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Innleiing

Våren 201 9 gjorde kommun a ne på Haugalandet og Rogaland fylkeskommun e likelydande

prinsippvedtak om å ut greie korleis nye bompengepakk a r i regionen skal utform ast :

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 b rukerbetaling 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 legg ikkje opp til at det skal fremjast nye felles bompengepakker for heile 

regionen, tilsvarande dagens Haugalandspakke. Strekningsvise prosjekt på E134 og E39 skal 

eventuelt fremjast som eigne  bompengeprosjekt.  

Den politiske referansegruppa gjorde følgjande vedtak den 25. februar 2021: 

«Den politiske referansegruppen anmoder Statens vegvesen om å klargjøre muligheter og 
begrensninger i prinsippvedtaket mht strekningsvise pakker for mindre og større tiltak på 
statlig veg – hvilke typer tiltak som kan være aktuelle og tilhørende prosess/tidsperspektiv» 

I arbeidet med grunnlaget for strategiske val om framtidig bompengefinansiering hausten 

2021, har dei aktuelle kommunane reist spørsmålet om det vil vere mogeleg å finansiere 

mindre utbetringar av riksvegane med bompengar. Det er også kome spørsmål om det er 

mogleg å krevje inn bompengar på statleg vegnett for å finansiere by- og tettstadspakker, 

og kva krav som eventuelt vil følgje med slik innkrevjing. Statens vegvesen vil her sjå på 

nokre mogeleg variantar av bompengeopplegg, og kome med nokre tilrådingar fram mot dei 

strategiske vala for kva opplegg som skal greiast ut og kva tidspunkt arbeidet skal starte 

opp. Tilrådingane vart presentert i eit politisk arbeidsseminar om bompengeopplegg på 

Haugalandet den 9. april 2021 med alle ordførarane på Haugalandet til stades, det vil seie 

kommunane Haugesund, Sveio, Karmøy, Tysvær, Vindafjord og Etne. Det vart godt motteke.   

Retningslinjer og nasjonale føringar for bompengefinansiering av 

vegnett 

Nasjonale retningslinjer og føringar vert publisert i Veileder bompengeprosjekter som ligg 

på http://www.autopass.no. Denne publikasjonen gjev samla og oppdatert informasjon om 

rammevilkåra for nye bompengeprosjekt på offentleg veg etter veglova. Veilderen skildrar 

krav til prosess, retningsliner, og føringar for bompengeprosjekt frå lokalt initiativ og fram 

til avvikling av bompengeprosjekt. Publikasjonen vert oppdatert kvar gong det vert vedteke 

nye retningslinjer og føringar.  

Nytteprinsippet 

Kravet om samanheng mellom nytte og betaling er eit viktig prinsipp som skal ligge til grunn 

for all bompengeinnkrevjing. Det inneber at dei som betalar skal ha nytte av prosjektet 

bompengane finansierer. På same måte må dei som har nytte av prosjektet være med å 

betale. Dette blir likevel tolka slik at også dei som får indirekte nytte av tiltaket, for 

eksempel gjennom betre framkome på det øvrige vegnettet i området, kan verte pålagt å 

betale bompengar. Nytteprinsippet er understreka og vidareutvikla gjennom arbeidet med  

Nasjonal transportplan (NTP): 

 St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal Transportplan 2006-2015 

 St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal Transportplan 2010-2019 

 Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal Transportplan 2014-2023 

 Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal Transportplan 2018-2029 

Nedanfor gjer vi kort greie for  nytteprinsippet knytt til ulike typar bompengeprosjekt.  

http://www.autopass.no/


 

Ulike typar bompengeprosjekt 

Det er i hovudsak to ulike typar bompengeprosjekt lokale styremakter kan ta initiativ til å få 

greia ut. Dette er: 

 Strekningsvise bompengeprosjekt  

 Bompengepakkar (vegpakker eller bypakker) 

Strekningsvise bompengeprosjekt omhandlar enkeltståande vegprosjekt, til dømes ein ny 

veg, bru eller tunnel. Nytteprinsippet skal vere oppfylt i både tid og geografi for 

strekningsvise bompengeprosjekt. Dei som har nytte av det nye vegprosjektet skal betale, og 

dei som betalar skal ha nytte. Det vert berre opna for bom på eventuelle sidevegar dersom 

det er avgjerande for å finansiere prosjektet. Dei som betalar skal få nytte av den nye vegen 

når dei betalar. På denne bakgrunnen er det vanleg med etterskotsinnkrevjing for slike 

bompengeprosjekt. Unntaket er ferjeavløysingsprosjekt der det framleis er mogeleg å ha 

både førehands- og parallellinnkrevjing i tillegg til etterskotsinnkrevjing.  

Bompengepakker, i motsetning til strekningsvise bompengeprosjekt, omfattar fleire 

utbyggingsprosjekt og tiltak som får verknader for heile transportinfrastrukturen i eit 

avgrensa område.  

I Veileder for bompengeprosjekter deler ein bompengepakkene inn i enten vegpakkar eller 

bypakkar. Omgrepet tettstadspakker er ikkje omtala i veilderen.  

Vegpakker kan vere parsellvis utbygging av ein vegstrekning, eller delvis utbygging av fleire 

ulike vegstrekningar innafor eit avgrensa geografisk område. I ein vegpakke kan ein velje ein 

variant med ein definert portefølje av vegprosjekt med kostnadsanslag, der ein driv 

porteføljestyring. Det vil seie at dersom eit prosjekt kostar meir eller inntektene vert mindre 

enn føresett, må ein kutte i prosjektporteføljen. Ei styringsgruppe skal stå for 

porteføljestyringa. Eit eksempel på ein vegpakke er Bømlopakken.  

Bypakker kan bestå av ulike tiltak på veg, men kan også omfatte tiltak for å styrke gange, 

sykkel og kollektivtrafikk, slik at dette avlastar vegnettet og aukar framkome for bilistane i 

eit byområde.  

Bompengeinnkrevjinga i bompengepakkar skjer som regel i ein bomring rundt eit definert 

sentrum. I Veilder for bompengeprosjekter står det følgjande i kap. 1.1.4:  

«Det stilles ikke samme direkte krav til sammenheng mellom nytte og betaling når 

det gjelder bomringer. I Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal Transportplan 2018-

2029 er det innført begrepet «utvidet nytteprinsipp». Nytteprinsippet skal her forstås 

i vid forstand ved at også tiltak for gange, sykkel og kollektivtrafikk kan finansieres 

med bompenger dersom de gir nytte for betaler. Dette prinsippet skal også ligge til 

grunn dersom gjennomgangstrafikk skal betale bompenger.» 



Det er likevel nokre krav til plassering av bomstasjonane, for å sikre at gjennomgangstrafikk 

ikkje kan nyttast som inntektskjelde utan å få nytte av utbyggingane. For bypakker i mindre 

byområde skal følgjande prinsipp leggast til grunn (Kap 2.5.3 s 26):  

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. 

Det er elles nokre særskilte reglar og krav til bompengepakkar som får status som bypakkar. 

Til dømes er det no eit krav om eigenandel frå lokale partar på 20 pst. i bypakkar for alle 

fylkes- og kommunale prosjekt. Ein kan tenke seg at ein ny bompengepakke i Haugesund vil 

få status som bypakke (ikkje byvekstavtale). I ny NTP 2022-2033 er det prioritert 600 mill. 

kr til ny fireårig tilskotsordning for klima- og miljøvenleg byutvikling og god framkomst i 

fem byar som ikkje er aktuelle for byvekstavtale.  Haugesund er ein av desse fem byane. 

Eventuelle bompengepakker i andre område på Haugalandet kan vere sokalla vegpakkar.  

Det finns mange variantar av bompengepakkar i Norge. Det er viktig å merke seg at krav og 

regelverk knytt til porteføljen og porteføljestyring av bompengepakkar er stramma inn dei 

seinare åra. Dagens Haugalandspakke kan til dømes ikkje vidareførast i same form slik den 

vart vedteken i 2007. Det er i dag krav om at bompengepakkar skal ha ein prioritert 

portefølje med kostnadsanslag. Partane må no gjere forpliktande vedtak om bidrag til nye 

bompengepakker, og det vert stilt krav om etablering av ei styringsgruppe som skal drive 

porteføljestyring innafor ei vedteken ramme.  

Mogelege strekningsvise bompengeprosjekt for riksveg på 

Haugalandet  

På Haugalandet er det tre framtidige riksvegstrekningar som kan vere aktuelle for delvis 

bompengefinansiering: 



E134 Karmsund bru 

E134 Bakka – Solheim 

E39 Bokn – Sunnfør 

 

Det er ikkje noko bestemt regelverk som slår fast at ein lokalt ikkje kan ta initiativ til å 

fullfinansiere prosjekta med bompengar. Etter vår vurdering, vil det likevel vere behov for 

statlege midlar til alle tre prosjekta dersom dei skal kunne fullfinansierast. Dermed vil 

prosjekta vere avhengig av ei prioritering i Nasjonal transportplan med statleg 

delfinansiering, for å kome til gjennomføring. 

Prosjekta er ikkje omtala i ny Nasjonal transportplan, jf. Meld. St. 20 (2020-2021) Nasjonal 

transportplan 2022-2033.  

Dei strategiske vala som skal takast til hausten vert val om kva prosjekt som kan vere 

ynskjelege å greie ut bompengepakkar og bompengeprosjekt for. Vi vil rå til at det ikkje vert 

teke val om å greie ut mange og nærliggande prosjekt som skal finansierast av dei same 

trafikantane, men at ein lokalt kan samlast om nokre konkrete prosjekt som kan verte 

finansiert med bompengar og kva prosjekt ein skal arbeide vidare med å få finansiert på 

andre måtar gjennom til dømes NTP og RTP.  

For dei store riksvegprosjekta er det plansituasjonen som er avgjerande for når ein kan 

starte bompengeutgreiinga. Viktige riksvegprosjekta, som kan vere aktuelle som 

bompengeprosjekt, er nærare omtala nedanfor. 

E134 Karmsund bru 

Prosjektet E134 Karmsund bru er det prosjektet som med grunnlag i dagens trafikk, har det 

største potensialet for bompengefinansiering. Likevel vurderer vi det slik at prosjektet treng 

statlege midlar for å kunne fullfinansierast.  

Det føreligg vedtak etter KVU for prosjektet. Ein kommunedelplan vil ta med seg eit større 

området, men det Karmsund bru som i KVU-en er foreslått å verte realisert fyrst. Arbeidet 

med kommunedelplan for å kunne fastsetje trasé og kostnader for prosjektet er ikkje starta.  

Dermed var det ikkje grunnlag for å vurdere prosjektet i samband med førearbeida for NTP 

2022-2033. Dersom prosjektet skal kunne komme med i vurderingane ved neste rullering av 

NTP, vil det vere avgjerande med snarleg oppstart av arbeidet med kommunedelplan.  

Prinsippvedtaka frå 2019 er tydeleg på at det skal greiast ut bompengepakkar i form av ei 

by- og tettstadspakke og strekningsvise pakker for fylkesveg 47 i Haugesund og Karmøy. 

Dermed forstår Statens vegvesen det slik, at det er eit lokalt ønskje om at delar av 

bompengepotensialet i dette geografiske området rundt Haugesund, skal gå til 

bompengepakkar på fylkesvegane. Etter nytteprinsippet er det likevel slik at eventuelle 

bompengeinntekter frå trafikantane på E134 må gå til tiltak på E134 som er til nytte for dei 

same trafikantane. 

