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4. Arbeidsprogram, medvirkning og møter med kommunene
Sekretariatet orienterer fra møter. Ønsker innspill om behov for 
dialog/møter/presentasjoner fram mot høring i sept/okt.

5. Scenarier for framtidig (transport‐)utvikling.
Sekretariatet presenterer scenarier for framtidig utvikling. Håndtere 
usikkerhet med lokalt tilpassete strategi‐vurderinger.

6. Oppspill til å prioritere utviklingsbehov i regionen
Hvilke utviklingsbehov må nye bompengepakker svare på? Oppspill til 
diskusjon på neste møte, start på å formulere mål for nye pakker.

7. Handlingsrom mht strekningspakker/statlig vegnett
Bestilling til SVV om å klargjøre muligheter og begrensninger for større og 
mindre tiltak på statlig veg.

8. Strategi‐alternativer som skal vurderes og besluttes i 2021 
Sekretariatet presenterer forslag til tema som det inviteres til å beslutte i 
høst ‐ med tilhørende alternativer som beskriver et handlingsrom. Ønsker 
innspill om både tema og alternativer fram mot april‐møtet. På neste 
møte må det landes hvilke tema/alternativer som er aktuelle å vurdere.

Eventuelt

Feb-
21

• Scenarier for framtidig utvikling
• Oppspill til diskusjon om utviklingsbehov
• Skisse til strategi-alternativer som skal vurderes

April-
21

• Prioritere utviklingsbehov
• Lande strategi-alternativer som skal vurderes
• Forslag til ny NTP skal foreligge

Juni-
21

• Foreløpige vurderinger om strategi-alternativer
• NTP forventes behandlet i Stortinget

Sept-
21

• Utredning og anbefaling om strategivalg

Okt-
21

• Strategivalg på høring til kommunene og statlige 
etater

Des-
21

• Strategivalg besluttes i fylkestingene

Møter og tema i politisk referansegruppe 2021:



Sak 4. Orientering om 
arbeidsprogrammet, medvirkning 

og møter med kommunene 



Innspill og endringer i arbeidsprogrammet

• Innspill fra administrativt og politisk møte i november. Alle innspill er tatt med. 
Innarbeidet i dokumentet der det passer, tas ellers med i prosessen.

• Innspill om medvirkning:
• Tettere involvering av kommunene-administrasjonene og kobling mot 

kommunale planer/strategier.
• Behov for lokalpolitiske informasjonsmøter underveis.
• Involvere regionalt næringsliv og interesseorganisasjoner.

• Innspill om innhold: 
• Avklare om tiltak i tettsteder og på annet fylkeskommunalt vegnett kan 

inkluderes.
• Avklare om statlig vegnett og kommuner innover i regionen vil bli omfattet.
• Bompengepakker som går over flere kommuner bør på forhånd avklare 

hvordan inntektene skal fordeles. 
• Ambisjonsnivået bør være realistisk i forhold til hva som er gjennomførbart. 

• Innspill om rammer/«innretting»:
• Bærekraftsmål, nasjonale og regionale areal- og transportmål og overgangen 

til lavutslippssamfunnet bør komme fram.
• Gåing/sykling/kollektiv bør gis mer plass enn i dagens pakke.



Møter og medvirkning

• Orientert formannskap/kommuneplanutvalg Karmøy, Tysvær, 
Vindafjord, Sveio, Etne og Haugesund (Bokn i mars).

• Administrative møter Sveio, Vindafjord/Etne, Karmøy, Haugesund.
• Dialog med næringsforeningen, planlegger felles-arrangement. 

Orientering til næringssjefer og Haugaland Vekst.

• Innspill fra kommunene:
• Mye fokus på E134 i Tysvær/Vindafjord/Etne. Store og litt mindre 

vegprosjekter og gang-/sykkelveger. NTP avgjørende, se ellers sak 7 om 
statlig vegnett.

• Mulig med tiltak på fylkeskommunale «sideveger» Buavåg, Skånevik, 
Vindafjord? Avhengig av innkreving fra hovedvegnett?

• Inkludere tettstedstiltak og gang/sykkel i pakker for fv 47/547? Handlingsrom 
for tettstedstiltak i distriktene som del av by- og tettstedspakke?

• Tydeliggjøre hva som er målsetting med nye bompengepakker. Innretting 
mot biltrafikk og pendling og/eller gang/sykkel/kollektiv og trafikksikkerhet? 
Ambisjoner om å håndtere transportvekst med 
gåing/sykling/kollektivtransport i byområdet, prioritere hovedakser for 
kollektiv og sykkel. Kapasitet til næringstransport, Risøy bro.

• Orienteringer om relevante kommunale planer og strategier. Noe varierende 
plangrunnlag mellom delområder.



Prosessen videre

• Mye skal skje før sommeren! 
• Diskutere utviklingsbehov som 

bompengepakker må svare på – hva er 
særlig viktig å håndtere?

• Bestemme hvilke strategi-alternativer som er 
aktuelle å vurdere. Gjøre foreløpig vurdering.

• NTP legges fram og behandles.

• Ønsker innspill om behov for dialog/møter/ 
presentasjoner fram til høring i 
september/oktober!

Feb-
21

• Scenarier for framtidig utvikling
• Oppspill til diskusjon om utviklingsbehov
• Skisse til strategi-alternativer

April-
21

• Prioriterte utviklingsbehov
• Lande strategi-alternativer som skal vurderes
• Forslag til ny NTP framlagt

Juni-
21

• Foreløpige vurderinger om strategivalg
• NTP behandlet i Stortinget

Sept-
21

• Utredning og anbefaling om strategivalg

Okt-
21

• Strategivalg på høring til kommunene og statlige 
etater

Des-
21

• Strategivalg besluttes i fylkestingene

Møter og tema i politisk referansegruppe 2021:



3A. Arbeids-program
(høst 2020)

3B. Strategiske valg
(vår/høst 2021)

3C. Detaljert utforming
(vår 2022)

4. Beslutningspunkter i bompengeutredningen

Okt-20

• Forslag til arbeidsprogram 
sendes kommuner og 
etater

• Orientering til SU og FU

Nov-20

• Diskuteres i adm.k-gr. og 
pol.ref-gr.

• Fastsettes av 
fylkesrådmennene.

Jan-22
• Oppstart detaljering og 

dokumentasjon

Juni-22

• Detaljering ferdigstilles, inkl. 
prosjektportefølje, takster mv.

• Bompengeutredningen sendes til 
kommuner og fylkeskommuner. 

Deretter: Politisk behandling i 
kommuner og fylkeskommuner
om tilslutning sept/okt 2022.
Oversendes samf.dep for 
kvalitetssikring og så behandling i 
Stortinget.

Feb-
21

• Scenarier for framtidig utvikling
• Oppspill til diskusjon om utviklingsbehov
• Skisse til strategi-alternativer

April-
21

• Prioriterte utviklingsbehov
• Lande strategi-alternativer som skal vurderes
• Forslag til ny NTP framlagt

Juni-
21

• Foreløpige vurderinger om strategivalg
• NTP behandlet i Stortinget

Sept-
21

• Utredning og anbefaling om strategivalg

Okt-21
• Strategivalg på høring til kommunene og 

statlige etater

Des-
21

• Strategivalg besluttes i fylkestingene



Sak 5. Scenarier for framtidig 
utvikling – hva kan forventes, og 
hvordan håndteres vi usikkerhet?



Sak 5. Scenarier for framtidig (transport-)utvikling

• Hva skal vi planlegge for?
• Hvordan tror vi at framtida blir?
• Er det liten eller stor usikkerhet – hvordan bør vi håndtere den?

Sekretariatet presenterer scenarier/trender som har relevans for framtidig 
utvikling. Vanlig i vegplanlegging å se fram til 20 år etter bygging – her ca
2050.
Mange momenter som påvirker hvordan transport på Haugalandet kan 
være i 2050. Scenarier og lokale forutsetninger gir en pekepinn, og vekst-
forventningene er lavere enn tidligere. Samlet usikkerhet er samtidig 
svært stor. Dette foreslås håndtert ved å utforme og vurdere lokale 
strategi-alternativer, jf sak 8. 
Strategi-alternativene vurderes i forhold til om de kan håndtere dagens 
situasjon, om de gir handlingsrom for utvikling, og mot måloppnåelse, 
konsekvenser og ressursbruk mv.



SSB middelprognose for 
befolkningsutvikling til 2050

• Befolkningsvekst 6-7.000 for Haugalandet fram til 
2050, dvs. ca 200 pers. årlig (0,2 %). Lavere 
prognose enn før pga nedgang i fødsler og 
innvandring.

• Forutsetninger:
• Bygger på nasjonale antakelser om utvikling frem mot 

2050 + kommunevise data om fruktbarhet, dødelighet, 
flytting, og innvandring siste 10 år.

• Netto innflytting (innvandring + innenlands flytting) bedrer 
seg fra dagens negative nivå til +200/år (blå søyler) 

• Fruktbarheten øker fra dagens 1,65 barn pr kvinne til mer 
«normalnivå» på 1,9. 

• Fødselsoverskuddet (rød søyler) snus likevel til 
underskudd pga færre kvinner i fruktbar alder (og flere 
eldre som dør).



Befolkningsveksten kommer som godt 
voksne og pensjonister

• Aldersgrupper under 55 år reduseres 
fram til 2050, aldersgrupper +55 år øker.

• Samlet sett faller aldersgruppen 20-67 år 
(dagens yrkesaktive) med ca 5 % 

• «Forsørgerbrøken» (antall 20-67 år pr 
pensjonist) reduseres fra dagens 3,9 til 
2,1 i 2050

• Kommunevise prognoser usikre pga små 
tall og varierende flyttemønstre



• Historisk samvariasjon på Haugalandet 
mellom innflytting/innvandring og 
oljepris/petroleumsinvesteringer. 

• Næringsliv og kommunene posisjonerer 
seg for framtidige muligheter på mange 
områder

• Forventer omstilling innenfor og på tvers 
av bransjer

Næringsutvikling



Arealutvikling

• Mer av boligbyggingen har skjedd som fortetting. Andel 
eneboliger går ned, mens leiligheter, rekkehus og 
tomannsboliger øker. Flere eldre og små husholdninger.

• Samtidig: Flere arbeidsplasser lokaliseres i ytterkant av 
tettstedene og bidrar til lengre reiser (byspredning).

• Framover: Lavere befolkningsvekst og boligbygging(?), men 
omstilling i næringsliv. Arbeidsplass-lokalisering kan bli 
ytterligere viktig for transportomfang og mulighetene til å gå, 
sykle eller reise kollektivt:

• Regionale enheter, økende pendling og 
biltilgjengelighet?

• Lokalt baserte tjenester? 

• Filialisering og «jobb fra hvor-som-helst»?



Transportutvikling

Lokalt vegnett og byområder vurderes fortrinnsvis ut fra lokale 
forutsetninger, jf. håndbok N100. Gjøres også modelleringer i NTP som 
mest treffer for hovedvegnettet. 

Mer biltransport i maks-timen?
• Elektrifisering kan gi billigere transport og høyere etterspørsel(?)
• Sentralisering, økende pendling?

