
prosjekt

Fullføre 
regulering 
av Åkra 

Sør-
Veakrossen

Alternativ 1: 
Bompengepakke 
med utbedringer 
langs hele fv 547

Alternativ 2:
Åkra Sør-

Veakrossen som 
enkeltstående 

utbyggingsprosjekt

Alternativ 3: 
Bompengepakke 
med Åkra Sør-

Veakrossen + andre 
prosjekter



Handlingsrom for Haugesund nord-
Sveio/fv. 47

Hva ønsker vi tilbakemelding på?
• Skal Rogaland og Vestland fylkeskommuner og Haugesund og 

Sveio kommuner arbeide videre med en egen bompengepakke 
for Haugesund nord-Sveio/fv. 47?

• Utrede hva som er mulig å oppnå med forbedringer langs 
dagens veg, før valg om innretting/ambisjonsnivå? 

• Alternativt gå inn for Førland-Ekrene som enkeltstående 
utbyggingsprosjekt allerede nå?

Om handlingsrommet:
• Førland-Ekrene er planavklart, men vil gi betydelig økning i 

bompengebelastning.
• Begrenset kunnskapsgrunnlag for å vurdere «andre gode men 

rimeligere løsninger» for fv. 47. 



Anbefaling om Haugesund nord-Sveio/fv. 47:

• Gjennomføre mulighetsstudie for fv. 47 – både på Sveio- og Haugesund-siden. 
Vurdere hva som kan oppnås med forbedringer langs dagens veg.

• Valg om innretting/ambisjonsnivå utsettes.

Høst 2021: 
Skal vi arbeide 
videre med en 
ny bompenge-

pakke for fv
47?

Mulighetsstudie: 
Hva kan oppnås 
med å forbedre 

dagens veg 
(Sveio+Haugesund)

?

Høst 2022: 
Vurdere 

handlingsrom/ 
alternativer for 
videre arbeid.

Alternativ 1: 
Førland-Ekrene som 
utbyggingsprosjekt

Alternativ 2: 
Bompengepakke 
med utbedring av 

dagens veg

Alternativ 3: 
Innlemme 

(Haugesundsdelen) 
i bypakken



Oppsummert om anbefalinger for videre arbeid 
med bompengepakker på fylkeskommunalt og 
kommunalt vegnett på Haugalandet

 Kommunene og fylkeskommunene arbeider videre med 
en bypakke + egne bompengepakker på Midt-Karmøy/fv. 
547 og for Haugesund nord-Sveio/fv. 47.

 Bypakken innrettes mot ny tilskuddsordning med statlig 
avtale og nullvekstmål for personbiltransport.

 Bypakken avgrenses geografisk til Haugesund/fastlands-
Karmøy.

 To-delt utredningsløp på Midt-Karmøy – valg om 
innretting/ambisjonsnivå utsettes.

 Utrede forbedringer langs dagens fv. 47 og utsette valg 
om innretting/ambisjonsnivå.

 Samlet bompengebelastning utredes nærmere når nye 
bompengepakker utformes mer detaljert.



Høring til kommunene og statsetatene 
høsten 2021

• Møte i politisk referansegruppe 9. sept.
• Utsending til kommunene uke 37
• Høring til 18. okt. Politisk behandling i kommunene:

• Karmøy 18. okt. 
• Tysvær, Vindafjord, Etne og Bokn 26. okt.
• Sveio 1. nov.
• Haugesund 10. nov. 

• Fylkesadm. oppsummerer innspill. Politisk behandling i FK:
• Samferdselsutvalg 16. og 17/11.
• Fylkesutvalg 30/11.
• Fylkesting 14‐16/12.

• 2022: Kommunene og fylkeskommunene arbeider videre med de 
pakkene/rammene som blir valgt.