Det kan vere naturleg at ein i samband med nye bompengepakkar for fylkesvegane i 

området, avklarar korleis ei eventuell framtidig bompengefinansiering av E134 Karmsund 



bru kan skje. Vi ser det som ein fordel om prosjektet vert omtala i stortingsproposisjon for 

den/dei nye bompengepakkane i området.  

E134 Bakka - Solheim 

Det føreligg godkjend kommunedelplan for ny veg på heile strekninga Bakka – Solheim. 

Planen vart vedteken av Vindafjord kommune 20. oktober 2015 og av Etne kommune 29. 

september 2015. I samband med kommunedelplanen vart det gjennomført «anslag» for 

prosjektet i 2015. Kostnaden vart sett til 4 600 mill. 2019-kr. Prosjektet omfattar om lag 35 

km med ny veg og kan delast i fire byggetrinn 

 Bakka – Mo 

 Mo – Fikse 

 Fikse – Ølensvåg 

 Ølensvåg – Solheim 

 

Med bakgrunn i den høge kostnaden for prosjektet, føreslo Statens vegvesen i oppdrag 1 til 

NTP 2022-2033 (Meir infrastruktur for pengane og effektiv ressursbruk) eit prosjekt som 

omfatta første byggetrinn frå Bakka til Mo og i tillegg ei rekkje mindre tiltak for å betre 

framkomst og trafikktryggleik på dagens veg mellom Mo og Solheim. Den samla kostnaden 

var berekna til 1940 mill. 2019-kr. Nokre av desse tiltaka vil venteleg verte realiserte i den 

første seksårsperioden av NTP 2022-2033 med finansiering av statlege midlar og 

bompengar, til dømes E134 Espelandssvingane som er eit bunde prosjekt i 

Haugalandspakken. Venteleg vil også prosjektet E134 Tveit – Gjerde kunne fullførast med 

programområdemidlar og bompengar frå Haugalandspakken. Dette vil kunne redusere det 

samla finansieringsbehovet på denne riksvegstrekninga til om lag 1 660 mill. 2019-kr. 

Restbehovet på 1,66 mrd. kr  er ikkje prioritert med oppstart i den første seksårsperioden av 

NTP 2022-2033. Med bakgrunn i dagens trafikk på strekninga, er vår vurdering at prosjektet 

ikkje vil kunne fullfinansierast med bompengar aleine. Difor vil det vere naudsynt at 

prosjektet vert prioritert med statlege midlar i NTP. Statens vegvesen tilrår at det vert fatta 

strategiske val om å klargjere E134 Bakke – Mo som bompengeprosjekt, med sikte på at 

tiltaket kan prioriterast i rullering av NTP.  

E39 Bokn – Aksdal og E39 Aksdal - Sunnfør 

Det er sett i gang arbeid  med kommunedelplanar for E39 mellom Bokn og Sunnfør. I Statens 

vegvesen sitt svar på oppdrag 1 til NTP 2022-2033 (Meir infrastruktur for pengane og 

effektiv ressursbruk) var kostnaden sett til 7 700 mill. 2019-kr for E39 Bokn – Aksdal og 

2 350 mill. 2019-kr for E39 Aksdal – Sunnfør. Det vert arbeidd vidare med kostnadene i 

samband med kommunedelplanane. Mogeleg bompengepotensial er ikkje vurdert. 

Finansiering av prosjektet må avklarast i kommande rulleringar av Nasjonal transportplan.  

Statens vegvesen tilrår at ein ventar til kommunedelplanane er vedtekne, før ein tek opp 

spørsmål om mogeleg bompengefinansiering. Eventuell bompengefinansiering må sjåast i 

samanheng med andre store bompengeprosjekt på E39.  



 

Moglege bompengepakkar på Haugalandet  

By- og tettstadspakker Karmøy, Haugesund og Sveio 

Statens vegvesen legg til grunn at det vidare arbeidet med utforming av framtidige 

bompengeopplegg på Haugalandet, skjer i tråd med dei politiske prinsippvedtaka frå 2019. 

Desse vedtaka legg opp til at det skal utformast ei separat bypakke/by og tettstadspakke og 

at det skal utformast eigne pakker for utvikling av fv.47/547 i Karmøy, Haugesund og Sveio. 

Som nemnt ovanfor, er ikkje tida mogen for å starte arbeidet med utgreiing av (delvis) 

bompengefinansiering av riksvegprosjekta før dei er prioriterte i Nasjonal transportplan. 

Dette kan tidlegast skje ved neste rullering av planen i 2026. Dermed vil 

bompengepakkene/strekningane som skal greiast ut i Rogaland i all hovudsak  omfatte 

fylkesvegar og kommunale vegar.  

Rogaland fylkeskommune vil vere oppdragsgjevar, og stå for dei faglege utgreiingane av 

bompengepakkane i dette området. Vi vil ikkje tilrå at det vert sett opp bomstasjonar på 

riksvegnettet for å finansiere fylkesvegpakkar, sjølv om regelverket opnar for at det kan 

gjerast på visse vilkår. Innkrevjing av bompengar på riksvegnettet for i hovudsak å finansiere 

tiltak på det fylkeskommunale og kommunale vegnettet vil vere krevjande i høve til 

nytteprinsippet. Dersom fylkeskommunen likevel kjem fram til at det mest rasjonelle 

bompengeopplegget vil vere eit bompengeopplegg som inkluderer bomstasjonar på riksveg, 

så vil vi rå til at Rogaland fylkeskommunen tidleg i prosessen med å utforme dei ulike 

bompengepakkene, syter for å avklare spørsmålet om eventuell innkrevjing av bompengar 

på riksveg med Vegdirektoratet og krav kring nytteprinsippet.  

Statens vegvesen vil påpeike at det store ønska riksvegprosjektet i området er E134 

Karmsund bru. Dette er ikkje modent for å bli med i porteføljen til ein bypakke Haugesund 

no . Dei strategiske vala bør vere tydelege på om ein også skal arbeide vidare med E134 

Karmsund bru som bompengeprosjekt, og korleis eit slikt bompengeprosjekt vil verke 

samtidig med ein bypakke Haugesund for at ikkje bompengebelastninga i området vert for 

høg. 

Andre vegpakker 

Det er og stilt spørsmål om kor vidt det kan etablerast bompengepakker kring tettstadane 

utanfor Haugesund.    

Det mest modne riksvegprosjektet  er E134 er Bakka – Solheim. Som omtala ovanfor, kan 

prosjektet delast opp i fire byggetrinn. Strekninga mellom Bakka og Mo har svært dårleg 

vegstandard. Difor er synet vårt at byggetrinnet som omfattar denne strekninga, bør 

realiserast først. På denne bakgrunnen har vi som nemnt ovanfor føreslege eit prosjekt som 

omfattar ny veg på strekninga Bakka – Mo og i tillegg ei rekkje mindre tiltak på strekninga 

mellom Mo og Solheim for å betre framkomst og trafikktryggleik på eksisterande riksveg. 

Men dei føreslegne tiltaka på strekninga vil ikkje kunne finansierast med bompengar åleine. 



Det vil vere behov for ein vesentleg del statlege midlar som må prioriterast gjennom NTP før 

bompengefinansiering av strekninga kan utgreiast nærare. 

Dersom Bakka- Mo skal kome i posisjon som bompengeprosjekt ved rullering av NTP, ligg 

det etter vårt syn ikkje til rette for å drøfte felles bompengepakker som inneheld både riks- 

og fylkesveg i dette området. Trafikkgrunnlaget er ikkje stort i området. Det vil ikkje vere 

mogeleg å ha både bompengepakkar og store strekningsviseprosjekt på det same vegnettet. 

Vi minner også om dei politiske vedtaka som tilseier at eventuell bompengefinansiering av 

tiltak på riksveg skal skje gjennom eigne strekningsvise pakker.  

Det er likevel ikkje noko i vegen for at fylkeskommunane greier ut mogelege 

bompengepakker/-prosjekt for finansiering av tiltak på fylkesvegnettet i området. Dersom 

det vert føreslege å setje opp bomstasjonar på E134 for å kunne finansiere slike 

pakker/tiltak på fylkesvegnettet, vil vi av omsyn til nytteprinsippet rå frå det. 

Gjennomgangstrafikken på E134 er stor i dette området, og det vil vere lite inntekter frå 

E134 som vil kunne nyttast til fylkesvegnettet i området. Nytteprinsippet tilseier at 

eventuelle bompengeinntekter frå trafikantane på E134, vil måtte gå til tiltak på E134 som 

kjem dei same trafikantane til gode.  
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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.  
 
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 nye bompengepakker på 
fylkeskommunal infrastruktur, 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. 
 
Når det gjelder de store statlige strekningsprosjektene på E134 og E39, har disse egne prosesser 
og framdrift som følge av ulik planstatus og behov for statlig delfinansiering gjennom Nasjonal 
Transportplan: 

 E134 Bakka-Solheim: Statens vegvesen anbefalte Bakka-Solheim som prosjekt i NTP-
prosessen og pekte på et første byggetrinn Bakka-Mo + en del utbedringstiltak langs 
dagens veg. Prosjektet ble imidlertid ikke omtalt i NTP-forslaget. For å komme videre, må 
det gis klarsignal til å utarbeide mulighetsstudie for bompengefinansiering og etter hvert 
reguleringsplanlegging.E134 Karmsund bru: Statens vegvesen har søkt om å starte 
kommunedelplan Helganes-Aksdal med tanke på å klargjøre prosjektet Karmsund bru inn 
mot neste NTP, og for øvrig avklare trasévalg på hele strekningen. Snarlig planoppstart vil 
være avgjørende for å komme i posisjon til neste NTP. For å komme videre, må det gis 
klarsignal til dette. 

 Statens vegvesen har startet arbeid med kommunedelplan E39 Bokn-Sunnfør. Bygging av 
ny veg i denne traséen forventes å ligge noe fram i tid, der bompengefinansiering må sees i 
forhold til samlet belastning for trafikantene langs E39.   
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0.2. Notat med forslag til alternative strategier som bør vurderes 

Dette notatet skisserer hvilke strategi-alternativer 
som det foreslås å utrede for bompengepakker på 
fylkeskommunal og kommunal infrastruktur, og 
deretter sende på høring til kommunene og statlige 
etater. Det er foreslått ulike strategi-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 eventuelt samordning av 
innkrevingssystemer dersom det skal opprettes flere 
bompengepakker i regionen. 
 
Notatet er utarbeidet av administrasjonen i Rogaland 
fylkeskommune som grunnlag for diskusjon. Notatet 
ble lagt fram første gang i administrativ 
koordineringsgruppe og politisk referansegruppe i 
februar 2021.  
 
Revidert versjon legges fram på nytt administrativ 
koordineringsgruppe og politisk referansegruppe i 
april 2021, der det tas sikte på å lande hvilke 
alternativer som bør være med i vurderingen.  

 
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, konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn og 
gjennomførbarhet. 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. 
 