Lavere biltransport i maks-timen?
• Ikke flere 20-67 år(?), færre småbarnsforeldre
• Gradvis endring av reisevaner?
• Fleksibilitet mht arbeidssted og -tid
• Teknologisk utvikling kan gi bedre utnyttelse av kjøretøy- og 

vegkapasitet, mer fleksibel mobilitet.
• Kan utvikles prismekanismer for å regulere reiseadferd.
• Klimakrav, energisparing, folkehelse-politikk



Vil maks-belastningen øke fram mot 2050 
– eller kanskje minke noen steder?

Mye usikkerhet knyttet til framtidig utvikling generelt og til 
transport og teknologisk utvikling spesielt. Summen av 
usikkerhet er svært stor. Samtidig er vekst-forventningene 
lavere enn tidligere. Det vil være lokale ulikheter ut fra 
vegnettets funksjon, arealutvikling mv. Men ikke lenger like 
entydig at maks-belastningen vil øke overalt? Usikkerheten 
gjør det vanskelig å «låse» en fast «dimensjonerende vekst» for 
biltransport

• Håndtere dagens situasjon i tråd med politiske mål og 
tilgjengelige ressurser

• Undersøke handlingsrom ved ulike 
utviklingsstrategier/alternativer – deretter vurdere 
måloppnåelse og ressursbruk



Sak 6: Oppspill til å prioritere 
utviklingsbehov i regionen på neste 

møte – hva er særlig viktig at nye 
bompengepakker håndterer?



Utvikling – behov - mål 

Vi vet litt om dagens samferdselsutfordringer og handlingsrom:
• Men hva kan vi anta om framtida?
• Hvordan håndterer vi usikkerheten?

Hvilke framtidige behov må nye bompengepakker svare på?
• Hvilke mål er allerede satt (nasjonalt/regionalt/lokalt)?
• Hva kan bli forsterket eller endre seg?
• Hvilke interesser er særlig viktige å passe på?

Saken i dag er bare et oppspill til diskusjon om på neste møte i april 
om hvilke behov det er særlig viktig at nye bompengepakker må 
svare på. Kommunene oppfordres til en intern gjennomgang i forkant.

Tanken er at utviklingsbehov blir en del av grunnlaget for å vurdere 
strategi-alternativer, jf. sak 8.
Videre er hensikten å formulere mål for nye bompengepakker, som 
kan inngå i st.prop og være del av grunnlaget for porteføljestyring.



Vi forholder oss til internasjonale og 
nasjonale mål og forventninger…

• FNs bærekraftmål
• Stortingsmeldinger
• Nasjonale forventninger
• Statlige planretningslinjer



Noen egne måldokumenter for Haugalandet:
ATP Haugalandet KVU Haugesund

1. Attraktiv, synlig og robust 
region 

2. Urbant bysentrum 
3. Levende og velfungerende 

tettsteds- og grendesentre 
4. Kompakt utbyggings-

mønster 
5. Effektiv, enkel, forutsigbar 

og miljøvennlig transport 
6. Knytte regionen sammen 
7. Gode bo- og nærmiljø-

kvaliteter og god 
tilgjengelighet 

8. Langsiktig bruk og vern 

Samfunnsmål
1. Haugesund byområde skal ha et 

transportsystem som gir god mobilitet for 
befolkningen og bygger opp om en miljøvennlig 
byutvikling med gange, sykling og 
kollektivtransport.

2. E134 skal fungere som en effektiv transportåre 
for nasjonal trafikk mellom Haugesund lufthavn 
Karmøy / Karmsund havn Husøy og Våg.

Effektmål
1. Arealutvikling i samsvar med konsept «By og 

tettsted» i Regional plan for areal og transport 
på Haugalandet (ATP). Styrke Haugesund 
sentrum.

2. Nullvekst i personbiltrafikken. 
Reisemiddelfordeling: 40 % av turene i og inn/ut 
av byområdet i 2062 må tas med miljøvennlig 
transport.

3. Framkommelighet for nyttetrafikken på E134 fra 
Helganeskrysset til Aksdal skal være like god 
som i dag.

4. Alle trafikantgrupper skal ha god og trygg 
framkommelighet over Karmsund bru.



Kommunene har vedtatt egne mål…

Haugesund:
 Veksten i persontrafikk i Haugesund skal tas gjennom sykkel, 

gange og kollektiv.
 Haugesund skal ha attraktive gang- og sykkelarealer, samt 

uteområder som innbyr til bevegelse, lek og sosial kontakt 
mellom mennesker.

Karmøy:
 Karmøys vegnett skal kunne avvikle trafikk på en effektiv og 

sikker måte, samt at vegnettet gir rom for et utvidet kollektivtilbud 
innenfor og på tvers av kommunegrensen. 

 Karmøy kommune skal arbeide for en nullvekst i 
personbiltransporten, og i økende grad tilrettelegge for 
transportformer som gange, sykkel og kollektiv.

 Andel barn og unge som har trafikksikker skoleveg skal økes. 
Øke andel gående og syklende uten å øke andel ulykker.



Hva vil endres eller forsterkes framover, 
(jf. scenarier)?

• Befolkningsveksten har avtatt, eldrebølgen har begynt.

• Behovet for næringsomstilling fester seg, aktører posisjonerer seg.

• Økt ledighet, større økonomisk usikkerhet

• Klimaendringene er her allerede

• Elektrifisering, kommunikasjoner, «smartifisering» 

• Inaktivitet, isolasjon, psykiske utfordringer, mulige motsetninger i 
befolkningen(?)

• Boligbygging gir mer fortetting, men ikek virksomheter i samme grad

• Trangere offentlig handlingsrom, rasjonaliseringer 

• Økende drifts- og vedlikeholdsbehov, økende miljø-ambisjoner



Hvilke interesser kan være særlig 
viktige å passe på? 

• Enkelte næringsaktører eller -områder?
• Kritiske regionale funksjoner?
• Tjenesteleverandører?
• Noen befolkningsgrupper framfor andre?
• Noen som blir særlig berørt?
• Natur- og kulturverdier? Landbruk?



Hva er det særlig behov for å ta tak i?
Hvilke utviklingsbehov må nye 
bompengepakker svare på? 

Behov kan variere fra sted til sted:

1. Felles for hele regionen

2. Byområdet Haugesund/fastlands-Karmøy

3. Fv 47/547 – Karmøy og Sveio

4. Andre tettsteder



Felles for hele regionen – noen stikkord

• Bygge opp om attraktive tettsteder og gode nærmiljø.

• Redusere klimautslipp og energibruk.

• Tilgjengelighet til regionale funksjoner og arbeidsmarked. 

• Tilgjengelighet for næringstransport til by/tettsteder og 
transportintensive næringsområder.

• Aktiv befolkning, redusert bilavhengighet og økt andel 
gåing og sykling. 

• Redusere trafikkulykker, særlig for gående og syklende.

• Få mest mulig igjen for pengene.

• Nye teknologiske løsninger og fleksibel mobilitet.



Byområdet Haugesund/ 
fastlands-Karmøy

Andre tettsteder Fv 547/47 Karmøy/Sveio

Sentrums- og byutvikling. Mest mulig interntransport i 
tettsteder med gåing og 
sykling.

Tilgjengelighet til regionale 
funksjoner og 
arbeidsmarked. 

Vekst i persontransport 
med gåing, sykling og 
kollektivtransport. 

Styrke tettstedssentre, sikre 
tilgjengelighet.

Attraktive tettstedssentre.

Attraktive og trafikksikre 
sykkelruter.

Attraktive og trafikksikre 
ruter for gående og 
syklende.

Styrke gåing, syklig og 
kollektivtransport.

Bedre kollektivtransportens 
konkurransevilkår.

Tilgjengelighet for 
næringstransport.

Sikre tilgjengelighet for 
næringstransport.

Redusere trafikkulykker, 
særlig for gående og 
syklende.

Delområder – noen stikkord



Sak 7: Handlingsrom mht statlig 
vegnett/indre del av regionen –
bestilling til Statens vegvesen



Handlingsrom statlig vegnett

• Ulike innspill/spørsmål fra kommunene 
om å avklare handlingsrom for å ta med 
større eller mindre prosjekter på statlig 
vegnett i Tysvær/Vindafjord/Etne, og ev. 
på tilliggende fylkesvegnett

• Statens vegvesen er positive til å 
klargjøre dette skriftlig, men ønsker en 
skriftlig bestilling

• Statens vegvesen orienterer



Bompengeutredning på Haugaland

Prosess for bompenger på statlig veg



1. (Navn) kommune/fylkeskommune gir tilslutning til at kommunene, fylkeskommunene og 
Statens vegvesen starter arbeid med plangrunnlag og finansieringsopplegg for ny(e) 
samferdselspakke(r) på Haugalandet som skal løse samferdselsutfordringer i 
kommunen(e).

2. Videre brukerbetaling på Haugalandet etter at Haugalandspakken er avsluttet i 2023 
fremmes i en by‐ og tettstedspakke, samt egne strekningsvise pakker for aktuelle 
strekninger på E134, E39 og Fv.47.»

Prinsippvedtaket legger ikke opp til at det skal være en felles bompengepakke for hele 
regionen som i dag, men at det skilles mellom en separat bypakke/by og tettstedspakke og 
egne pakke(r) for utvikling av Fv 47/547 i Karmøy/Haugesund/ Sveio. Hvis det senere blir 
aktuelt med bompenger på E134 eller E39, skal dette skje som egne, statlige 
bompengepakker.

Prinsippvedtak 2019



Strekningsvise prosjekt/ strekningsvise pakker



Tidsløp

Prosjekt X vert lagt fram i NTP Juni 2021

Grunnlag for prinsippvedtak lagt fram for lokalpolitisk behandling Hausten 2022

Reguleringsplanarbeid  2021‐2022

Fagleg grunnlag for bompengesak lagt fram for lokalpolitisk behandling 2022/2023

Ekstern kvalitetssikring (KS2) 2023/2024

Ferdigstilling utkast stortingsproposisjon ‐ + kvalitetssikring Vegdirektoratet 2024

Stortingsproposisjon vert lagt fram for Stortinget 2024

Oppstart bygging  2024

Opning ny veg og oppstart bompengeinnkrevjing (etterskotsinnkrevjing) 2026‐2028

Avslutning bompengeinnkrevjing  2040‐2042

Bompengepengeprosess dersom prosjekt X blir prioritert i 2022‐
2027



Tidsløp

Det er sett av midlar til E39 og/eller E134 i siste periode 2028‐2033 Juni 2021

Reguleringsplanarbeid  2022‐25

Grunnlag for prinsippvedtak lagt fram for lokalpolitisk behandling 2024

Prosjektet vert prioritert i rullering av NTP 2026‐2029 (31) 2025

Fagleg grunnlag for bompengesak lagt fram for lokalpolitisk behandling 2025‐2026

Ekstern kvalitetssikring (KS2) 2026

Ferdigstilling utkast stortingsproposisjon  + kvalitetssikring Vegdirektoratet 2026

Stortingsproposisjon vert lagt fram for Stortinget Hausten 2027

Oppstart bygging  2027/28

Ferdigstilling og oppstart etterskotsinnkrevjing  2029‐2031

Avslutning etterskotsinnkrevjing  2042‐2044

Bompengeprosess dersom det vert sett av midlar til korridoren 
2028‐2033





1. Det utvidede nytteprinsippet skal ligge til grunn dersom gjennomgangstrafikk skal betale 
bompenger. Det må i slike tilfeller dokumenteres at gjennomgangstrafikken har nytte av 
tiltakene som bompengene bidrar til å finansiere. 