I revidert versjon av notatet april -21 er det gjort følgende endringer i forhold til februar-versjonen:  

 Kap. 1.1 om 0-alternativ: Omtale av NTP oppdatert til å gjelde nytt NTP-forslag. 
 Kap. 1.2 om regional fellespakke: Statens vegvesen tilrår at bompenger på E134 i 

Vindafjord/Etne innrettes mot Bakka-Solheim framfor mindre prosjekter. 
 Kap. 1.3 om fellespakke uten statlig veg: Ny NTP-ordning for mindre byområder fordrer 

bypakke og nullvekstmål – ikke avklart om det kan kombineres med regional fellespakke. 
 Kap. 1.5 om statlige bompengepakker: NTP-status oppdatert i forhold til nytt forslag. Nytt 

avsnitt om innfasing av Karmsund bru. 
 Kap. 2.1.2 om bypakke: Kan være aktualisert av ny tilskuddsordning i NTP. 
 Kap. 3.1 om utviklingsstrategier for byområdet: Hovedstrategi om utvikling innenfor 

nullvekstmålet legges til grunn - diskuteres tilnærminger innenfor dette. 
 Kap. 3.2.3 om forbedringer langs dagens fv 547: Behov for å vurdere muligheter og 

begrensninger. 
 Kap. 4.2. om «full pakke»: Usikkerhet om framtidig bompengenivå. 
 Kap. 4.3: Statlige prosjekter i kommende 15-årsperiode: Gjelder mest konkret Bakka-

Solheim og Karmsund bru.  

  

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



 

4  Bompengeutredning Haugalandet - fagnotat strategi-alternativer. Utkast april 2021. 

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. Etter 2019 har det blitt 
klarere hvilke muligheter og begrensninger prinsippvedtaket gir, og derfor skisseres på nytt de 
ulike alternativene fra den gang.  
 
1.1. 0-alternativ: Ingen ny 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. Av prosjekter på 
Haugalandet, er det kun E134 fra 
Helganeskrysset til Husøy, og ny tilskuddsordning 
for mindre byområder, som er sikret finansiering i 
første seksårsperiode i det nye NTP-forslaget. I 
tillegg er det midler til mindre prosjekter – såkalte 
«programområde-tiltak», som konkretiseres og 
prioriteres underveis i planperioden. De store 
prosjektene E134 Bakka-Solheim, E39 Bokn-
Hope og E134 Helganes-Aksdal/Karmsund bru er 
ikke omtalt i regjeringens NTP-forslag, og 
gjennomføring vil derfor ligge lenger fram i tid.  
 
 

 
Figur 1.1: På Haugalandet er det bare Rogfast 
og Husøyveien som har avklart bevilgning i 
første seksårsperiode i NTP-forslaget.  

 
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, trafikksikkerhetsprosjekter 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 delfinansiering, 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 
regionen er det mer krevende med bompengeinnkreving på fylkeskommunalt vegnett, siden 
trafikkgrunnlaget er mindre, en høyere andel av inntektene 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 for 
planbehandling. Dersom det oppstår usikkerhet eller utsettelser 
rundt større statlige investeringer, eller kostnadene blir større enn 
forventet, 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 før prosjekter kommer inn i NTP. Først når 
prosjektene er nevnt i NTP, 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. 

 
I nytt NTP-forslag er det ikke tatt med finansiering til noen av de største prosjektene på statlig 
vegnett på Haugalandet (E134 Bakka-Solheim, E39 Bokn-Sunnfør og E134 Helganes-
Aksdal/Karmsund bru). Statens vegvesen mener alle disse prosjektene vil trenge statlig 
delfinansiering og derfor er avhengig av statlig bevilgning gjennom NTP før det kan bli aktuelt å 
starte bompengeinnkreving. Det er E134 Bakka-Solheim som har kommet lengst i planlegging, og 
Statens vegvesen anbefaler å holde fast på dette prosjektet som hovedprioritet i indre del av 
regionen fram mot neste NTP. Samtidig frarår de å etablere bompengeinnkreving for å finansiere 
mindre prosjekter på E134 i Vindafjord og Etne, fordi dette kan ta en del av finansieringsgrunnlaget 
og svekke mulighetene for å finansiere Bakka-Solheim. Innkreving på E134 for å finansiere 
fylkesvegprosjekter vurderes som krevende i forhold til nytteprinsippet. Statens Vegvesen mener 
derfor strategivalget høsten 2021 bør innrettes med et eget valg for indre del av regionen, der det 
tas stilling til om vil konsentrere seg om å fremme Bakka-Solheim til neste NTP, eller heller gå 
videre med en regional fellespakke som vil få egne bomstasjoner på E134 i Vindafjord og Etne.  
 
  

Kommunedelplan

Nasjonal transportplan

Reguleringsplan

Bompenge-utredning

Kvalitetssikring og 
stortingsbehandling
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1.3. Regional fellespakke for fylkeskommunal + kommunal infrastruktur 

En eventuell regional bompengepakke for bare 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 usikkerhet om 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 – i hvert fall i ytre 
del av regionen.  
 
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. Samtidig vurderes ikke bompengepotensialet på 
fylkesvegnettet i indre deler av regionen som veldig høyt. Begrenset trafikkmengde og 
alternative vegvalg, tilsier at det kan bli nødvendig med en god del bomstasjoner, noe som 
igjen betyr at taksten bør være høyere for å oppnå en hensiktsmessig inntjening.  

 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. Ny tilskuddsordning i NTP-
forslaget for mindre byområder gjør denne utfordringen enda mer aktuell, siden det der 
fordres en bypakke, oppfølging av nullvekstmål for personbil, formalisert styringsmodell der 
staten medvirker, og rapportering til staten om måloppnåelse. Det må klarlegges om hele 
den regionale fellespakken i så fall må være «bypakke» etter ordningen, eller om det er 
gjennomførbart med ulik politikk for geografiske delområder innenfor samme pakke.  

 
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.  
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1.5. I tillegg: Kan komme bompengepakker på statlig vegnett 

Større statlige prosjekter må i praksis ligge inne i NTP for å være sikret statlig delfinansiering, 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 nytt NTP-forslag 2022-33: 

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). 
Bundet/igangsatt prosjekt i NTP-forslaget. Avsatt 5,7 mrd. i første seksårsperiode og 2,5 
mrd. i andre periode. I tillegg 11 mrd. bompenger. 

2. E134 Røldal-Seljestad: Vedtatt reguleringsplan 2019. Kostnadsanslag 3,1 mrd kroner 
(NTP), lagt til grunn bompengefinansiering på 500 mill. kroner. Fullfinansiert i første 
seksårsperiode i NTP. 

3. E134 Røldal-Vågslid: Vedtatt reguleringsplan 2019. Kostnadsanslag ca 4,3 mrd kroner 
(NTP).  Ikke omtalt i NTP-forslaget. 

4. E39 Hordfast: Vedtatt kommunedelplan 2019. Kostnadsanslag ca 36 mrd kroner. Oppstart 
med 1 mrd. i første seksårsperiode i NTP-forslaget, 22 mrd. i andre periode. I tillegg 14 
mrd. bompenger.  

5. E134 Bakka-Solheim: Vedtatt kommunedelplan 2015. Fire deletapper med kostnadsanslag 
omkring 1 mrd kroner hver – til sammen 4,6 mrd. Ikke omtalt i NTP-forslaget. 

6. E39 Bokn-Stord: Kommunedelplan Bokn-Sunnfør under arbeid, planprogram sendes på 
høring vinteren 2021. Foreløpig kostnadsestimat ca 10 mrd kroner for Bokn-Sunnfør. Ikke 
omtalt i NTP-forslaget. 

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

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

I KVU Haugesund er det også omtalt at hele strekningen Helganes-Aksdal er grovt vurdert til 8,2 
mrd. kroner2, avhengig av valgt alternativ. 
 
Bakka-Solheim-prosjektet og behov for strategivalg om bruk av bompenger på E134 i 
Vindafjord/Etne er omtalt i kap. 1.2. Av andre, store prosjekter på riksveg, antas det å være E134 
Karmsund bru som ligger lengst fram i tid av de som vil gripe direkte inn i bompengepakker på 
fylkeskommunalt/kommunalt vegnett. Statens vegvesen har signalisert at dersom en lokalt ønsker 
å løfte fram dette prosjektet, må det i bompengepakker for Haugesund/Karmøy synliggjøres 
hvordan prosjektet kan fases inn og sikres tilstrekkelig finansiering parallelt med andre 
bompengepakker. Karmsund bru er imidlertid et såpass stort prosjekt, og kostnadsusikkerheten 
foreløpig så høy, at det kan være krevende å innlemme det direkte i en bypakke/by- og 
tettstedspakke, jf. også anbefalingen i prinsippsaken om å skille ut statlig veg som egne 
strekningspakker. Avhengig av hvor stramt en bypakke/by- og tettstedspakke avgrenses 
geografisk, er det heller ikke gitt at dette vil være den riktigste løsningen ut fra nytteprinsippet. 
Dersom Karmsund bru på den annen side etableres som en selvstendig bompengepakke med 
innkreving på brua, og uten felles timesregel med andre pakker, kan det medføre trafikk-overføring 
til T-forbindelsen – med mulige utfordringer i forhold til kapasitet og trafikkavvikling. Det er derfor 
nødvendig å utrede nærmere ulike alternativer for bompengeinnkreving for Karmsund bru kan 
innpasses underveis. Dette kan påvirke både framtidig bompengebelastning og eventuelt også den 
regionale inndelingen av pakke-områder. 
 

  

 
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 til 
høsten – 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 
tettstedene. Da saken ble diskutert 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 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 



 

Bompengeutredning Haugalandet - fagnotat strategi-alternativer. Utkast april 2021.  9 

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.  
 
Den nye tilskuddsordningen til mindre byområder i NTP-forslaget kan ha aktualisert en slik 
avgrensing, i og med et stiller krav til bypakke, nullvekstmål for personbiltransport, tiltak innenfor 
egne ansvarsområder, formalisert styringsmodell med alle parter, og rapportering om 
måloppnåelse. Det er likevel en del ubesvarte spørsmål ved ordningen – med hensyn til hvor stram 
avgrensning av innkrevings- og tiltaksområdet må være, bom og tiltak på statlig veg, krav- og 
tildelingskriterier mv. Dette må utredes så godt det lar seg gjøre fram mot 1. september. 

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 mindre 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. Med 
utgangspunkt i en slik tilnærming, vil det imidlertid være en ganske liten andel av bompengene 
innkrevd i byområdet, som vil gå til tiltak i andre tettsteder, men dette må vurderes nærmere. 
 
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 Sveio. I praksis er det 
strekningen fra Førland i Haugesund til Haukås i Sveio som er aktuell for en strekningspakke. Fv 
547 og fv 47 er atskilte strekninger 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/Haugesund 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: 
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 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, ny rundkjøring i 
Åkra sentrum med tilliggende internvegnett i Åkra finansieres i dagens Haugalandspakke 

 
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 tilliggende lokalvegnett som ikke har egen bompengeinnkreving. Omfanget av slike 
tiltak, og hvor de lokaliseres, må likevel sees i forhold til hvilke trafikkstrømmer som ellers belastes 
med bompenger. 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 noe begrenset. Bømlo-pakken er likevel et 
eksempel der en bomstasjon på hovedvegen har 
finansiert tiltak også på andre veger – men med bare 
én hovedveg inn Bømlo, har det også vært enklere å 
begrunne at nytteprinsippet tilfredsstilles. Ny 
Bømlopakke planlegges imidlertid med flere 
bomstasjoner.  
 
Det er ikke bare nytteprinsippet som er sentralt for 
pakker med tiltak på sidevegnettet, 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  

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

«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 i departementet og at det der er 
stilt krav om lokal egenandel. 