2. Bomstasjoner skal i hovedsak plasseres innenfor det geografiske området der de 
bompengefinansierte tiltakene gir nytte for bilistene. Plasseringen skal legge til rette for 
en effektiv innkreving og at de bilistene som betaler bompenger, drar nytte av tiltakene.

3. Forslaget til bypakke må inneholde en vurdering av hvordan bilistene som betaler 
bompenger, får nytte av tiltakene. Sammensetningen og omfanget av bypakkene skal 
fortsatt vurderes ut fra samfunnsøkonomisk lønnsomhet (for eksempel fra KVU/KS1) og 
måloppnåelse. Klima‐ og miljømål skal vektlegges, men må også veies opp mot andre 
relevante mål. Bypakkenes omfang må ikke blåses opp som følge av mulighet for 
bompengefinansiering.

4. For at bompengeinnkreving skal kunne vurderes i mindre byområder må bypakkene
inneholde tiltak som øker framkommeligheten og/eller trafikksikkerheten i vegnettet

Prinsipper med arbeid med bypakker i mindre byområder



Sak 8: Skisse til hvilke strategi‐
alternativer som skal vurderes fram til 
september, og deretter besluttes før jul



Forslag til tema som bør diskuteres og 
besluttes mht strategivalg 2021

I september skal det foreligge en anbefaling om 
strategier for nye bompengepakker. I dag presenteres 
en skisse til «strategi-tema» og mulige alternativer for 
hvert av dem. Hvilke alternativer som skal vurderes, 
bør besluttes på neste møte i april. Kommunene 
oppfordres til en intern gjennomgang i forkant.

Forslag til «strategi-tema» som skal besluttes i desember:
1. Regional inndeling av «pakke-områder»
2. Geografisk avgrensning av hver enkelt 

bompengepakke
3. Utviklingsstrategier/ambisjonsnivå
4. Bompengenivå

Samtidig: Se på innretting/miljøprofil i 
bompengepakker og ev. samordning av 
innkrevingssystem.



Tema 1: Regional inndeling av «pakke-områder»

Prinsippvedtaket 2019:
«fremmes i en by- og tettstedspakke, samt egne 
strekningsvise pakker for aktuelle strekninger på E134, 
E39 og Fv.47.»

Byområdet

Fv 547

Tettsteder

Fv 47
Tettsteder Regional inndeling

0.   Ingen nye bompengepakker på fylkeskommunal 
infrastruktur

1. Regional fellespakke med fylkeskommunal, 
kommunal og statlig infrastruktur (jf. dagens 
Haugalandspakke).

2. Regional fellespakke med fylkeskommunal og 
kommunal infrastruktur.

3. Prinsippvedtaket: By- og tettstedspakke + 
strekningspakker på fv 47/547 (og E39/E134). 

I tillegg: 
Kan komme bompengefinansiering av statlig vegnett.



Tema 2:
Geografisk avgrensning av by- og tettstedspakke

1. Innkreving og tiltak i flere tettsteder, jf. prinsippsak-
forslag: F.eks. Haugesund-Åkra-Kopervik-Avaldnes-
Sveio-Aksdal.

2. Innkreving og tiltak bare i byområdet 
Haugesund/fastlands-Karmøy (bare «bypakke»)

3. Innkreving bare i byområdet, men inkluderer enkelte 
tiltak i andre tettsteder innenfor nytteprinsippet.



Tema 2:
Geografisk avgrensning av «strekningspakker»

1. Innkreving og tiltak bare på/langs hovedvegen 
fv 47/547

2. Inkludere tiltak på nærliggende fylkesvegnett 
(sideveger) i Karmøy og Sveio.

3. Inkludere tiltak både på sidevegnett og i 
tettsteder langs fv 47/547 («Karmøy-pakke» 
og «Førland-Sveio-pakke»)

2+3: Med/uten innkreving bare på hovedvegen.



Tema 3: Utviklingsstrategier/ambisjonsnivå

Byområdet: 
1. Hovednett for gang/sykkel:

a. Storstilt utbygging, jf KS1
b. Utvalgte høystandard-lenker, primært langs fylkesveg
c. Tilrettelegging som ikke krever store inngrep

2. Karmsundgata:
a. Utrede løsninger for eventuell utvidelse, jf. KS1.
b. Utbedring av dagens veg (kryss, kryssinger)
c. Strekningsvis utbygging 4 felt

3. Andre tiltak (næring, kollektiv, trafikksikkerhet)
a. Nye veglenker/felt
b. Utvidelser/tilrettelegging
c. …



Tema 3:  Utviklingsstrategier/ambisjonsnivå

Fv 547 Skudeneshavn - Helganeskrysset:

1. Ny, gjennomgående hovedveg over Karmøy:
a. Haugalandspakken: Nasjonal hovedveg H5, 

bredde 12,5 m, dimensjonerende hastighet 90 
km/t.

b. Fagerheim-Førland: Nasjonal hovedveg H1, 
bredde 9,0 m, 80 km/t.

2. Strekningsvis utbygging
a. Prioritere pendling sør (stedlig innkreving)
b. Prioritere næring nord (Håvik-Helganes)

3. Forbedringer med utgangspunkt i dagens veg (0++):
Mulige tiltak kan være kryssforbedringer, utvide 
rundkjøringer, sanere avkjørsler, gang-
/sykkelveger, kryssinger…

Delstrekning Kostnadsanslag (KDP 2018)
Veakrossen-Eide 370 mill. kr 
Eide-Håvik 600 mill. kr 
Håvik-Helganesveien 470 mill. kr 

 



Tema 3:  Utviklingsstrategier/ambisjonsnivå

Fv 47 Førland-Haukås:

1. Ny, gjennomgående hovedveg Førland-Haukås
a. Som Fagerheim-Førland: Nasjonal hovedveg H1, 

bredde 9,0 m, fartsgrense 80 km/t.

2. Strekningsvis utbygging
a. Førland-Vikse
b. Vikse-Ekrene
c. Ekrene-Haukås

3. Forbedringer med utgangspunkt i dagens veg (0++): 
Vegbredde, kurvatur, kryss, avkjørsler, gang/sykkel.

4. Kombinasjoner?

Delstrekning Kostnadsanslag 
H1-standard

Førland-Vikse Ca 150-200 mill. kr
Vikse-Ekrene Ca 200 mill. kr



Tema 4:  Bompenge-nivå

1.Dagens nivå: 
• Øy-Karmøy: Ca 7-800 mill./15 år.
• Byområdet: Ca 1,8-2,0 mrd./15 år.
• Tysvær: Ca 3-400 mill./15 år (E134 og E39)
• Fv 47 Hgsd-Sveio: Én bomstasjon tilsvarende som på Karmøy 

ville tatt inn netto ca 150-200 mill.

2. «Full pakke»:
• Øy-Karmøy: Åkra sør-Veakr. 600 mill. Veakr.-Helganes: 1,4 

mrd (KDP)
• Byområdet: KVU-tiltak 2,8 mrd, Risøy bro, Karmsundgata mv.
• Fv 47 Førland-Ekrene: 350-400 mill. Strekningsanalyse videre
• I tillegg bompenger på statlig vegnett: Rogfast, mulig 

Karmsund bru, ev. andre langsiktige prosjekter

3.Sikre inntektsgrunnlag for store statlige prosjekter?
• Kan bli aktuelt å redusere bompengenivå dersom det samtidig 

igangsettes store statlige prosjekter med bompengefinanisering?
• Unngå at samlet bompengebelastning blir for stor?

Netto bompenge-inntekter 2019 
i dagens Haugalandspakke*

Øy-Karmøy
Ca 7-800 mill./15 år

Byområdet: 
Ca 1,8-2 mrd./15 år

* Summer inkl. mva.

Tysvær: 
Ca 3-400 mill./15 år



Annet

Innretting/«miljøprofil»: Fordeling mellom 
gåing/sykling/kollektivtransport og biltransport.

1. Fordeling «90-10» i bypakke, jf. KVU/KS1.
2. Fordeling «70-30», jf. Bymiljøpakken på Nord-

Jæren.
3. Fordeling «30-70», jf. dagens Haugalandspakke.
4. Fordeling «0-100»: Kun utbygging for økt 

vegkapasitet/framkommelighet for biltrafikk.

Eventuell samordning av bompengepakker:
1. Innkreving i hver pakke for seg eller samordning?
2. Timesregel, passeringstak?
3. Miljø- eller tidsdifferensiering?



Strategi-alternativene skal vurderes opp mot

• Svarer ut særlig viktige behov (felles for 
regionen, byområdet, tettsteder, Karmøy/Sveio)

• Bidra til måloppnåelse (nasjonale, regionale, 
kommunale mål)

• Konsekvenser for miljø, naturressurser og 
samfunn (landbruk, kulturminner, friluftsliv, 
naturverdier…)

• Bompengepolitikk og styring (nytteprinsipp, 
styringsmuligheter…)





 

BOMPENGEUTREDNING HAUGALANDET  

SKISSE TIL STRATEGI-ALTERNATIVER SOM SKAL 
VURDERES 
 
UTKAST 18. FEBRUAR 2021 
 
 
INNHOLD 
INNHOLD ......................................................................................................................................................... 1 

0.  INNLEDNING .......................................................................................................................................... 2 
0.1.  Bakgrunn......................................................................................................................................... 2 
0.2.  Notat med forslag til alternative strategier som bør vurderes ................................................. 2 

1.  TEMA 1: REGIONAL INNDELING AV «PAKKE-OMRÅDER» ........................................................ 3 
1.1.  0-alternativ: Ingen fylkeskommunal bompengepakke etter 2023 .......................................... 3 
1.2.  Regional fellespakke for statlig + fylkeskommunal + kommunal infrastruktur ..................... 4 
1.3.  Regional fellespakke for fylkeskommunal + kommunal infrastruktur (ikke E39/E134) ....... 4 
1.4.  Prinsippvedtaket: By- og tettstedspakke + strekningspakker fv 47/547 ............................... 5 
I tillegg: Kan komme bompengepakker på statlig vegnett ................................................................... 5 

2.  TEMA 2: GEOGRAFISK AVGRENSNING AV HVER ENKELT BOMPENGEPAKKE ................. 6 
2.1.  Alternativer for by- og tettstedspakke ......................................................................................... 6 
2.2.  Alternativer for strekningspakker på fv 47/547 ......................................................................... 7 

3.  TEMA 3: UTVIKLINGSSTRATEGI/AMBISJONSNIVÅ ..................................................................... 9 
3.1.  Mulige utviklingsstrategier for Haugesund/fastlands-Karmøy ................................................ 9 
3.2.  Mulige utviklingsstrategier for fv 547 ........................................................................................ 10 
3.3.  Mulige utviklingsstrategier for fv 47 .......................................................................................... 11 

4.  TEMA 4: BOMPENGE-NIVÅ ............................................................................................................... 13 
4.1.  Nye bompengepakker med utgangspunkt i dagens bompengenivå ................................... 13 
4.2.  «Full pakke» ................................................................................................................................. 13 
4.3.  Justere bompengenivå for å gi rom for store prosjekter på E39 og E134 .......................... 15 

5.  ANDRE FORHOLD SOM MÅ TAS OPP UNDERVEIS .................................................................. 16 
5.1.  Innretting/«miljøprofil» ................................................................................................................ 16 
5.2.  Felles timesregel og/eller passeringstak? ............................................................................... 16 
  



 

2 Bompengeutredning Haugalandet - fagnotat strategi-alternativer. Utkast november 2020. 

0. INNLEDNING 

0.1. Bakgrunn 

Kommunene på Haugalandet og Rogaland og Vestland fylkeskommuner har gjort prinsippvedtak 
om å utrede nye bompengepakker som kan settes i gang når Haugalandspakken går ut i 2023: 

1. (Navn) kommune/fylkeskommune gir tilslutning til at kommunene, fylkeskommunene og 
Statens vegvesen starter arbeid med plangrunnlag og finansierings-opplegg for ny(e) 
samferdselspakke(r) på Haugalandet som skal løse samferdselsutfordringer i 
kommunen(e).  

2. Videre brukerbetaling på Haugalandet etter at Haugalandspakken er avsluttet i 2023 
fremmes i en by- og tettstedspakke, samt egne strekningsvise pakker for aktuelle 
strekninger på E134, E39 og Fv.47. 

Vedtaket ga mandat til å utarbeide bompengeutredning for fylkeskommunal og kommunal 
infrastruktur gjennom en by- og tettstedspakke og egne strekningspakker på fylkesveg 47 og 547. 
Arbeidet omfatter ikke store prosjekter på E134 og E39 fordi slike prosjekter må ligge inne i NTP 
før det kan planlegges for bompengeinnkreving. 
 
Det er utarbeidet et arbeidsprogram som beskriver hvordan bompengeutredningen skal 
gjennomføres – med prosess, medvirkning, utredningsarbeid, beslutningspunkter og framdrift. Før 
det fastsettes hvilke enkeltprosjekter som skal være med i eventuelle bompengepakker, skal de 
overordnede rammene/strategiene utredes og vedtas. Anbefalte alternativer sendes på høring til 
kommunene og statlige etater, før fylkestingene gjør vedtak om strategivalg i desember 2021. 
 
0.2. Notat med forslag til alternative strategier som bør vurderes 

Dette notatet skisserer hvilke strategi-alternativer 
som det foreslås å vurdere nærmere fram mot 
sommeren 2021. Det er foreslått alternativer på 
følgende områder: 

1. Regional inndeling av «pakke-områder» 
2. Geografisk avgrensning av bompengepakker 
3. Utviklingsstrategi/ambisjonsnivå  
4. Bompenge-nivå 

I tillegg må det gjøres vurderinger om 
innretting/miljøprofil og samordning av 
innkrevingssystemer. 
 
Notatet er utarbeidet av administrasjonen i Rogaland 
fylkeskommune som grunnlag for diskusjon. Notatet 
legges fram første gang i administrativ 
koordineringsgruppe og politisk referansegruppe i 
februar 2021, og det tas sikte på at det i de neste 
møtene i april skal landes hvilke alternativer som bør 
være med i vurderingen. Parallelt avholdes det 
administrative møter med kommunene, 
presentasjoner i kommunenes formannskap og møte 
med sentrale næringsaktører for å bidra til at 
alternativene er mest mulig relevante og  
dekkende i forhold til lokale planer og politisk 
handlingsrom.  

Figur 0.1: I løpet av 2021 utredes og 
behandles hvilke strategier som skal ligge til 
grunn for nye bompengepakker. 

 
Deretter utredes alternativene i forhold til hvordan de treffer utviklingsbehov i regionen, 
nasjonale/regionale/lokale mål, og konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Det legges 
fram en administrativ anbefaling som sendes på høring til kommunene ca 1. september, før 
beslutning i fylkestingene i desember. Strategiene som vedtas der legger rammene for mer 
detaljert utforming av bompengepakkene.  

Feb-
21

•Skisse til strategi-alternativer, 
diskuteres med kommunene og 
i adm.k-gr/pol.ref-gr

April-
21

•Lande hvilke strategi-
alternativer som skal vurderes

Juni-
21

•NTP behandles i Stortinget

Sept-
21

•Utredning og anbefaling om 
strategivalg legges fram

Okt-
21

•Strategivalg på høring til 
kommunene og statlige etater

Des-
21

•Strategivalg besluttes i 
fylkestingene
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1. TEMA 1: REGIONAL INNDELING AV «PAKKE-OMRÅDER» 
I prinsippsaken våren 2019, tok kommunene og fylkeskommunene stilling til om en skulle: 
 gå videre med utredning av nye bompengepakker på Haugalandet 
 skille bypakke/by- og tettstedspakke fra strekningsvise pakker, og eventuell avgrensning av 

bypakke/by- og tettstedspakke 
 skille statlig vegnett fra fylkeskommunalt/kommunalt 

Hovedalternativene en sto overfor i prinsippvedtaket er beskrevet nedenfor. 
 
1.1. 0-alternativ: Ingen fylkeskommunal bompengepakke etter 2023 

0-alternativet skal illustrere hvordan situasjonen blir dersom det ikke etableres noen ny 
bompengepakke når dagens Haugalandspakke går ut i 2023. I så fall vil riks- og fylkesvegnettet på 
Haugalandet måtte videreutvikles ved hjelp av ordinære statlige og fylkeskommunale midler. 
 
På riksveg er det nasjonal transportplan (NTP) 
som gir rammer for utvikling. Med unntak av 
prosjektene i Haugalandspakken og ny arm til 
Husøy, er det ikke nye investeringsprosjekter på 
E134 på Haugalandet i gjeldende NTP utenom 
Seljestad-Vågslid i Ullensvang/Vinje. På E39 er 
det vedtatt finansiering av Rogfast, i tillegg til noe 
midler til oppstart av Aksdal-Våg i siste del av 
planperioden. Strekninger som E134 Karmsund 
bru, Helganes-Aksdal eller Bakka-Solheim er ikke 
omtalt.  
Ny NTP skal vedtas før sommeren 2021, og det 
er signalisert at planen vil inneholde konkrete 
prosjektprioriteringer for første del av 
planperioden 2022-27, og mer overordnede 
rammer for hver enkelt korridor/strekning i siste 
del 2028-33. I tillegg er det signalisert at ikke alle 
prosjekter som ligger inne i gjeldende NTP kan 
forventes å være med i ny plan. 

Figur 1.1: Utenom prosjekter i Haugalands-
pakken, er det bare Rogfast som har bevilgning i 
første del av planperioden i gjeldende NTP.  

 
Når det gjelder fylkeskommunale ressurser til samferdsel i Rogaland, defineres de overordnede 
grepene gjennom samferdselsstrategien og regionalplaner. Prosjektbehov i fylket beskrives i 
handlingsplaner, mens endelig ressursprioritering skjer i årlige budsjetter. De siste årene har det 
vært avsatt i størrelsesorden 3-400 mill. kroner til investeringer på fylkesvegnettet i hele Rogaland. 
Gitt dagens økonomiske utsikter, er det lite trolig at handlingsrommet vil komme til å øke framover. 
Tvert i mot kan det se ut som om en stadig større del blir bundet opp av tunnel- og rassikring, drift 
og vedlikehold, båtruter og teknologisk utvikling mv. I verste fall er det ikke helt utenkelig at 
handlingsrommet for nyinvesteringer nærmest kan skrumpe helt inn. Uansett må en være forberedt 
på at det uten bompenger kan bli krevende å finne finansiering til noe annet enn mindre 
forbedringsprosjekter, flaskehalser, tarfikksikkerhetsprosjekter mv. Dette er bakgrunnen for at det i 
«Samferdselsstrategi for Rogaland» forutsettes at investeringer i områder med høy trafikk skal 
finansieres med bompenger. Situasjonen er tilsvarende i Hordaland/Vestland, og Vestland 
fylkeskommune tar derfor sikte på å avklare framtidig bruk av bompenger i ny regional 
transportplan 2022-331. 
 

 
1 Regional transportplan Vestland 2022-2033. Høyringsframlegg for planprogram. 
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1.2. Regional fellespakke for statlig + fylkeskommunal + kommunal 
infrastruktur 

Dagens Haugalandspakke omfatter både statlig og fylkeskommunal infrastruktur. Staten og 
fylkeskommunen bidrar med midler som fastsatt, mens det resterende dekkes av bompenger. Slik 
dagens Haugalandspakke har vært sammensatt, har det vært rom for å finansiere prosjekter av en 
viss betydning i hele regionen – i indre deler av Haugalandet primært på E134. I indre deler av 
regioen er det mer krevende å bompengefinansiere fylkeskommunale prosjekter, siden 
trafikkgrunnlaget er mindre, en høyere andel av inntjeningen vil eventuelt gå til drift, og det kan 
oppstå utfordringer med trafikkoverføring til lokalvegnett. For statlige prosjekter kan det være 
aktuelt med bomstasjoner på riksveg, der trafikkgrunnlaget også i indre del av regionen er høyere. 
 
I prinsippsaken anbefalte fylkesrådmannen at riks- og 
fylkesvegprosjekter ikke kobles sammen i en felles 
bompengepakke. Bakgrunnen var at finansiering og tidspunkt for 
utbygging av riksvegprosjekter er avhengig av nasjonale 
prioriteringer i NTP, handlingsprogram og statsbudsjett. Samtidig er 
det et lokalpolitisk ansvar for løpende porteføljestyring, dvs. 
kostnads- og tidsmessige prioriteringer og gjennomføring, og 
normalt planbehandling. Dersom det oppstår usikkerhet eller 
utsettelser rundt større statlige investeringer, kan det få uheldige 
følger for gjennomføringen av øvrige prosjekter i pakken. 
 
Når det gjelder store statlige prosjekter, er prosessen normalt slik 
at statlige myndigheter gir klarsignal til at det utarbeides 
kommunedelplan som grunnlag før prosjekter kommer inn i NTP. 
Først etter at prosjektene ligger inne i NTP, kan det startes 
bompengeutredning. Og før bompengeutredningen blir 
kvalitetssikret og godkjent i Stortinget, utarbeides det for store 
prosjekter reguleringsplan og kvalitetssikret kostnadsanslag. 
Samlet sett kan derfor prosessen med å tilrettelegge 
bompengeinnkreving av store statlige prosjekter ta betydelig tid. 

Figur 1.2: Milepæler i 
prosess for bompenge-
finansiering av store statlige 
prosjekter. 

 
1.3. Regional fellespakke for fylkeskommunal + kommunal infrastruktur 

En eventuell felles, regional bompengepakke for fylkeskommunal og kommunal infrastruktur på 
Haugalandet ville ha lignet på dagens Haugalandspakke, bortsett fra prosjekter på statlig veg. 
Dette vil innebære at både planlegging, prioritering og finansiering kan styres lokalt i regionen, og 
utfordringen med statlige bevilgninger som beskrevet ovenfor, kan dermed unngås. Det kan også 
bidra til å unngå et «oppstykket» innkrevingsområde og gi anledning til å se trafikken internt i 
byområdet og tettsteder i sammenheng med trafikk mellom tettstedene.  
 