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 Haugesund/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. fv 547 på Karmøy, fv 47 
Haugesund-Sveio, og for byområdet Haugesund/fastlands-Karmøy,. 
 
3.1. Mulige utviklingsstrategier for fv 547 

3.1.1. Ny, gjennomgående hovedveg over Karmøy 

Utvikling av fv 547 i Haugalandspakken 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. 
 
Planleggingen av Åkra Sør-Veakrossen 
og Veakrossen-Helganes i dagens 
Haugalandspakke har videreført 
ambisjonene fra alternativ 2 i 
strekningsanalysen. Ådland-Killingtjørn 
ble 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 3.1: 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. Mulige innsparinger på Veakrossen-Helganes ble ikke 
vurdert, siden prosjektet er kommet kortere i planlegging. 

3.1.2. 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 normalt usikkerhet tilsvarende plannivået (+/- 40 %). For 
enkelte prosjekter i Haugalandspakken, har likevel kostnadsøkningen fra kommunedelplannivå 
fram til bygging vist seg å bli betydelig mer enn 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 

 
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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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. 

3.1.3. 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 og samlet analyse av om forbedringer langs dagens 
veg kan gi tilfredsstillende rom for utvikling og forbedret måloppnåelse. I kommunedelplanen for 
Veakrossen-Helganes ble dette mulighetsrommet ikke utforsket, det ble uten videre lagt til grunn 
behov for ny og gjennomgående veg, ev. fire felt i dagens trasé. Det bør gjøres et arbeid med å se 
på kryss, krysningspunkter og delstrekninger mv. langs dagens veg for å avklare om utvikling av 
dagens veg kan være et alternativ til å bygge ny veg, eventuelt hvilke begrensninger det vil gi. 
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. 
 
3.2. Mulige utviklingsstrategier for fv 47 

3.2.1. 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 av utbedringer og omlegging av vegtraséen fra Fagerheim til 
fylkesgrensen. Ved regulering ble det imidlertid 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. Det ble gitt fravik for å bygge med H1-standard, dvs hastighet 
60 km/t, rundkjøringer i stedet for toplanskryss, og rumlefelt i stedet for fysisk midtdeler.  
 
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. 

3.2.2. 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 

 
6 St.prop. nr 57 (2006-2007). 
7 Statens vegvesen 2002. Strekningsanalyse for Rv 47. 
8 Kostnadsanslag for H1 fra S3-2020. 
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3.2.3. 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.  

 
Figur 3.2: Anbefalte tiltak på strekningen Ekrene-Haukås9. 

Strekningsanalysen kan danne utgangspunkt for en prioritering av enkelt-tiltak langs dagens veg. 
Kostnadsanslagene fra 2015 er svært grove og må gjennomgås på nytt. 
 
3.3. Mulige utviklingsstrategier for Haugesund/fastlands-Karmøy 

Når det gjelder Haugesund/fastlands-Karmøy, er det foreslått en annen vinkling på strategi-
diskusjonen enn for fv 547/47. I stedet for å løfte fram bredden av teoretiske handlingsalternativer 
fra omfattende vegutbygging til mindre utbedringstiltak eller tiltak for gåing, sykling og 
kollektivtransport, er nullvekstmålet for personbiltransport lagt til grunn. Innenfor dette er så en del 
gjenværende diskusjonspunkter løftet fram. 

3.3.1. Hovedstrategi: Bymessig utvikling innenfor nullvekstmålet 

Våren 2020 fastsatte regjeringen et videreutviklet nullvekstmål: 
«I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv 
arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.10» 
Nullvekstmålet ligger til grunn i gjeldende planer regionalt og lokalt, for vedtatt KVU/KS1, og er 
senest tatt inn i ny NTP-tilskuddsordning der Haugesund/fastlands-Karmøy er ett av fem aktuelle 
byområder. Nullvekstmålet innebærer at større kapasitetsøkning for personbiltransport ikke skal 
være styrende for byutvikling i Haugesund/fastlands-Karmøy. Det kan likevel være aktuelt å 
videreutvikle vegnettet på ulike måter, der vegprosjekter inngår i en helhet med arealbruk og andre 
virkemidler som samlet fremmer ønsket byutvikling. 

3.3.2. Ambisjonsnivå/omfang av store prosjekter i pakken 

Hovedvegnettet i byområdet (her definert som E134, Karmsundgata og andre større fylkesveger) 
betjener både personbiltransport, nærings- og kollektivtransport, og dels også syklende og gående. 
Det gjør at det kan være aktuelt å vurdere tiltak langs hovedvegnettet både rettet mot å redusere 
barrierevirkning for myke trafikanter (kryssingspunkter), etablere sammenhengende gang-
/sykkelløsninger, sikre framkommelighet for kollektiv- og næringstransport og motvirke blokkeringer 
i spesielt kryssområder eller andre flaskehalser for både kollektiv, næring og annen trafikk. 
 
Større prosjekter langs hovedvegnettet kan imidlertid bli relativt kompliserte. Det kan derfor være 
nødvendig å diskutere hva som er et hensiktsmessig ambisjonsnivå/omfang av større prosjekter i 
en ny bompengepakke for byområdet – først og fremst med hensyn til måloppnåelse i pakken, 
men også med tanke på hva det kan bety for prosjektvolum, og dermed for kostnader og takster. I 

 
9 Statens vegvesen 2015.  Strekningsvise utgreiingar - overordna fylkesvegar. Strekning 4: Sveio - Bergen 
(Rådal). 
10 Brev fra samferdselsdepartementet, 8. juni 2020. 
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tillegg kommer at virkelig store prosjekter, som eksempelvis eventuelle delstrekninger i 
Karmsundgata, uavhengig av feltbruk kan tenkes å ha behov for avklaringer på både overordnet 
plannivå og reguleringsplan. Slike prosesser kan ta tid og forsinke ferdigstillingen av arbeidet med 
nye bompengepakker. Risøy bro er for øvrig løftet fram som et ønsket prosjekt, der 
reguleringsarbeid er startet opp, men dette må ferdigstilles før det kan lages nytt kostnadsanslag. 
 
Når det gjelder mer avgrensete utbedringsprosjekter, vil det oftere være tilstrekkelig med enklere 
analyser og deretter reguleringsplan.  

3.3.3. Mange definerte enkelt-prosjekter i en ny pakke vs «sekkeposter» 

Hovedvolumet i mange bompengepakker består normalt av navngitte prosjekter i prioritert 
rekkefølge. Avklaring av enkelt-prosjekter er ment å gi grunnlag for forutsigbarhet, planlegging, 
kostnadsanslag og kvalitetssikring, og skal normalt være gjort før sluttbehandling. I tillegg kan det 
være såkalte «sekkeposter» med en definert sum til mindre tiltak som ikke er definert på forhånd – 
typisk trafikksikkerhetstiltak, gang-, sykkel- og kollektivtiltak.  
 
I praksis kan kostnadsøkninger og porteføljestyring bidra til at pakkens innretting til en viss grad 
endres underveis. Dersom lokale behov i byområdet tilsier en utvikling med færre store enkelt-
prosjekter og større omfang av mindre utbedrings- og miljøtiltak, kan det være hensiktsmessig med 
en større andel sekkeposter for eksempelvis kryssutbedringer, sykkeltiltak, kollektivutbedringer og 
trafikksikkerhet. Pakken kan dermed styres like mye etter fordeling mellom prosjektområder (jf. 
miljøprofil over) som etter enkelt-prosjekter, og samtidig gi økt fleksibilitet for porteføljestyring når 
framtidig utvikling er usikker. Det vil imidlertid være en forutsetning at sentrale myndigheter gir 
åpning for en slik innretting av pakken med færre store, navngitte prosjekter.  

3.3.4. Gjennomgående hovedlenker for kollektiv og sykkel vs. punktvise utbedringer  

I byområdet er det få steder der kollektivtrafikken eller syklende har egne felt - som oftest deler 
både busser og sykler med andre trafikantgrupper. Oppgraderte hovedlenker – helt eller delvis 
med egne felt – kan bidra til økt framkommelighet, hastighet og trafikksikkerhet. Tydelige 
hovedlenker kan være særlig hensiktsmessig til/fra større målpunkt som sentrum, kollektivterminal, 
idrettsplasser/skoler mv. Samtidig kan omfattende løsninger kreve mer areal, være kostbart og 
komme i konflikt med andre trafikantgrupper – dels også med en bymessig struktur. Noen steder 
kan enklere løsninger og punktvise utbedringer gi god effekt med mindre midler, men løsningene 
kan også bli mer sammensatte og lesbarheten mindre. Det bør derfor gjennomgås nærmere hvilke 
(del-)strekninger som eventuelt bør tilrettelegges for en høyere standard, og hvor enklere tiltak kan 
være tilstrekkelig. 

3.3.5. Mulig behov for utbedring av flaskehalser i hovedvegnettet 

Trafikken i byområdet er relativt jevn store deler av dagen, men med en topp om ettermiddagen. 
Dette gir tidvis noen minutters forsinkelser – primært knyttet til avvikling i enkelte av rundkjøringene 
i Karmsundgata. Planlagt utbygging kan komme til å gi stedvis økt trafikk, eksempelvis som følge 
av Flotmyr-utbygging og ny Risøy bro, men dette er ikke vurdert i detalj. Lavere 
befolkningsutvikling, mer fleksibel mobilitet og økt gåing/sykling/kollektivtransport kan også 
motvirke trafikkveksten. Det bør gjøres et arbeid med å se på utvalgte kryss og krysningspunkter 
for å avklare behov og potensiale for utbedring av flaskehalser, og om utbedringstiltak på den ene 
siden kan gjøre det enklere på den annen side å tilrettelegge en mer bymessig utforming og 
kryssingspunkter for myke trafikanter.  

3.3.6. Miljøprofil: Andel av prosjekter til gåing, sykling og kollektivtransport 

«Miljøprofil» for bompengepakker betegner hvor stor andel av en bompengepakke som er rettet 
mot tiltak for gåing/sykling/kollektivtransport vs. biltransport. I Bymiljøpakken på Nord-Jæren er den 
såkalte «70-30»-fordelingen grunnlag for løpende prosjekt-prioriteringer, men pakken har også en 
høy andel statlige tilskudd som bidrar til å klare dette. Dagens Haugalandspakke har hatt en lavere 
«miljøprofil», uten at denne er beregnet nøyaktig. Lokale ambisjoner om miljøprofil kan være et 
utgangspunkt for å diskutere prosjekt-fordeling i en ny bompengepakke for byområdet, uten at det 
skal være «låsende» for endelig valg av prosjekter.   
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4. TEMA 4: BOMPENGE-NIVÅ 

Framtidig bompengenivå vil være en konsekvens av utviklingsstrategi/ambisjonsnivå for utbygging 
av infrastruktur, jf. kapittel 3. 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. 
 (Tilsvarende inntektsgrunnlag vil være 3-400 mill 
på statlig vegnett i Tysvær, men 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, 
bomstasjonsplassering eller 
finansposter/renteutgifter. Det er heller 

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

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. Det er derfor ikke hele beløpet som kan benyttes til bygging. 
 