Det kan likevel være noen utfordringer med en fellespakke for hele regionen – også om den bare 
omfatter fylkeskommunal/kommunal infrastruktur. Dette ble også beskrevet i prinsipp-saken: 
 Det såkalte «nytteprinsippet» innebærer at «de som betaler bompenger skal ha nytte av 

vegprosjektet bompengene finansierer. Likeledes må de som har nytte av prosjektet være 
med på å betale.» I en bompengepakke må det derfor sikres et rimelig samsvar mellom 
hvor bompengene kreves inn og hvilke prosjekter de finansierer – det vil være lite 
anledning til å benytte bompenger fra høyt trafikkerte områder til å finansiere tiltak i mer 
spredtbygde deler av regionen. 

 I tillegg er transportpolitikken mer differensiert enn før – med sterkere vektlegging av klima-
/miljøhensyn, tettstedsutvikling og redusert transportvekst i byområdene, mens 
tilgjengelighet til regionale funksjoner og arbeidsmarked har relativt større fokus utenfor 
tettbygd strøk. Dette gjelder også på Haugalandet, jf. regionalt differensierte 
transportstrategier i regionalplanen. En felles, regional bompengepakke kan derfor ende 
med flere og muligens kryssende mål for prosjektprioritering. 

Kommunedelplan

Nasjonal transportplan

Reguleringsplan

Bompenge‐utredning

Kvalitetssikring og 
stortingsbehandling
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1.4. Prinsippvedtaket: By- og tettstedspakke + strekningspakker fv 47/547 

I prinsippsaken vedtok kommunene og Rogaland 
fylkeskommune at det skulle fremmes en «by- og 
tettstedspakke, samt egne strekningsvise pakker for 
aktuelle strekninger på E134, E39 og Fv.47». Vedtaket 
gir mandat for hvilke områder/infrastruktur det skal 
lages bompengeutredning for. De samme 
kommunene/fylkeskommunene kan omdefinere 
mandatet, dersom det skulle vise seg uhensiktsmessig 
eller ha utilsiktede konsekvenser eller begrensninger. 
 
Prinsippvedtaket definerer ikke eksakt hvilke 
geografiske tettsteder eller områder som omfattes av en 
«by- og tettstedspakke», eller om strekningspakker kun 
omfatter tiltak langs hovedvegen, eller også andre tiltak. 
Mulige under-alternativer med hensyn til geografisk 
avgrensning er nærmere omtalt i kapittel 2. 

Figur 1.3: Prinsippvedtaket gir mandat til å 
utrede en by- og tettstedspakke og 
strekningspakker for fv 47/547.  

 
I tillegg: Kan komme bompengepakker på statlig vegnett 

Prioritering av store statlige samferdselsprosjekter skjer gjennom Nasjonal transportplan. Det er 
varslet fra departementet at kommende NTP vil gi finansiering til konkrete prosjekter i første 
seksårsperiode (handlingsprogram-perioden), mens det for de neste seks år vil avsettes en samlet 
ramme for hver korridor, som etatene skal basere videre prioritering og planlegging på 
(eksempelvis for korridor 5a Haugesund-Drammen). 
 
Større statlige prosjekter må ligge inne i NTP før det planlegges bompengefinansiering. Nedenfor 
er det listet opp større statlige prosjekter på E39 og E134 på og omkring Haugalandet som er/har 
vært under planlegging/utredning, og der det antas at det kan bli vurdert delfinansiering med 
bompenger. Enkelte prosjekter har kommet såpass langt i planleggingen at en eventuell 
innkrevingsperiode kan komme delvis parallelt med fylkeskommunale bompengepakker (dvs 
innenfor 2023-38). Omtale av kostnadsanslag og status i NTP gjelder NTP 2018-29: 

1. E 39 Rogfast: Vedtatt stortingsproposisjon 2020. Kostnadsramme ca 24,8 mrd kroner, 
brutto bompengeinnkreving 19,7 mrd. kroner inkl. forhånds- og parallellinnkreving. Åpning 
tidligst 2031 og 19 års etterskuddsinnkreving (kr 392 for lette kjøretøy og kr 1176 for tunge).  

2. E134 Røldalstunnelen-Seljestad: Vedtatt reguleringsplan 2019. Kostnadsanslag 3,1 mrd 
kroner (NTP), lagt til grunn bompengefinansiering på 500 mill. kroner. Avsatt midler til 
bygging i siste periode av NTP (2024-29). 

3. E134 Røldal-Vågslid: Vedtatt reguleringsplan 2019. Kostnadsanslag ca 4,3 mrd kroner 
(NTP). Avsatt midler til oppstart i siste periode av NTP (2024-29). 

4. E39 Hordfast: Vedtatt kommunedelplan 2019. Kostnadsanslag ca 36 mrd kroner. Avsatt 
midler i gjeldende NTP til oppstart i siste periode (2024-29). 

5. E134 Bakka-Solheim: Vedtatt kommunedelplan 2015. Fire deletapper med kostnadsanslag 
omkring 1 mrd kroner hver – til sammen 4,0-4,3 mrd. Ikke omtalt i NTP. 

6. E39 Bokn-Stord: Kommunedelplan Bokn-Hope under arbeid, planprogram sendes på 
høring vinteren 2021. Foreløpig kostnadsestimat 14 mrd kroner. Avsatt midler i gjeldende 
NTP til oppstart Aksdal-Våg i siste periode (2024-29). 

7. E134 Karmsund bro: Grovt kostnadsanslag 1,1 mrd kroner, ekskl. tilstøtende vegnett (KVU 
Haugesund). Ikke omtalt i NTP. 

8. E134: Helganes-Ørpetveit (uten Karmsund bro): Grovt kostnadsanslag 1,5-2,0 mrd kroner 
(KVU Haugesund). Ikke omtalt i NTP. 

I KVU Haugesund er det også omtalt at hele strekningen Helganes-Aksdal i NTP-arbeidet er grovt 
vurdert til 8,2 mrd. kroner2, avhengig av valgt alternativ.  

 
2 KVU Haugesund s. 61. 
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2. TEMA 2: GEOGRAFISK AVGRENSNING AV HVER ENKELT 
BOMPENGEPAKKE 

I forlengelsen av at det regionale «grepet» med pakke-områder i kapittel 1 defineres, må det – i 
hvert fall til et visst nivå – avklares hvilke områder og hvilket vegnett som skal omfattes av de 
aktuelle bompengepakkene. Nedenfor er det beskrevet noen aktuelle alternativer. 
 
2.1. Alternativer for by- og tettstedspakke 

Nye bompengepakker på Haugalandet skal blant annet omfatte en «by- og tettstedspakke», jf. 
prinsippvedtaket. Det må i bompengeutredningen avklares nærmere hvilke(t) innkrevings- og 
tiltaksområde(r) dette omfatter.  

2.1.1. By- og tettstedspakke med innkreving i flere tettsteder 
I saksnotatet til prinsippsaken i 2019 ble det foreslått en innretting av en by- og tettstedspakke, der 
både Haugesund/fastlands-Karmøy og de større tettstedene i ytre del av regionen inngikk: 
«By- og tettstedspakken bør omfatte Haugesund, fastlands-Karmøy og tettstedene Åkra, Kopervik, 
Avaldsnes, Aksdal og Sveio med tiltak som bedrer trafikksikkerhet, fremmer overgang fra 
personbiltrafikk til gange/sykkel og kollektiv, og sikrer tilgjengelighet for næringstransport innenfor 
disse tettstedene. Detaljering av området gjøres i forbindelse med plassering av bomstasjoner, 
som må dekke hovedtrafikken i byområdet og tettstedene nevnt over.» 
 
Forslaget la til grunn at det skulle være bompengeinnkreving både i Haugesund/fastlands-Karmøy 
og i de andre tettstedene for at det skulle være inntektsgrunnlag for et større omfang av tiltak i alle. 
Da saken var oppe i styringsgruppa for Haugalandspakken, ønsket ikke styringsgruppa så tidlig å 
ta detaljert stilling til dette. 
 

Figur 2.1: Daglige personreiser internt i byområdet 
Haugesund/fastlands-Karmøy, fordelt etter 
reiselengde og transportmiddel (RVU 2011).

Figur 2.2: Daglige personreiser internt i kommune-
sentre og andre større tettsteder i regionen, fordelt 
etter reiselengde og transportmiddel (RVU 2011).

 
Tanken om en fellespakke for byområdet og de andre tettstedene tar utgangspunkt i at alle reiser 
internt i tettsteder er relativt korte – stort sett under 5 km i byområdet og under 3 km i de andre 
tettstedene. Dette gir gode muligheter for å gå eller sykle mer enn i dag. Ambisjonene fra 
regionalplanen var at vekst i persontransport innenfor byområdet skal skje med 
gåing/sykling/kollektiv, mens for de andre tettstedene omfatter tilsvarende ambisjon bare for de 
korte internreisene. 
 
En fordel med å opprette innkreving i flere tettsteder, er som nevnt lokalt finansieringsgrunnlag i 
flere tettsteder. Det legges til grunn at lokalisering/dimensjonering av tiltak i tettstedene må stå i 
forhold til innkreving i det samme området, jf. nytteprinsippet. Det kan likevel variere mellom 
tettstedene hvor enkelt det er å gjennomføre innkreving i alle tettsteder - dekke hovedtrafikken, 
begrense trafikkoverføring til boliggater, opprettholde sentrumshandel o.a. Det kan også være 
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kompliserende dersom en slik by- og tettstedspakke får et «oppstykket» innkrevingsområde, der 
strekningspakker på fv 47 og 547 skal ha innkreving på vegstrekninger innimellom eller parallelt 
med en by- og tettstedspakke. 

2.1.2. Bompengepakke med innkreving og tiltak bare i byområdet (bare «bypakke») 
Det andre hovedalternativet som ble lagt fram i prinsippsaken var å opprette en bompengepakke 
bare for Haugesund/fastlands-Karmøy, det vil si en «bypakke» som hverken har innkreving eller 
tiltak i andre tettsteder. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom det av ulike årsaker viser seg 
vanskelig å få til en felles pakke for flere tettsteder/kommuner.  
 
For byområdet gjelder det en godkjent KVU med sterkt fokus på gang- og sykkeltiltak, og det har 
vært arbeidet politisk for at det skal etableres en forenklet type «byvekst-avtaler» med staten, rettet 
mot mellomstore byer. Før ny NTP legges fram, vet en ikke om dette blir en realitet, eventuelt 
hvordan slike avtaler innrettes eller hvor stort område de vil dekke. Dersom det etableres slike 
avtaler, må det forventes i hvert fall i byområdet en tydeligere miljø-profil og andre typer tiltak enn 
det som har vært i dagens Haugalandspakke. 

2.1.3. By og tettstedspakke med innkreving bare i byområdet, men noen tiltak andre steder 
En kan også se for seg at tredje alternativ, der det som i 2.1.2 bare er bomstasjoner i byområdet 
Haugesund/fastlands-Karmøy, men der en viss andel av bompengene likevel brukes til å finansiere 
enkelte tiltak i andre tettsteder – tettsteder som ikke har selvstendig bompengegrunnlag, eventuelt 
flere tettsteder. En slik fordeling må i så fall vurderes opp mot nytteprinsippet om at bilister som 
betaler bompenger skal ha nytte av prosjektene som bompengene finansierer, og motsatt skal de 
som har nytte av prosjektet være med å betale. I byområder med mer sammensatte 
transportsystem, forstås nytteprinsippet også slik at bilister kan ha nytte av tiltak andre steder i 
byområdet, og av tiltak som gjør at flere går, sykler eller tar buss og dermed avlaster vegnettet.  
 