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 omtrent på kommunegrensen, med dagens takster, tovegs innkreving 
som på Karmøy og felles timesregel, kan det på tilsvarende måte svært grovt anslås at denne 
kunne ha netto passeringsinntekter 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 i Sveio) 

 
Nedenfor er det forsøkt hentet fram siste tilgjengelige kostnadsanslag fra tidligere planer og 
utredninger. Mange av disse er svært grove anslag med betydelig grad av usikkerhet, og reelle 
kostnader har mange ganger vist seg å bli langt høyere. Alle tall er derfor kun ment som 
holdepunkter, og må sees i forhold til årstall og plannivå som ligger til grunn. Det må gjøres et mer 
omfattende arbeid før det kan gis troverdige vurderinger om hvilket framtidig bompengenivå som 
kan være tilstrekkelig for å oppnå finansiering, Noen momenter kan likevel trekkes fram: 
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 Tidlige kostnadsanslag i Haugalandspakken har vist seg svært usikre, og endelige 
byggekostnader har i noen tilfeller blitt 2-3 ganger høyere. 

 Anslag på kommunedelplannivå har normalt usikkerhet +/- 40 %, men prisstigning og 
eventuelt standardøkninger kan medvirke til betydelig større økninger. 

 Når prosjekter bygges før innkreving, må lånerenter dekkes inn.  
 Fra tidspunkt for nåværende kostnadsanslag til bygging av prosjekt, kan det gå 10-20 år 

(samlet prisstigning de siste 20 år har vært 90 % iflg. ssb.no). 
 Økende elbil-andel kan bidra til reduserte inntekter (på lengre sikt kan rabattordningene bli 

lagt om).  
Prosjekter i kommunale transportplaner/trafikksikkerhetsplaner, eventuelle prosjekter på 
sidevegnett og i tettsteder, er for øvrig ikke tatt med og kommer eventuelt i tillegg. 

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»11, 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 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 er 
fullfinanisert i NTP). Behovet for bompengebidrag avhenger 
både av nøyaktigheten i anslaget, hvor mye vegnett som 
inkluderes, og eventuell statlig finansering12.  

 
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 bompengebehov vil avhenge av 
mulige kostnadsøkninger og statlige bidrag. 
 

 
11 Holte Consulting m.fl. 2016. Kvalitetssikringsrapport KS1 Haugesund. 
12 I Bymiljøpakken på Nord-Jæren ser den statlige andelen til store prosjekter på E39 ut til å bli i overkant av 40 %. 
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Figur 4.4: Statens vegvesens langsiktige anbefaling i KVU Haugesund fram mot 2062 (prioritet 2 og 3). 

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. (kommunedelplannivå). 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 valgt H1-standard, 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. 
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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. Det kan skape utfordringer med tanke på 
trafikantenes bompengebelastning og for inntektsgrunnlaget i de enkelte pakkene. Mest konkret 
gjelder det at en regional fellespakke med innkreving på E134 i Vindafjord/Etne kan redusere det 
samtidige inntektsgrunnlaget for E134 Bakka-Solheim, og høye bompengetakster for bypakke/by- 
og tettstedspakke og strekningspakker på fv 547/47 kan begrense inntektsgrunnlaget for E134 
Karmsund bru og gi usikkerhet for prioritering av dette prosjektet. I Vindafjord/Etne anbefaler 
Statens vegvesen at det gjøres et valg mellom innkreving til regional fellespakke eller til Bakka-
Solheim, mens det for Karmsund bru kan være aktuelt å redusere takstene i bompengepakker i 
Haugesund/Karmøy når brua er klar, avsette et konkret beløp i disse pakkene, eventuelt innlemme 
dem helt som del av porteføljen i de andre bompengepakkene. En slik 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 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 som i dagens Haugalandspakke. 

Det er ikke gjort en endelig oppstilling av hva slags «miljøprofil dagens Haugalandspakke har hatt. 
I forbindelse med takstøkningssaken i 2016, ble det vurdert at tiltak i porteføljen som spesifikt var 
rettet mot kollektiv, miljø, trafikksikkerhet, gange og sykling, utgjorde ca 10-15 % av den 
daværende porteføljen. På den annen side har det blitt hevdet en «30-70-fordeling» dersom 
eksempelvis gang-/sykkeltilrettelegging som inngår i vegprosjekter regnes med. 

5.1.4. Fordeling «0-100», jf. ren strekningspakke på ny hovedveg 

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. 
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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 takstene vil være de samme. Det må da vurderes om det er 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» 13.  

 
13  På veg mot et bedre bomsystem. Utfordringer og muligheter i det grønne skiftet.  
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1. INNLEDNING 

Bakgrunn - hvorfor diskutere areal- og transportbehov på Haugalandet? 

Bakgrunnen for å utrede nye bompengepakker på Haugalandet, er at ressursene til nye 
investeringer i vegnett, gang-/sykkelveger og kollektivtransport i regionen ellers vil bli ganske 
begrenset når dagens Haugalandspakke avsluttes i 2023. Det kan i praksis bety at det blir 
vanskelig å finansiere annet enn mindre utbedringstiltak på fylkeskommunal og kommunal 
infrastruktur, og større investeringsprosjekter vil ikke være realistisk å gjennomføre. 
 
Våren 2019 gjorde kommunene og fylkeskommunene et felles prinsippvedtak som ga klarsignal til 
å utrede nye bompengepakker på Haugalandet. Så langt i utredningsprosessen er det beskrevet 
sentrale utviklingstrekk i regionen på areal- og transportområdet (møtene K5-og S5-2020), og 
skissert mulige strategi-alternativer for nye bompengepakker (møtene K1- og S1-2021). Det er 
imidlertid ikke konkretisert hvilke areal- og transportrelaterte behov som gjør det nødvendig å 
innføre nye bompengepakker, og som de nye pakkene må håndtere. Denne behovsanalysen gir 
underlag for en slik diskusjon. 
 
«Behovsanalyse» skal være en hjelp til å sortere hva som er viktigst å løse 

Hensikten med en «behovsanalyse» er å sortere og diskutere hvilke uløste utfordringer som gjør 
det nødvendig å etablere nye bompengepakker på Haugalandet. Dersom det oppnås en felles 
forståelse av hva som er de viktigste behovene bompengepakkene må håndtere, kan det i 
etterkant bli enklere å utforme strategier/rammer for pakkene og prioritere enkeltprosjekter. Med 
behov menes i denne sammenhengen en bakenforliggende, uløst utfordring. Et behov er ikke 
nødvendigvis bundet av bare én mulig løsning, men kan ofte tilfredsstilles på alternative måter.  

Behovsanalyser er en sentral del av «konseptvalgutredninger» (KVU) i tidlig fase av alle store 
statlige investeringsprosjekter, og gjennomføres før det vurderes konkrete løsningsalternativer. I 
det nasjonale «Concept-programmet» som ligger bak KVU-metodikken1, anbefales det å vurdere 
behov gjennom flere ulike tilnærminger: 

1. «Normative behov»: Hvor står regionen i forhold til politisk vedtatte målsettinger (nasjonalt 
– regionalt – lokalt)? Er det mangler med hensyn til måloppnåelse – eventuelt på hvilke 
områder? 

2. «Etterspørselsbaserte behov»: Hvordan antas etterspørselen å endre seg over tid – som 
følge av vekst eller endrede samfunnsforhold? Vil det bli større etterspørsel etter transport-
tjenester og -kapasitet, eventuelt hvor og hvor mye?  

3. «Interessegruppers behov»: Er det grupper i samfunnet som blir berørt og som har behov 
som må ivaretas – offentlige myndigheter, grupper av næringsinteresser eller 
organisasjoner? 

 
En slik gjennomgang vil kunne avdekke et bredt spekter av behov, og det er nødvendig å prioritere 
hvilke behov som er de viktigste, og som avgjør at det er nødvendig å sette i gang nye tiltak (her: 
innføre bompengepakker). Dette kalles gjerne «prosjektutløsende behov». Når beslutningen om å 
innføre bompengepakker først er tatt, vil det også være andre behov som er avgjørende for 
utformingen av pakkene og prioritering av prosjekter. Dette kalles «andre viktige behov». 
 
Videre bruk av behovsanalysen 

Utkastet til behovsanalyse legges fram for administrativ koordineringsgruppe og politisk 
referansegruppe som underlag for diskusjon om hva det er viktigst at nye bompengepakker på 
Haugalandet må håndtere. Deretter vil de prioriterte behovene bli brukt som underlag for å vurdere 
de foreslåtte strategi-alternativene for nye bompengepakker - hvordan løses de sentrale behovene 
i ulike alternativ? Når bompengepakkene skal detaljeres nærmere i 2022, vil behovs-
gjennomgangen være et grunnlag for å utforme mål for pakkene. 
  

 
1 https://www.ntnu.no/concept/concept 
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2. BEHOV: OPPNÅ NASJONALE, REGIONALE OG LOKALE MÅL 

Både nasjonalt, regionalt og lokalt vedtas det politiske mål for samfunnsutviklingen. Av ulike 
grunner oppnås ikke alltid de målene som er vedtatt, og ikke sjelden er det målkonflikter. Nedenfor 
er sentrale mål og forventninger fra stortingsmeldinger, retningslinjer, forventningsdokumenter, 
regionale og kommunale planer sammenstilt ved hjelp av stikkord, og det er gitt en kort vurdering 
av utviklingstrekk/utfordringer på Haugalandet. 
 
1. FNs bærekraftsmål Stadig flere kommuner og regioner forankrer sine planer i FN sine 

bærekraftmål. Disse presenteres som «verdens felles arbeidsplan 
for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030»2. Målene griper inn i hverandre, 
men i transportsammenheng er gjerne målene om bærekraftige 
byer og lokalsamfunn (11), industri, innovasjon og infrastruktur (9) 
og god helse og livskvalitet (3) ekstra aktuelle. 

 
2. Verdiskaping, 

næringsutvikling, 
konkurranseevne 

Infrastruktur og tilgjengelighet har stor betydning når næringslivet 
skal møte en krevende omstilling. Haugalandet har mye ledig 
næringsareal og også rom for fortetting i eksisterende tettsteder. 
Stort sett er tilgjengeligheten god med bil, men enkelte steder kan 
det være noe begrensninger. Tilgjengelighet for gående, syklende 
og kollektivtransport er best i de største tettstedene. 

 
3. Enklere reisehverdag, 

sammenhengende bo- 
og arbeidsmarked, 
tilgjengelighet, 
effektivt 
transportsystem 

Haugalandet blir gradvis tettere sammenvevd som bo-, arbeids- 
og serviceregion. Mesteparten av regionen har en avstand til det 
sentrale byområdet som muliggjør arbeidspendling, men for noen 
deler av regionen er avstanden likevel ganske lang. Det er stort 
sett god framkommelighet og begrenset med kø, men enkelte 
kryss i byområdet og på Midt-Karmøy kan ha noe forsinkelse om 
ettermiddagen. Tilgjengelighet til kollektivtransport er vanskeligere 
i mer spredtbygde områder, slik at eldre og mennesker uten bil 
kan oppleve redusert mobilitet. Trafikkårer og begrenset spesifikk 
tilrettelegging kan begrense tilgjengelighet for myke trafikanter – 
særlig barn og eldre. 

 
4. Reduserte 

klimagassutslipp 
Regjeringen har mål om å halvere klimagassutslipp fra 
transportsektoren innen 2030. I følge Miljødirektoratet gikk 
utslippene ned ca 10-15 % på Haugalandet i forrige 10-
årsperiode, så takten må økes dersom målene skal nås. Antall 
passeringer i Haugalandspakken ser ut til å gå nedover, samtidig 
som andelen elbiler øker. På hovedvegnettet i andre deler av 
regionen øker imidlertid trafikken. 

 
5. Økt bruk av 

kollektivtransport, 
gåing og sykling, 
bedre folkehelse 

Andel gåing og sykling er fortsatt lav på Haugalandet med til 
sammen ca 20 %, men ser ut til å være litt på vei opp. I 
landsmålestokk er bilbruken høy også på helt korte reiser – selv 
på reiser under 1 km gjøres nesten halvparten med bil. 
Kollektivbruken i regionen er svært lav – i Haugesund har det 
riktignok gått en del opp etter nytt rutesystem og prisreduksjon, 
mens det ellers i regionen er flatere utvikling (2020 ikke 
medregnet). 

 
  

 
2 fn.no 
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6. Attraktive og 
funksjonelle by- og 
tettstedssentrum 

By- og tettstedssentrene er knutepunkt for handel, service, 
arbeidsplasser og møteplasser, og er den delen av kommunen 
som er enklest tilgjengelig med gange og sykling. I all hovedsak 
er også tilgjengeligheten god med bil. 
Selv om flere sentrumsvirksomheter klarer seg greit, er det også 
mange som opplever store utfordringer. By- og tettstedssentrene 
kjennetegnes ofte av handel med klær og sko, kultur, overnatting 
og servering – bransjer som har strevd dels med byspredning, 
dels med digitalisering, og det siste året særlig med korona.  

 
7. Samordnet areal- og 

transportutvikling 
Utbyggingsmønsteret i regionen har gitt mer kompakt og 
sentrumsnær boligbygging/boligfortetting i de større tettstedene 
og dermed redusert transportbehovet for noen. I mindre 
tettsteder, og også i noen av de større, er arealbruken mindre 
kompakt. Når det gjelder lokalisering av nye butikker, kontorer og 
andre arbeidsplasser, går utviklingen i retning flere lokaliseringer 
utenfor sentrum og lengre avstander, slik at bilen ofte blir 
foretrukket transportmiddel. Det må understrekes at dette er en 
hovedtrend, men at det også forekommer nye etableringer og 
utvidelser i mer sentrumsnære områder. 

 
8. Redusert nedbygging 

eller forringelse av 
verdifulle arealer 

På Haugalandet har det de senere årene vært omdisponert i 
overkant av 100 daa dyrka jord årlig – dette er litt høyere enn 
regionens «andel» av det nasjonale jordvernmålet (beregnet etter 
befolkning). Toppåret var i 2019 med ca 300 daa omdisponert. 
Karmøy står for ca 40 % av omdisponeringen, mens Sveio og 
Vindafjord har ca 20 % hver.  

 
9. Trafikksikkerhet, 

nullvisjon for drepte 
og hardt skadde 

Haugalandet har en nedadgående trend for alle typer 
trafikkulykker. Samlet omfang av ulykker er omtrent som for 
landet som helhet, men Haugalandet har en god del høyere andel 
ulykker blant fotgjengere, syklister og MC, og tilsvarende lavere 
ulykkesandel blant bilister. Skjevfordelingen blir enda større når 
den lavere gang-/sykkelandelen tas i betraktning. 

 
10. Teknologi, 

framtidsrettet, 
fleksibel mobilitet 

Teknologisk utvikling på transportsektoren går raskt, og nye 
transportmidler, måter å organisere og bestille transport, 
samhandling mellom transportmidler mv. kan bidra til økt 
bevegelsesfrihet, økt kapasitet, bedre sikkerhet og større 
valgfrihet. Framtidas transport forventes å være mer sammensatt 
enn i dag, og dette gir både muligheter og en del usikkerhet i 
transportplanleggingen. 

 
11. Effektiv 

ressursutnyttelse, mer 
for pengene, 
gjennomførbarhet 

Offentlig handlingsrom innen samferdsel ser ut til å bli redusert 
over tid. Det må derfor planlegges for best mulig forvaltning av 
infrastrukturen og utnyttelse av nye investeringer. Nye planer må 
legges slik at de er gjennomførbare og kan finansieres. 
Erfaringene fra dagens Haugalandspakke har vist at dette ikke 
alltid har vært tilfelle. 
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3. BEHOV SOM FØLGE AV LANGSIKTIG UTVIKLING OG VEKST 

Hvordan vurdere transportetterspørsel? 

Befolkningens og næringslivets behov for infrastruktur og transport-tjenester kan endre seg over tid 
– som følge av flere mennesker/ansatte, økte logistikk-behov, endrede reisevaner, nye måter å 
organisere mobilitet og logistikk på mv. I den grad det er mulig, er det nødvendig å vurdere hvor 
store etterspørselsendringene kan komme til å bli. I transportplanlegging er det vanlig å se fram til 
20 år etter åpning av et nytt prosjekt. For nye bompengepakker på Haugalandet tilsvarer dette å se 
fram mot ca 2045-60. Dette gir stor grad av usikkerhet i en tid hvor både næringsliv og transport er 
i endring. 
 
I Statens vegvesens håndbøker differensieres metodene for å vurdere framtidig trafikk etter hva 
slags område/infrastruktur og trafikantgruppe som er i fokus, og hva som finnes av 
kunnskapsgrunnlag3:  

 «Balansert kapasitet»: Inn mot byer etableres en «tjenlig rolledeling mellom 
transportmidlene basert på politiske mål». Veger planlegges slik at de «ikke har mer trafikk 
enn (de) sentrale byområdene kan håndtere». 

 «Planlagt trafikkmengde»: I byer kan det være aktuelt med tiltak for å styre trafikkomfanget, 
jf. nullvekstmålet. Det vil da være «planlagt trafikkmengde som legges til grunn for 
dimensjonering av gaten». 

 Fylkesvise prognoser: Dersom det ikke finnes annet og bedre kunnskapsgrunnlag, kan 
fylkesvise prognoser fra NTP-arbeidet legges til grunn. 

 Gåing, sykling og kollektiv: For disse transportmidlene er det vanskelig å operere med 
generelle prognoser og derfor «nødvendig med lokale vurderinger». 

 
«0-alternativet» - hvordan kan utviklingen på Haugalandet bli fram mot 2050? 

I vedlegg 1 er det samlet en del informasjon om hvordan utviklingen framover i tid kan antas å bli 
uten at det gjøres ytterligere tiltak – gjerne kalt «0-alternativet». Beskrivelsen er basert på 
prognoser fra SSB, regjeringens perspektivmelding, fagrapporter til Nasjonal Transportplan, 
utviklingstrekk i regionen mv. Slike prognoser vil alltid være usikre, men gir likevel noen 
holdepunkter: 

 Befolkningsveksten forventes å bli lavere enn før – SSB anslår i gjennomsnitt 0,2 % årlig. 
Veksten kommer i form av flere pensjonister. Det antas å bli færre barn, unge voksne og 
folk i arbeidsfør alder. 

 Olje- og gassektorens betydning for vekst reduseres gradvis, og det vil bli en periode 
preget av næringsmessig omstilling som har betydning for regional utvikling. 

 Det forventes fortsatt boligfortetting, men er større usikkerhet om arbeidsplasslokalisering 
(ulike trender, endringer i næringssammensetting). 

 Mange faktorer vil påvirke transportsektoren, og det er usikkerhet om framtidig etterspørsel. 
Det er ikke lenger gitt at persontransporten kommer til å øke overalt, og teknologisk 
utvikling kan gi mer effektiv bruk av eksisterende infrastruktur og transportmidler. Det vil 
likevel være forskjeller, basert på lokal utvikling og etableringer. Næringstrafikk og 
logistikkbehov forventes likevel å øke. 

 Klimakrav og mer kompakte tettsteder mv antas å medvirke til flere gående og syklende.  
 

 
3 Statens vegvesen håndbok N100: Veg og gateutforming, s. 11. 
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Figur 3.1: Teknologisk utvikling på transportsektoren går fort og omfatter ikke bare elektriske biler og 
sparkesykler. Lengre fram i tid forventes transportmidler og -tjenester i mye større grad å bli linket 
sammen og kan gi økt kapasitetsutnyttelse og sømløse reisekjeder. 

 
Vurdere behov for transportkapasitet ut fra lokale forutsetninger  

Nedenfor er det gjort skjematiske vurderinger av hvordan transportutviklingen kan komme til å bli 
på ulike deler av riks- og fylkesvegnettet, og for ulike trafikantgrupper: 
 
Statlig vegnett E134 og E39: 

 E39 Rogfast er planlagt nedbetalt i 2050 og forventes å gi økt næringstrafikk, 
arbeidspendling og flere fritidsreiser. Dette vil i så fall gi økt trafikk på E39 gjennom Bokn, 
Tysvær og Sveio. Hordfast og E39 Bokn-Stord kan forsterke dette. 

 Ny E134 over Haukeli og Bakka-Solheim, forventes sammen med Rogfast å gi grunnlag for 
mer næringstrafikk, arbeidspendling og fritidsreiser også på E134. 

 E134 Helganes-Aksdal er en sentral akse for arbeidspendling, næringstrafikk og 
fritidsreiser i ytre del av regionen. Næringstrafikk/logistikkbehov antas å øke framover i tid. 
Etterspørsel med hensyn til arbeids- og fritidsreiser vil avhenge av regional utvikling, 
arealbruk/lokaliseringer, arbeids- og reisevaner, og teknologisk utvikling på 
transportsektoren mv. 

 
Fylkesvegnettet i byområdet, fv 547 og fv 47: 

 Utviklingen på fv. 547 på Karmøy har lignende rolle som E134 Helganes-Aksdal, men noe 
mer lokalt basert – det vil si med flere reiser internt på Sør- og Midt-Karmøy. Etterspørselen 
vil som for Helganes-Aksdal avhenge av regional utvikling, arealbruk/lokaliseringer og 
arbeidsvaner, men med flere kortere reiser kan eventuelle endringer i reisevaner og 
reisemiddelbruk også påvirke utviklingen. I dag er det en del forsinkelser i 
ettermiddagstrafikken inn mot Åkra fra nord, og til dels i området Håvik-Hydro-Eide. 

 Deler av trafikken gjennom Rogfast til/fra Haugalandet vil gå gjennom T-forbindelsen og 
kan gi økt bruk av denne. Mulig utvikling på Gismarvik vil eventuelt forsterke trafikken.  

 Når E39 Bokn-Stord er ferdigstilt, antas fv 47 gjennom Haugesund og Sveio å bli noe 
avlastet, men dette kan være et stykke fram i tid. 

 Hovedvegnettet i byområdet Haugesund/fastlands-Karmøy har i hovedsak hatt nullvekst i 
samlet trafikkmengde gjennom en tiårsperiode – også gjennom flere år med sterk vekst. 
Unntaket har vært den sørlige delen i byområdet, med økt trafikk på fv 4848 Norheim-
Raglamyr og Skjoldavegen som antas å ha sammenheng med utbygging i den sørlige 
delen av byområdet. En del kryss i Karmsundgata har i dag noe forsinkelser i 
ettermiddagstrafikken, og planlagt utbygging kan gi nye påvirkninger. Etterspørselen vil 
som for Midt-Karmøy avhenge av regional utvikling, arealbruk/lokaliseringer og 
arbeidsvaner, men enda mer av reisevaner på grunn av høyt potensiale for økt gåing og 
sykling. 
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Kollektivtransport: 
Kollektivtransporten har hatt et uvanlig 2020, men det legges til grunn at bruken vil gå mer tilbake 
til det normale etter hvert. Forbedringer i kollektivnettet, teknologisk utvikling og sammenveving av 
mobilitetsløsninger kan øke etterspørselen. Eldre som ikke kjører selv kan være en ny 
kundegruppe, men samtidig kan færre skoleelever og unge svekke kundegrunnlaget. Den største 
utfordringen for kollektiv-etterspørselen på Haugalandet er at bosetting og arbeidsplasser er 
såpass spredt. I tillegg er det ganske god framkommelighet og parkeringsdekning som gjør det 
enkelt å velge bil.  
 