Nytteprinsippet gjelder uavhengig av bosted, det vil si at bilister bosatt utenfor byområdet oppfattes 
å ha samme nytte av samferdselstiltak i byområdet, som bilister som er bosatt der. Nytteprinsippet 
tar imidlertid ikke opp at bosatte i byområdet kan ha en «tilleggsnytte» ved at de i større grad har 
anledning til også å gå og sykle i byområdet og dermed dra direkte nytte av gang-/sykkeltiltak, og 
ikke bare indirekte som bilist. Omfanget av en slik «ekstra-nytte» kan eventuelt vurderes ut fra 
andel bompenger fra trafikanter utenfra byområdet, gang-/sykkelandeler i befolkningen mv. 
 
2.2. Alternativer for strekningspakker på fv 47/547 

Prinsippvedtaket definerer at det skal etableres «egne strekningsvise pakker for aktuelle 
strekninger på (..) Fv.47». Fv 47 er i etterkant delt opp, slik at strekningen Skudeneshavn-
Helganes på Karmøy heter fv 547, mens strekningen i Haugesund og nord gjennom Sveio til 
Haukås fortsatt heter fv 47. Disse to strekningene er atskilte og med ulike 
trafikkstrømmer/reisende. Med mindre det etableres en større fellespakke i hele eller ytre del av 
regionen, vurderes det derfor som hensiktsmessig at strekningene holdes atskilt i egne pakker, jf. 
nytteprinsippet. For Sveio og Karmøy vil det imidlertid være sentralt å avklare om pakkene kun skal 
dekke tiltak på selve hovedvegen, eller hvilket handlingsrom som finnes for å inkludere tiltak i 
tilliggende tettsteder og sidevegnett. 

2.2.1. Innkreving og tiltak bare på hovedvegen fv 47/547 
Strekningspakker kan defineres stramt slik at de kun har innkreving og tiltak på hovedvegen fv 547 
på Karmøy og fv 47 i Haugesund/Sveio. Det er hovedvegen som har størst trafikkgrunnlag i disse 
områdene – delvis med unntak av fv 511 omkring Kopervik: 
 Fv 47 fra Førland til Haukås har ca 5-6.000 ÅDT i dag. Mye er lokal trafikk mellom Sveio og 

Haugesund, men det er også en del regional trafikk/gjennomgangstrafikk til/fra E39. 
Tungbilandelen oppgis til ca 9 %.  

 Fv 547 fra Skudeneshavn til Helganes har et trafikkgrunnlag varierende mellom ca 3.500 
og 15.000 ÅDT i dag. Tungbilandelen oppgis som 7 - 9 %. Veakrossen og internvegnett i 
Åkra finansieres i dagens Haugalandspakke 
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Også for eventuelle strekningspakker på hovedvegen må det tilrettelegges for innkreving som 
dekker aktuelle tiltaksområder/-strekninger. På fv 47 i Haugesund/Sveio vil det være behov for en 
eller flere nye bomstasjoner. Avhengig av hvilke tiltaksområder som prioriteres på Karmøy, kan det 
være aktuelt med flere bomstasjoner også der. 

2.2.2. Strekningspakker med tiltak også på sideveger? 
Noe av prosjektvolumet i dagens Haugalandspakke omfatter prosjekter på «sidevegnettet», dvs. 
områder og vegnett som ikke har bompengeinnkreving. Omfanget av slike tiltak og hvor de 
lokaliseres må likevel sees i forhold til hvilke trafikkstrømmer som ellers belastes med innkreving. 
Eksempelvis kan det på Karmøy argumenteres for at det delvis er de samme trafikantene på fv 
547 som på sidevegnettet, mens det andre steder kan være mer gjennomgangstrafikk som ikke 
har nytte av tiltak på sideveg. 
 
Det eksisterer ikke entydige retningslinjer for hvor mye 
tiltak på sidevegnettet som kan inkluderes i en 
bompengepakke, men handlingsrommet oppfattes å 
være begrenset. Det er ikke bare nytteprinsippet som 
er sentralt, men også om det kan bli stilt krav om 
fylkeskommunal/ kommunal egenandel. I regjeringens 
bompengeforlik fra 2019 ble det innført krav om 20 % 
fylkeskommunal/kommunal egenandel i nye bypakker 
– definert som «porteføljestyrte bompengepakker i 
byområder»3. Definisjonen er ikke nærmere utdypet, 
og det kan framstå som at departementet vurderer 
hver enkelt bompengepakke ut fra helheten. Det er 
likevel verdt å merke seg at ny Bømlo-pakke 2 er til 
behandling og har krav om lokal egenandel. 

Figur 2.3: Fv 511 Åsebøen-Stangeland er 
utbedret med midler fra dagens 
Haugalandspakke. 

2.2.3. Kombinerte «streknings- og tettstedspakker» på Karmøy og i Haugesund/Sveio? 
I kap. 2.1 ovenfor ble det beskrevet om tettstedene Åkra, Kopervik og Sveio m.fl. kan inngå i en 
«by- og tettstedspakke» sammen med fastlands-Karmøy, mens fv 547 og fv 47 har egne 
strekningspakker. Det er imidlertid også en mulighet med en mer «område-basert» inndeling, der 
tiltak for trafikksikkerhet, gåing og sykling i Åkra, Kopervik og Sveio m.fl settes sammen med tiltak 
på hovedvegen og ev. på sidevegnettet i en slags «Karmøy-pakke» og en «Sveio-Haugesund 
nord-pakke». En slik inndeling kan gi rom for en mer helhetlig tilnærming til 
samferdselsutfordringer i større delområder, der trafikk på hovedvegen og i tettstedene sees i 
sammenheng. Samtidig kan det tenkes at dersom den nasjonale bompengepolitikken videreføres 
som i dag, kan slike pakker bli definert som en slags «bypakker» med mulig krav om lokal 
egenandel. 
  

 
3 Brev fra Samferdselsdepartementet 2. jan. 2020: Supplerende tildelingsbrev nr. 1. Oppfølging av 
regjeringspartienes bompengeavtale. 
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3. TEMA 3: UTVIKLINGSSTRATEGI/AMBISJONSNIVÅ 
Utviklingsstrategi/ambisjonsnivå for infrastruktur i et område/strakning vil dels være et resultat av 
regionale behov, vedtatte mål og dels av tilgjengelige ressurser. Som grunnlag for diskusjon 
skisseres her noen mulige utviklingsstrategier/ambisjonsnivå for hhv. byområdet 
Haugesund/fastlands-Karmøy, fv 547 på Karmøy og fv 47 Haugesund-Sveio. 
 
3.1. Mulige utviklingsstrategier for Haugesund/fastlands-Karmøy 

3.1.1. «Hovedveg» og økt kapasitet  
Gjeldende kommunedelplan for Karmsundgata fra 2015 beskriver en «utvidelse av dagens trasé til 
4 kjørefelt på hele strekningen. Feltene kan benyttes av alle kjøretøyer.» Det ble anbefalt 
rundkjøringer i alle kryss og planskilte kryssinger for gående og syklende. Framskrivninger av 
forventet trafikk til 2040, og muligheter for avvikling av denne, la føringer for valgt løsning. 
Kostnadsanslag pr 2014 var på ca 1,5 mrd kr på kommuneplannivå.  
 

Figur 3.1: Gateprofil ved sykehuset i gjeldende kommunedelplan for Karmsundgata. 

3.1.2. Utbygging med «gatemessig» utforming 
I 2010 ble det avholdt et såkalt «botsfor»-verksted i Haugesund (by- og tettstedsforum i Statens 
vegvesen). Denne idédugnaden hadde bred deltagelse fra ulike aktører i regionen og bidro til å 
øke fokus på Karmsundgatas funksjon i bybildet/rolle i byutvikling. Karmsundgata ble i større grad 
sett som en «bygate» enn som en «hovedveg», noe som har betydning for valg av løsninger. 
Funksjon for gående og syklende ble vektlagt, med kryssinger i plan, bruk av lyskryss og kvaliteter 
langs gateløpet.  
 

Figur 3.2: Gateprofil i Karmsundgata fra botsfor-rapporten.
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3.1.3. Utvikle «hovedlenker» for ulike trafikantgrupper 
Gatenettet i Haugesund deles i stor grad av både bilister, syklende, gående og mange steder også 
busser. Samtidig er Haugesund ikke en storby, og har relativt smale gater – også utenfor 
sentrumskjernen. Dette gjør at det kan være vanskelig å få plass til moderne løsninger tilpasset de 
ulike behovene hos alle trafikantgrupper samtidig. Bussene deler vegarealet med biler (og 
syklister), og det er begrenset mulighet til å prioritere framkommelighet for buss i kryss eller på 
delstrekninger. Tilsvarende må syklistene dele areal enten med bilene i kjørebanen, eller med 
fotgjengere på smale fortau. Det er ikke mulig overalt å gi syklende en særskilt tilrettelegging med 
egne sykkelfelt eller lignende. 
 
En mulig strategi kan være å prioritere særskilte «hovedlenker» for sykkel, kollektiv og muligens 
næringstrafikk, der det gis rom for en ekstra tilrettelegging med høyere kvalitet/kapasitet – som i 
noen tilfeller kan innebære at disse trafikantene gis forrang framfor andre. Ved et slikt grep må i så 
fall gatenettet sees i en helhet, slik at andre trafikantgrupper gis tilgjengelighet gjennom andre 
korridorer. 

3.1.4. Stedvise utbedringer for ulike trafikanter i hele byområdet  
Det kan også være aktuelt primært å forbedre enkeltpunkter eller kortere strekninger i et større 
omfang, framfor en tyngre enkelt-prosjekter og -korridorer. Det er foretatt kartlegginger av mulige 
prioriteringstiltak langs hovedruter for kollektivtrafikken, og i tillegg er det vurdert en del mulige 
tiltak i sykkelby-prosjektet. Lignende gjennomganger, supplert etter behov, kan danne 
utgangspunkt for stedvise forbedringer for ulike trafikanter i hele byområdet. 
 
3.2. Mulige utviklingsstrategier for fv 547 

3.2.1. Ny, gjennomgående hovedveg over Karmøy 
Utvikling av fv 547 i Haugalandspakke har fra starten hatt ambisjon om en gjennomgående, ny 
hovedveg fra Skudeneshavn til Haugesund grense. Ambisjonen bygget på en strekningsanalyse 
fra 20074, der alternativ 2 omfattet breddeutvidelser langs store deler av strekningen, omlegging av 
vegen på fire delstrekninger, gjennomgående 80 km/t fra Syrekrysset til T-forbindelsen og videre 
60-70 km/t til Haugesund grense. Kostnadsanslag pr 2007 var på 927 mill. kroner. 
 
Den videre planleggingen av Åkra Sør-
Veakrossen og Veakrossen-Helganes 
har videreført ambisjonene fra alternativ 
2 . Ådland-Killingtjørn er planlagt med 
standard H1, 80 km/t og 9 m vegbredde. 
Killingtjørn-Veakrossen er planlagt med 
standard H5, dimensjonerende hastighet 
90 km/t, midtdeler og 12,5 m vegbredde 
– det samme gjelder Veakrossen-
Helganes. 

Figur 3.3: Killingtjørn-Veakrossen og Veakrossen-
Helganes er planlagt med standard H5, dimensjonerende 
hastighet 90 km/t, midtdeler og 12,5 m vegbredde. 

Videre fra Helganes til Karmsundet beskriver KVU Haugesund to alternativer med 80 km/t og to 
med 50-60 km/t. 
 
I forbindelse med gjennomgang av resterende prosjekter i Haugalandspakken i 2020, ble det 
vurdert muligheter for innsparinger gjennom å redusere planlagt standard. For Åkra Sør-
Veakrossen ble det vurdert at «endringer i standard (..) 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»5. Mulig innsparing på Veakrossen-Helganes ble ikke 
vurdert, siden prosjektet er kommet kortere i planlegging. 

 
4 Statens vegvesen 2007. Rv. 47 Skudeneshavn-Haugesund grense. Strekningsanalyse. 
5 Saksframlegg til møte i styringsgruppen for Haugalandspakken, S2-2020, s. 12. 
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3.2.2. Strekningsvis utbygging 
En mulig tilnærming for utvikling av fv 547 kan være en etappevis utbygging, der de enkelte 
delstrekningene gjennomføres i prioritert rekkefølge. I dagens Haugalandspakke lå på et tidligere 
tidspunkt Veakrossen-Eide lengst fremme, men dette ble endret til Åkra Sør-Veakrossen.  
 
Veakrossen-Helganes er i seg selv planlagt som delstrekninger, og kostnadsanslag fra 
kommunedelplanen er gjengitt i tabellen nedenfor. Disse bygger på en forutsetning om at hele 
strekningen bygges i en helhet og har usikkerhet tilsvarende plannivået (normalt +/- 40 %).  
 
Tabell: Delstrekninger Veakrossen-Helganes med kostnadsanslag fra kommunedelplanen. 
Delstrekning Kostnadsanslag (KDP 2018) 
Veakrossen-Eide 370 mill. kr
Eide-Håvik 600 mill. kr
Håvik-Helganesveien 470 mill. kr

 
Breddeutvidelser på strekningen Syrekrysset-Åkra sør var også opprinnelig en del av 
Haugalandspakken, men ble tatt ut i 2013. Den nordligste biten over Karmøy, E134 Helganes-
Karmsundet, er omtalt i KVU Haugesund, men det er ikke gitt klarsignal fra statlig hold til 
utarbeidelse av kommunedelplan. 

3.2.3. Forbedringer med utgangspunkt i dagens veg 
Det kan også tenkes en utviklingsstrategi, der dagens veg forbedres på enkeltpunkter og kortere 
strekk, men der det ikke bygges helt ny veg i ny trasé. I så fall gjennomføres ulike enkeltprosjekter, 
som å bedre kapasitet i enkeltkryss, samle avkjørsler, sikre kryssingspunkter, bedre kurvatur eller 
vegbredde mv.  
 
For fv. 547 er det ikke gjort noen systematisk analyse av i hvilken grad forbedringer langs dagens 
veg kan gi rom for utvikling og forbedret måloppnåelse. Det må eventuelt gjøres et arbeid med å se 
på kryss, krysningspunkter og delstrekninger mv. langs dagens veg. Arbeidet kan baseres på 
trafikknivåer og sammenligninger, eller inkludere modellanalyser av kryss og/eller trafikksystem. 
Vurderingene kan munne ut i en skisse med alternative «tiltaksnivåer» og prioriteringer. 
 
3.3. Mulige utviklingsstrategier for fv 47 

3.3.1. Ny, gjennomgående hovedveg Haugesund-Sveio 
Ved stortingsbehandlingen av Haugalandspakken, ble det beskrevet om fv 47 Haugesund-Sveio: 
«Vidare er det aktuelt å bygge om strekningar frå Haugesund nord og nordover til fylkesgrensa mot 
Hordaland og strekningar gjennom Sveio.6» Det forelå en strekningsanalyse7 fra 2002, der det ble 
anbefalt en kombinasjon utbedringer og omlegging av vegtraséen fra Fagerheim til fylkesgrensen. 
Ved regulering ble det lagt til grunn en gjennomgående hovedveg Fagerheim-Ekrene ca 6,5 km 
med H5-standard, dimensjonerende hastighet 90 km/t, midtdeler og 12,5 m vegbredde (tilsvarende 
som for Killingtjørn-Veakrossen og Veakrossen-Helganes).  
 
I forbindelse med gjennomgang av resterende prosjekter i Haugalandspakken i 2020, ble det 
vurdert muligheter for innsparinger. H1-standard, dvs hastighet 60 km/t, rundkjøringer i stedet for 
toplanskryss og rumlefelt i stedet for fysisk midtdeler, ble vedtatt som grunnlag for utbygging av 
delstrekningen Fagerheim-Førland 
 
Den resterende strekningen fra Ekrene til E39 ved Haukås er ikke regulert, og det eksisterer derfor 
heller ikke noe kostnadsanslag for utbygging av en ny, gjennomgående veg. Denne strekningen er 
for øvrig ca 50% lengre enn Fagerheim-Ekrene, men deler av strekningen har relativt god standard 
og parallell gang-/sykkelveg. 

 
6 St.prop. nr 57 (2006-2007). 
7 Statens vegvesen 2002. Strekningsanalyse for Rv 47. 
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3.3.2. Strekningsvis utbygging 
En mulig tilnærming for resterende del av Fagerheim-Ekrene (Førland-Ekrene), kan være en 
etappevis utbygging. To mulige delstrekninger kan eksempelvis være Førland-Vikse og Vikse-
Ekrene. Videre nordover mot Haukås, vurderes det å være delstrekningen fra avkjørsel til 
Vigdarheim og nord til Tveitevegen som har dårligst standard. 
 
Tabell: Delstrekninger Fagerheim-Ekrene med kostnadsanslag8. 
Delstrekning Kostnadsanslag H1-standard 
Førland-Vikse Ca 150-200 mill. kr
Vikse-Ekrene Ca 200 mill. kr

3.3.3. Forbedringer med utgangspunkt i dagens veg 
Statens vegvesen 
gjennomførte i 2015 en 
strekningsanalyse for fv 47 
fra Ekrene til Haukås. Det 
ble beskrevet at 
«utfordringane på 
strekninga er manglande 
tilbod til mjuke trafikantar, 
uoversiktlege kryss og 
setningsskadar på vegen». 
Det ble anbefalt en 
«utbedringsstandard» og 
prioriterte tiltak omfattet i 
hovedsak gang-
/sykkelveger, samt 
breddeutvidelser og 
kryssutbedring. 
Strekningsanalysen kan 
danne utgangspunkt for en 
prioritering av enkelt-tiltak 
langs dagens veg. 
Kostnadsanslagene fra 
2015 er svært grove og må 
gjennomgås på nytt. 

Figur 3.4: Anbefalte tiltak på strekningen Ekrene-Haukås9. 

  

 
8 Kostnadsanslag for H1 fra S3-2020. 
9 Statens vegvesen 2015.  Strekningsvise utgreiingar - overordna fylkesvegar. Strekning 4: Sveio - Bergen 
(Rådal). 
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4. TEMA 4: BOMPENGE-NIVÅ 
Bompengenivået er en konsekvens av utviklingsstrategi/ambisjonsnivå for utbygging av 
infrastruktur, jf. kapittel 4. Bompengenivået løftes likevel her fram som selvstendig vurderingstema 
fordi det antas å ha interesse i den politiske diskusjonen om nye bompengepakker.  
 
4.1. Nye bompengepakker med utgangspunkt i dagens bompengenivå 

I dagens Haugalandspakke var det i 2019 netto 
passeringsinntekter på ca 165 mill. kroner 
(bompenger minus driftskostnader). I overkant av 
60 % av dette ble krevd inn i byområdet 
Haugesund/fastlands-Karmøy, ca 25 % på 
øysiden av Karmøy, og de siste 15 % i 
bomstasjonene på E134 og E39 i Tysvær.  
 
Dersom dette nivået for bompengeinnkreving 
videreføres i nye bompengepakker på 
fylkeskommunalt/kommunalt vegnett over 15 år, 
kan det grovt anslått gi finansiering på: 
 Ca 1,8 – 2 mrd. i byområdet Haugesund/ 

fastlands-Karmøy.  
 Ca 7-800 mill. på øysiden av Karmøy. 
 Ca 3-400 mill. på statlig vegnett i Tysvær 

(det legges til grunn at disse ikke kan 
videreføres i nye bompengepakker på 
fylkeskommunalt/kommunalt vegnett). 

 
Det sees her bort fra mulige endringer i 
trafikknivå, el-bilandel, takstsystem eller 
finansposter/renter. Det er heller ikke lagt til grunn 
lokal eller statlig finansiering, men forutsettes 
momskompensasjon. I en eventuell framtidig 
pakke, skal tilgjengelige midler dekke planlegging 
og finanskostnader, i tillegg til utbygging og 
eventuell prisstigning. 

Figur 4.1: Prosjektomfang som kan finansieres i 
nye bompengepakker dersom dagens 
bompengeinntekter og bomstasjoner 
videreføres. 

 
Det er ikke bomstasjoner mellom Fagerheim og Haukås i Haugalandspakken som kan illustrere et 
«dagens nivå» for bompengeinnkreving på fv 47. Men dersom en tar som utgangspunkt at det 
hadde stått en bomstasjon i den søndre delen av strekningen, med dagens takster, tovegs 
innkreving som på Karmøy og felles timesregel, kan det på tilsvarende måte svært grovt anslås at 
denne kunne finansiere i størrelsesorden 150-200 mill. kroner over 15 år. 
 
4.2. «Full pakke» 

Alternativet kalt «full pakke» har som utgangspunkt at nye bompengepakker skal finansiere: 
1. Prosjektene som ikke ble bygget i dagens Haugalandspakke 
2. Ambisjonene i statlig konseptvalgutredning «KVU Haugesund» 
3. Prioriterte tiltak i nyere strekningsanalyser (fv 47) 

 
Nedenfor er det forsøkt hentet fram siste tilgjengelige kostnadsanslag fra tidligere planer og 
utredninger. Mange av disse har imidlertid betydelig grad av usikkerhet, og reelle kostnader har 
mange ganger vist seg å bli langt høyere. Alle kostnadsanslag er derfor kun ment som 
holdepunkter, og må sees i forhold til årstall og plannivå. Det beregnes ikke her hvilket framtidig 
bompengenivå som kan være tilstrekkelig for å oppnå finansiering, men vises til kap. 4.1 om 
dagens bompengenivå. Prosjekter i kommunale transportplaner/trafikksikkerhetsplaner og 
strategier i regionalplan for Haugalandet er for øvrig ikke tatt med og kommer eventuelt i tillegg. 
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4.2.1. Haugesund/fastlands-Karmøy: KVU-prosjekter og ny Risøy bro 
Av prosjekter på fylkeskommunalt/kommunalt vegnett, 
beskriver samferdselsdepartementets KVU-beslutning en «stor 
utbygging av gang/sykkelveinett og kollektivtiltak»10, i tillegg til 
mindre trafikksikkerhetstiltak. Til sammen ble dette i KVU-
rapporten grovt skissert til 2,8 mrd. kroner. Av opprinnelige 
prosjekter i dagens Haugalandspakke, er ny Risøyforbindelse 
det største i byområdet som ikke ble bygget. Prosjektet hadde 
pr 2013 et foreløpig kostnadsoverslag på 180 mill. kroner.  
 