Gåing og sykling: 
Økte klimakrav, fokus på folkehelse, bedre 
tilrettelegging, fortetting og bymessig utvikling 
forventes å bidra til økt gåing og sykling og 
ulike former for «mikro-mobilitet» 
(sparkesykkel, skateboard mv.). Mange korte 
reiser innenfor tettstedene gjør at potensialet 
er stort. Kundegrunnlaget for å anlegge 
separate løsninger for både gående og for 
syklende med høyere fart er mindre enn i 
større byer. Samtidig kan elektriske 
framkomstmidler og lengre arbeidsreiser gjøre 
slik separering hensiktsmessig noen steder. 
For det økende antallet pensjonister, kan 
gode, sikre og lesbare gangløsninger være det 
primære behovet.  

Figur 3.2: Gangfart.no 
  
Håndtere dagens situasjon + vurdere robusthet ved trafikale endringer 

Med utgangspunkt i prognoser for framtidig befolknings-, areal- og transportutvikling, er det ikke 
gitt at det vil bli en sterk og vedvarende trafikkvekst i makstimen på fylkesvegnettet på 
Haugalandet. Samtidig kan teknologisk utvikling gi bedre utnyttelse av den infrastrukturen som er, 
og det er ikke utenkelig at kapasitetsbehovet i makstimen også kan bli redusert enkelte steder.  
 
Samlet sett vurderes det derfor som hensiktsmessig som 
et «trinn 1» å vurdere behov for transportinfrastruktur og -
tjenester ut fra dagens situasjon – det vil si med 
hovedfokus på områder der det i dag er trafikale 
utfordringer eller dårlig tilrettelegging. Som «trinn 2» 
vurderes robustheten i utvalgte områder – det vil si 
hvordan trafikkavviklingen forventes å bli påvirket dersom 
det skulle komme trafikkvekst i makstimen, og hvilket 
omfang av tiltak som eventuelt vil være nødvendig. 
 
I arbeidet med nye bompengepakker, skal det fram mot 1. 
september vurderes alternative utviklingsstrategier/ 
ambisjonsnivå for ulike deler av vegnettet. På et 
grovmasket nivå skal det utforskes om mindre utbedringer 
av dagens veg kan gi tilstrekkelig handlingsrom for 
framtidig utvikling, om det er nødvendig med tyngre tiltak, 
eller om det til syvende og sist kan være nødvendig med 
ny infrastruktur i visse områder/delstrekninger. 

       
Figur 3.3: Skjematisk illustrasjon av 
gradvis økende tiltaksnivåer, jf. 
strategi-alternativer som skal utredes. 

  

Nivå 1: Mindre 
utbedringer av dagens 

infrastruktur

Nivå 2: Større, punktvise 
forbedringer

Nivå 3: Nye 
delstrekninger

Nivå 4: Gjennomgående 
ny veg



 

8 Bompengeutredning Haugalandet - fagnotat prognoser og behov. Utkast april 2021. 

4. BEHOV HOS ULIKE GRUPPER I SAMFUNNET 

Noen grupper i samfunnet blir direkte berørt av hvordan fylkeskommunal og kommunal 
infrastruktur utvikles. I bompenge-arbeidet skal disse gruppenes interesser sees sammen med 
øvrige behov.  
 
1. Offentlige 

myndigheter – 
kommuner og 
fylkeskommuner 

Både stat, fylkeskommuner og kommunene har behov for en mest 
mulig effektiv utnyttelse av ressurser til infrastruktur som vann, 
avløp, skole, veg, kollektivtransport mv. Høy utnyttelse av utbygd 
infrastruktur gir bedre kost/nytte-effekt og muligheter for høyere 
kvalitet, enn om ressursene skal spres på flere områder med 
lavere utnyttelse. Tilgjengelige ressurser er begrensede og må 
utnyttes godt for å møte behovene best mulig. 

 
2. Transportører Transportørene omfatter særlig varetransport, kollektiv og taxi-

selskaper. Disse har behov for tilgjengelighet til særlig 
sentrumsområder, større næringsområder og i vegnettet generelt. 
Det kan oppstå utfordringer i enkelte sentrumsområder med 
smale gater, funksjonsdeling, kantsteinsparkering mv.  

 
3. Beredskapsetater Beredskapsetater har behov for generell framkommelighet, 

alternative rutevalg eller vegbredde/avkjøringer som gir mulighet 
for å passere annen trafikk ved nødsituasjoner.  

 
4. Grunneiere Grunneiere har behov for forutsigbarhet om framtidige arealbehov 

til infrastruktur og hvordan eiendommene for øvrig kan utnyttes. 
 
5. Andre trafikanter Uavhengig av om de reiser med bil, buss, sykkel eller går, har 

trafikantene behov for tilgjengelighet til skole, arbeidsplass, 
handel og aktiviteter mv., og for sikkerhet og trygghet i forhold til 
seg selv, andre trafikanter og omgivelsene. 
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5. HVILKE BEHOV ER SÆRLIG VIKTIG Å HÅNDTERE? 

5.1. Forslag til «prosjektutløsende behov» 

Gjennomgangen av ulike behov – sett i forhold til mål som er vedtatt, hvordan framtidig utvikling 
kan bli, og hva offentlige og private aktører har behov for – viser at det er mange ulike behov som 
gjør seg gjeldende. Det er likevel noen ting som går igjen, eller som kan være særlig viktige for 
framtidig regional utvikling. Nedenfor er det trukket fram hvilke momenter som vurderes å være de 
primære behovene som begrunner å innføre nye bompengepakker i regionen – også kalt 
«prosjektutløsende behov».  
 
1. Attraktive by- og 

tettstedssentre med 
korte avstander og 
god tilgjengelighet 

By- og tettstedssentrene er regionale og lokale samlingspunkt - 
med et mangfold av arbeids-, fritids- og handle- og servicereiser. 
Utfordringer kan være knyttet til etablerings-attraktivitet, lange 
avstander, oppgraderingsbehov og trygghet.  

Det er behov for å legge til rette for sentrumsrettet arealbruk og 
korte avstander, dra nytte av eksisterende infrastruktur, skape 
grunnlag for bedre kollektiv- og gang-/sykkeltilbud, og konsentrere 
investeringer og drift/vedlikehold. 

Det er behov for å opprettholde tilgjengelighet inn/ut av 
tettstedssentrene for ulike trafikantgrupper, og med særlig fokus 
på attraktive forbindelser for gående, syklende og 
kollektivtransport. 

 
2. Mer gåing, sykling og 

kollektivtransport 
Økt gåing, sykling og kollektivtransport har høy 
samfunnsøkonomisk effekt4, gir mer «byliv» og bedrer folkehelse. 
Gang-, sykkel- og kollektivandelen er fra før lav mange steder i 
regionen som følge av spredt arealbruk og utforming.  

Det er behov for å utforme tettsteder og infrastruktur slik at det blir 
enklere å velge gåing, sykling framfor personbil – særlig på 
kortere reiser innenfor byområdet og større tettsteder. Tilsvarende 
er det behov for å styrke knutepunkter for kollektivtransporten og 
tilgjengelighet i hovedaksene til/fra sentrumsområdene. 

Det er behov for å bedre tilgjengelighet for gående og syklende 
på daglige reiser bolig-arbeid-handel-fritid, øke opplevelse og 
trygghet, og tilrettelegge sammenhengende akser med redusert 
grad av skift og barrierevirkninger.  

 
3. Tilgjengelighet for 

næringstransport, 
logistikk og 
varelevering 

Tilgjengelighet for næringstrafikk er avgjørende for 
etableringsattraktivitet og private investeringer. Tilgjengeligheten 
er stort sett god i regionen, men kan ha utfordringer knyttet til 
enkeltområder. 

Det er behov for å sikre langsiktig tilgjengelighet for tyngre 
kjøretøy og annen næringstrafikk til Risøy, Husøy og over 
Karmsund bru, og redusere konflikt særlig i forhold til myke 
trafikanter.  

Det er behov for tilgjengelighet for varelevering og annen 
næringstrafikk til arbeidsplasskonsentrasjoner i større tettsteder 
og særlig Haugesund sentrum. 

 
4. Tilgjengelighet til 

regionale funksjoner 
Tilgjengelighet til regionale funksjoner og arbeidsmarked er 
sentralt for bosetting. Den største konsentrasjonen av funksjoner 

 
4 Statens vegvesen 2018. Håndbok V712 Konsekvensanalyser. 
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og arbeidsmarked, 
redusere forsinkelser 

og arbeidsplasser er i Haugesund sentrum, og deretter andre 
større næringsområder og tettsteder. De senere årene har det 
vært noe trafikale forsinkelser i Åkra-området, i enkelte kryss i 
Haugesund og på Midt-Karmøy. 

Det er behov for å opprettholde tilgjengelighet til regionsenteret 
fra andre deler av regionen og motvirke at det oppstår større 
blokkeringer.  

Det er behov for å bedre tilgjengeligheten også med 
kollektivtransport. Økt tilgjengelighet for gående og syklende 
internt i byområdet kan frigjøre vegkapasitet for de som er 
avhengig av bilen.  

 
5. Trafikksikkerhet, 

særlig for myke 
trafikanter 

Haugalandet har en høyere andel trafikkulykker blant gående og 
syklende enn landet som helhet, og skjevfordelingen blir enda 
større når den lavere gang-/sykkelandelen tas i betraktning.  

Det er behov for å sikre trygge forbindelser, særlig på tvers av 
hovedvegnettet og på ruter som benyttes av barn og eldre (til/fra 
skole, fritidsaktiviteter, sentrumsområder mv.)  

 
5.2. Andre viktige behov 

Behovene beskrevet over, kombinert med begrenset tilgang på offentlige ressurser innen 
samferdsel, er de som eventuelt kan vise at det er nødvendig å sette i verk innkreving av 
bompenger på Haugalandet. Når så denne beslutningen først er tatt, og aktuelle prosjekter skal 
velges ut og utformes, vil det også være andre behov som må hensyntas. Dette kalles «andre 
viktige behov». 
 
1. God ressursutnyttelse Regionale og lokale behov på samferdselssektoren overstiger 

behovene for utbygging og forvaltning av infrastruktur og tilbud av 
tjenester. I den grad ressurs-tilgangen øker i form av bompenger, 
bør disse forvaltes godt for å gi best mulig nytte tilbake. 
Portefølje-styring kan brukes for å sikre at prosjektene med best 
måloppnåelse bygges først. God ressursutnyttelse er også 
nødvendig for å opprettholde legitimiteten til bompenger/ 
brukerfinansiering, noe som har hatt høyt politisk fokus de senere 
årene. Regjeringen har varslet i NTP at de for nye 
bompengepakker vil teste hva som er et samfunnsøkonomisk 
riktig nivå av bompenger. 