På statlig veg omfatter departementets KVU-beslutning 
Karmsund bru - grovt anslått til 1,1 mrd. kroner, ekskl. 
påkoblinger til eksisterende vegnett (ny veg til Husøy ligger 
utenfor byområdet og ligger inne i NTP). Behovet for 
bompengebidrag avhenger både av nøyaktigheten i anslaget, 
hvor mye vegnett som inkluderes, og eventuell statlig 
finansering11.  

Figur 4.2: Sykkelvegnett 
beskrevet i KVU Haugesund.

 

Figur 4.3: Samferdselsdepartementets beslutning om prioritering av statlige tiltak i byområdet Haugesund 
etter kvalitetssikring (KS1) av KVU-rapporten.

 
Videre signaliserte samferdselsdepartementet at eventuelt behov for ytterligere tiltak fra «konsept 
5» kunne vurderes på et senere tidspunkt, men måtte sees i lys av KVU-ens 2062-perspektiv. 
Disse tiltakene omfatter miljølokk i Karmsundgata og fire felt fra Storasundsgata til Kvala (til 
sammen anslått til 1,9 mrd), samt bygge/utvide E134 fra Helganeskrysset til Ørpetveit (ca 1,5 – 2,0 
mrd). Departementets beslutning kan indikere at en slik utbygging av Karmsundgata og E134 
Karmsundet-Ørpetveit ligger noe lenger fram i tid. Et eventuelt bompengebidrag vil avhenge av 
mulige kostnadsøkninger og statlige bidrag. 
 

Figur 4.4: Statens vegvesens langsiktige anbefaling i KVU Haugesund fram mot 2062 (prioritet 2 og 3).

 
10 Holte Consulting m.fl. 2016. Kvalitetssikringsrapport KS1 Haugesund. 
11 I Bymiljøpakken på Nord-Jæren er den statlige andelen til store prosjekter på E39 i overkant av 40 %. 
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4.2.2. Fv 547 Karmøy: Prosjekter fra Haugalandspakken og KVU 
Da Haugalandspakken ble vedtatt i 2007, inneholdt den mange store prosjekter på fv 547 over 
Karmøy, og i tillegg mindre trafikksikkerhetstiltak og tiltak for gåing/sykling/kollektivtransport, som 
det underveis har vist seg krevende å finansiere. 
 
De to prosjektene som har kommet lengst i 
planleggingen, er Åkra Sør-Veakrossen og 
Veakrossen-Helganes. Gjenværende deler av 
Åkra Sør-Veakrossen er kostnadsberegnet til 
ca 600 mill. og Veakrossen-Helganes til 1,4 
mrd. på kommunedelplannivå, dvs +/- 40 %. 
Eventuelle tiltak på dagens veg eller for 
gåing/sykling/ kollektivtransport er da ikke tatt 
med. 
 
Breddeutvidelser på strekningen 
Skudeneshavn – Åkra sør hadde pr 2013 
svært grove kostnadsanslag på til sammen ca 
500 mill. kr.  
 
I KVU Haugesund ble det signalisert en mulig 
langsiktig utbygging Helganeskrysset-
Karmsundet til 680 mill (ny tofelts veg parallelt 
med dagens veg) eller 1220 mill. (utvidelse av 
dagens veg til fire felt). Departementets 
beslutning kan indikere at en slik utbygging 
ligger noe lenger fram i tid. Et eventuelt 
bompengebidrag vil avhenge av mulige 
kostnadsøkninger og statlige bidrag. Figur 4.5: Prosjekter i Haugalandspakken 2007, 

gjengitt i st.prop. nr 45 (2007-2008). 

4.2.3. Fv 47 Haugesund-Sveio: Prosjekter fra Haugalandspakken og strekningsanalyse 
På fv 47 Fagerheim-Ekrene er det ikke finansiering til Førland-Ekrene i dagens Haugalandspakke. 
Med utgangspunkt i at valgt H1-standard for Fagerheim-Førland videreføres, anslås det en 
kostnad i størrelsesorden 350-400 mill. kroner. Tiltak som anbefalt i Hordaland fylkeskommune sin 
strekningsanalyse fra 2015, har til sammen grove kostnadsanslag på ca 250 mill. kroner, men 
disse tallene må gjennomgås på nytt dersom tiltakene blir aktuelle. 
 
4.3. Justere bompengenivå for å gi rom for store prosjekter på E39 og E134 

I tillegg til bompengepakker på fylkeskommunalt/kommunalt vegnett, planlegges det store 
prosjekter på E39 og E134 på og omkring Haugalandet som kan være aktuell for delfinansiering 
med bompenger, slik som beskrevet i kapittel 1. Dersom det etableres statlige bompengeprosjekter 
parallelt med fylkeskommunale/kommunale bompengepakker, vil det kunne øke den samlede 
bompengebelastningen i regionen. Det kan også føre til begrensninger i «bompengepotensialet», 
dvs finansiering og til syvende og sist gjennomføring av statlige prosjekter dersom 
fylkeskommunale bompengepakker fra før er etablert med et høyt bompengenivå. Det er derfor 
ikke utenkelig at det underveis i bompengeperioden kan bli aktuelt å vurdere en reduksjon i 
fylkeskommunale/kommunale bompenger for å gi rom for finansiering av statlige prosjekter. Dette 
kan påvirke økonomien og gjennomføringen i fylkeskommunale/kommunale bompengepakker – 
med mindre det samtidig gis anledning til å forlenge innkrevingsperioden. En slik eventuell 
takstjustering og samordning av statlige og fylkeskommunale/kommunale bompengepakker bør 
være omtalt ved stortingsbehandlingen, slik at det på forhånd er klarlagt hvordan prosessen skal 
håndteres, og eventuelle økonomiske konsekvenser. 
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5. ANDRE FORHOLD SOM MÅ TAS OPP UNDERVEIS 
I tillegg til de fire «hovedtemaene» i kap. 1-4, kan det også ha betydning for diskusjonen hvilke 
ambisjoner en har med hensyn til innretting/»miljøprofil» for nye bompengepakker -  dvs. hvor stor 
andel av prosjektvolumet som skal være rettet mot gåing, sykling og kollektivtransport.  
Videre kan det bli et spørsmål om det er aktuelt å samordne innkrevingssystemene hvis det blir 
flere bompengepakker i regionen, eller om trafikantene skal betale i hver pakke enkeltvis. 
 
5.1. Innretting/«miljøprofil» 

Hensikten med å beskrive alternative miljøprofiler for nye bompengepakker på Haugalandet er ikke 
å «låse» en framtidig prosjekt-sammensetting i pakkene, men å gi et utgangspunkt for 
sammenligning og diskusjon om innretting og prioritering. 

5.1.1. Fordeling «90-10», jf. KVU Haugesund/KS1 
Samferdselsdepartementets KVU-beslutning 
innebærer at konsept 6 skal legges til grunn 
for statlig planlegging. Dersom dette 
konseptet skal legges direkte til grunn for en 
bompengepakke kun på fylkeskommunalt og 
kommunalt vegnett, vil det innebære omtrent 
en fordeling «90-10», der nærmere 90 % av 
prosjektene er utbygging av gang-
/sykkelvegnett. Det er fylkeskommunen og 
kommunene som har ansvaret for nærmere 
vurdering av innretning på 
fylkeskommunalt/kommunalt vegnett. 

Figur 5.1: Samferdselsdepartementet legger til grunn 
konsept 6 for planlegging av statlige tiltak i byområdet 
Haugesund/fastlands-Karmøy. 

5.1.2. Fordeling «70-30», jf. byvekstavtale for Nord-Jæren. 
I byvekstavtalen for Nord-Jæren heter det at «det er en ambisjon at om lag 70 prosent av midlene 
innenfor byvekstavtalen skal gå til tiltak for kollektivtrafikk, sykling og gåing». Fordelingen er ikke 
absolutt, men ambisjonen er likevel grunnlag for løpende prioritering (porteføljestyring) i 
Bymiljøpakken. 

5.1.3. Fordeling «30-70», jf. dagens Haugalandspakke. 
Dagens Haugalandspakke har blitt omtalt å ha omtrent en «30-70-fordeling» mellom tiltak rettet 
mot gåing/sykling/kollektivtransport og tiltak rettet mot biltransport. Det har ikke vært noen 
oppstilling av hvordan denne fordelingen er beregnet. 

5.1.4. Strekningspakke med tiltak overveiende rettet mot biltransport 
En strekningspakke som kun omfatter tiltak på hovedvegen fv 47/547 kan få en profil med tiltak i 
stor grad rettet mot biltransport. Hvor stor andelen vil bli, vil avhenge av om det primært bygges ny 
(bil-)veg parallelt med eksisterende veg, eller om det velges en strategi med utbedring av 
eksisterende veg, herunder kryssingspunkter og infrastruktur for gåing og sykling. 
 
5.2. Felles timesregel og/eller passeringstak? 

I dagens Haugalandspakke er det en «timesregel» som innebærer at trafikanter betaler for maks 
én passering innenfor en time, uavhengig av antall passeringer. Dette gjør at trafikanter som kjører 
lengre innenfor bompengeområdet ikke nødvendigvis betaler mer enn de som kjører kortere. 
Tilsvarende er det et «passeringstak» som innebærer at en maksimalt betaler for 75 passeringer pr 
måned pr kjøretøy. 
 
Dersom det etableres flere bompengepakker på Haugalandet, slik prinsippvedtaket legger opp til, 
skal hver pakke (by- og tettstedspakke og strekningspakker) sikre finansiering til egne prosjekter, 
og det er ikke gitt at takster og rabatter vil være de samme. Det må da vurderes om det er 
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hensiktsmessig at en trafikant skal oppnå fritak for betaling i én bompengepakke som følge av 
passeringer i en annen. Nytteprinsippet kan tolkes slik at trafikanter som kjører gjennom flere 
bompengepakker vil ha nytte av prosjekter i flere pakker og derfor bør betale i hver enkelt pakke. 
Samtidig kan dette innebære en høyere bompengebelastning enn i dag for trafikanter med lang 
reiseavstand. Det vises for øvrig til rapporten «På veg mot et bedre bomsystem. Utfordringer og 
muligheter i det grønne skiftet» fra et regjeringsoppnevnt utvalg høsten 2020, der det ble anbefalt 
at «timesregel og passeringstak bør avvikles». Begrunnelsen for dette var å «unngå at noen 
trafikantgrupper subsidierer andre, for å redusere insentivene til økt trafikk og for å ivareta 
hensynet til eksterne virkninger» 12.  

 
12  På veg mot et bedre bomsystem. Utfordringer og muligheter i det grønne skiftet.  