 
2. Gjennomførbarhet og 

forutsigbarhet 
Erfaringene fra dagens Haugalandspakke tilsier at det er behov 
for å innrette nye bompengepakker slik at det er mest mulig 
samsvar mellom ambisjoner og finansiering. Det vil gi økt 
forutsigbarhet for offentlige myndigheter som skal styre pakken, 
bygge ut prosjekter og samordne med arealbruk og tjenester, for 
næringsliv som skal innrette sine lokaliseringer, og for alle som 
skal være med å betale.  

 
3. Robusthet overfor 

framtida 
Nye bompengepakker har et langt tidsperspektiv, og både lokale 
transportbehov og inntektsgrunnlaget i pakkene kan endre seg 
underveis. Samtidig som forutsigbarhet er viktig, må det derfor 
være et visst rom for tilpasninger til endrede rammebetingelser 
underveis – for tiden kalt «porteføljestyring». I tillegg bør selve 
pakkene og prosjektene innrettes på en måte som er åpen for 
framtidig teknologisk utvikling og endringer i mobilitet. 

 



 

Bompengeutredning Haugalandet - fagnotat prognoser og behov. Utkast april 2021.  11 

4. Ivareta landbruksjord, 
naturverdier, 
friluftsområder, 
kulturminner og andre 
arealverdier 

Globale endringer i handels- og sikkerhetspolitikk, kommende 
klimaendringer og pandemien i 2020, har enda mer enn før 
tydeliggjort behovet for å ivareta arealer til friluftsliv og aktivitet, 
for dyrka jord og matproduksjon, natur og økologiske funksjoner, 
kulturminner og historie. Behovet for ny infrastruktur må veies opp 
mot kostnadene det kan ha i form av slikt areal-, funksjons- og 
verditap. 

 
5. Ivareta og forbedre by- 

og tettstedsmessige 
kvaliteter 

Inn mot byer og tettsteder går «veger» over til å bli «gater» med 
mer bymessig struktur og bebyggelse og funksjoner tettere på. 
Dette gjør at infrastrukturen må tilpasses tilgjengelig areal og ulike 
trafikantgrupper. Samtidig er det nødvendig å ta hensyn til 
stedlige kvaliteter og tilrettelegge for videre utvikling og bruk av 
byen/tettstedet. 

 
 
  



 

12 Bompengeutredning Haugalandet - fagnotat prognoser og behov. Utkast april 2021. 

VEDLEGG 

Vedlegg 1: «0-alternativet» som behov vurderes opp mot 

«0-alternativet» skal beskrive hvordan man antar at framtidig utvikling vil bli – med utgangspunkt i 
vedtatte planer og kjente utviklingstrekk. «0-alternativet» gir grunnlag for å vurdere tiltak som kan 
være nødvendig å gjennomføre for å møte framtidige behov. 0-alternativet vil være usikkert langt 
fram i tid, og må vurderes ut fra hvilke forutsetninger og metoder som er lagt til grunn. 
 
SSB forventer befolkningsvekst, men langt lavere enn i rekordårene 2006-14 

SSB utarbeidet høsten 2020 nye 
befolkningsprognoser, og med større regional 
tilpasning. I middelprognosen ble det anslått en 
vekst på 6-7.000 nye innbyggere fram til 2050 
på Haugalandet, eller gjennomsnittlig ca 200 pr 
år. Dette tilsvarer en årlig vekst på ca 0,2 %.  
SSB sin prognose for enkeltkommuner 
vurderes som mer usikker, og lokale forhold 
med hensyn til arealutvikling og arbeidsmarked 
vil ha betydning. Historisk kommunefordeling i 
regionen over et lengre tidsrom kan være et 
referansepunkt. 

 

Figur 0.1: Historisk befolkningsutvikling på 
Haugalandet 1994-2021, og SSB-scenarier for 
utvikling til 2050. 

 
Forutsetter tilflytting på «normalnivå», mens fødselsoverskudd snus til -underskudd 

I SSB-prognosen for Haugalandet legges det til 
grunn at netto innflytting til regionen vil ligge på 
100-200 personer pr år, dvs. betydelig lavere 
enn i den sterke vekstperioden 2006-14, men 
likevel høyere enn årene før og etter. 
Fruktbarheten i regionen forventes å øke fra 
dagens rekordlave nivå og opp til et mer 
«normalnivå» omkring 1,9 barn pr kvinne. 
Fordi befolkningen blir eldre og andelen 
kvinner i fruktbar alder går ned, forventes 
likevel fødselsoverskuddet å falle og bli snudd 
til fødselsunderskudd fram mot 2050. 

 
Figur 0.2: Årlig netto innflytting, fødselsoverskudd 
og befolkningsvekst på Haugalandet. Utvikling 
1994-2021 og SSB middelprognose til 2050. 

 
Færre barn, unge og yrkesaktive, men betydelig flere pensjonister 

Fram til 2050 forventes aldersfordelingen 
i befolkningen å endre seg ganske 
betydelig. Mens det i dag er ca fire 
personer i arbeidsfør alder for hver 
pensjonist, forventes det i 2050 å være 
bare 2, jf. regjeringens perspektiv-
melding. På Haugalandet indikerer SSB-
prognosene en tallmessig nedgang i alle 
aldersgrupper under 55 år, til tross for 
befolkningsveksten. Aldersgruppene over 
55 år forventes å øke, og den klart største 
økningen antas å komme som nye 
pensjonister, dvs innenfor aldersgruppen 
67+.   

 

Figur 0.3: Antall innbyggere i ulike aldersgrupper på 
Haugalandet i 1990 og 2020, og SSB-prognose for 2050. 



 

Bompengeutredning Haugalandet - fagnotat prognoser og behov. Utkast april 2021.  13 

Petroleumsvirksomhetens betydning forventes å avta gradvis 

Nærings- og arbeidsplassutviklingen på 
Haugalandet har over tid vist sterk 
sammenheng med investeringer i olje-
/gassvirksomhet og med oljepris. I regionen er 
det ulike virksomheter som direkte er involvert i 
petroleumssektoren, og enda flere som 
tjeneste-leverandører og i kombinasjon med 
maritim virksomhet.  
 
Petroleumssektoren forventes å spille en rolle i 
flere år fortsatt – også på Haugalandet. 
Framtidige investeringer, produksjon og 
etterspørsel antas likevel å avta særlig etter ca 
2030. I regjeringens perspektivmelding vises 
det til at «lavere aktivitet i petroleumsnæringen 
vil redusere næringens betydning i norsk 
økonomi, både som vekstmotor og som 
inntektskilde.» 

 
Figur 0.4: Etterspørsel fra petroleumsvirksomheten. 
Prosent av BNP for Fastlands-Norge.  
Figur: Perspektivmeldingen 2021. 

 
Omstilling gir utfordringer, men også nye muligheter 

Næringslivet på Vestlandet og hele landet ser 
ut til å gå inn i en periode med omstilling på 
flere fronter. Redusert petroleumsaktivitet, 
økende klimakrav, elektrifisering, digitalisering 
mv. vil endre rammebetingelsene for mange 
virksomheter. Behov for omstilling er ikke noe 
historisk nytt, men forventes framover å berøre 
alle sider ved samfunnet. Mange virksomheter 
har drevet omstilling lenge, posisjonert seg i 
nye markeder, og har gode muligheter for å 
skape ny vekst. Offentlige aktører følger på 
med tilrettelegging av arealer og infrastruktur. 
Omstillingen innebærer likevel at det er en viss 
usikkerhet rundt videre økonomisk utvikling i 
regionen. 

 
 
 
 
 
 

 
Figur 0.5: Mange aktører på Haugalandet 
posisjonerer seg inn mot nye markeder og for å 
tiltrekke nye etableringer. Foto: Haugesunds Avis. 

 
Tettstedene vokser, og mer av boligbyggingen skjer som fortetting  

Sentralisering av bosetting har vært en trend i lang tid, der flere har bosatt seg i byer og tettsteder. 
Flere etterspør også mer kompakte boliger som rekkehus og leiligheter – særlig i byer over en viss 
størrelse. Dette har gitt mer fortetting, selv om enebolig-andelen fortsatt er høy mange steder på 
Haugalandet. Dersom SSB sine prognoser om færre barn/barneforeldre og flere pensjonister i 
2050 slår til, er det rimelig å anta at etterspørselen etter leiligheter vil fortsette. Hvor stor 
etterspørselen etter større «familie-boliger» blir med færre barn og unge voksne, vil ha 
sammenheng med rotasjonen i boligmarkedet – det vil si om de eldre flytter i leilighet eller blir 
sittende med store hus. Det vurderes likevel som sannsynlig at trenden med fortetting vil fortsette – 
i hvert fall i byene. I mindre tettsteder vil lokal befolkningsutvikling og mulighet for boligrotasjon 
påvirke boligbehovet.  
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Arbeidsplasser samler seg – har gitt en del «byspredning», men mange endringer 

En del virksomheter velger å lokalisere seg i områder med stort nedslagsfelt for å rekruttere 
arbeidstakere eller tiltrekke seg kunder fra et større omland. Samlokalisering med andre kan også 
være en fordel, og over tid har det skjedd en sentralisering også av virksomheter og tjeneste-tilbud. 
Til forskjell fra boliger, der fortetting skjer relativt sentrumsnært, har en økende andel 
arbeidsplasser kommet i ytterkant av tettstedene og gjerne langs hovedvegnettet. Arbeidsplass- og 
funksjonslokalisering ser derfor ut til å ha vært en større driver for «byspredning» og 
bilavhengighet de senere år enn boligbygging. 
Det er ikke sikkert at trender for 
arbeidsplasslokalisering vil fortsette akkurat 
som før. Nye næringer vil vokse fram, handel 
endrer seg stadig, og behov for offentlige 
tilbud vil endres. Riktig store virksomheter 
kan tenke landsdel med lokalisering langs 
riksveg/havn, mens fortetting og flere eldre 
kan gi grunnlag for sentrums-relatert service 
og tjenester. Samtidig forventes distribusjon 
og logistikk å få stor betydning framover. 

 
Figur 0.6: Kolonial.no sitt lager på Liertoppen. 

 
Mange faktorer påvirker transportutviklingen – noen kan gi mer trafikk og noen mindre 

Det er mange faktorer som påvirker framtidig transportomfang på Haugalandet, og 
transportutviklingen vil ganske sikkert ikke være den samme overalt. Det er særlig hvordan 
utviklingen er i makstimen kl 15-16 på hovedvegnettet i byområdet og pendlingsaksene gjennom 
Karmøy, Sveio og Tysvær, som er viktig med tanke på dimensjonering av nye vegprosjekter. Noen 
momenter som vil ha betydning for utviklingen, er: 
 Isolert sett tilsier befolkningsvekst at det 

blir flere reiser. Men hvis det blir færre 
yrkesaktive og færre småbarnsforeldre 
som må ha bil i hverdagslogistikken, kan 
det tenkes at det like gjerne blir færre 
biler på vegene kl 15-16. 

 Elektrifisering av bilparken kan isolert sett 
gi billigere og mer transport, men dette 
forutsetter at ikke strømpris og andre 
transportutgifter øker for mye. 

 Bedre infrastruktur, mer fleksibel mobilitet 
og kortere reisetider kan tilrettelegge for 
mer pendling og mer transport. 
Digitalisering av arbeidslivet, økt 
fleksibilitet og hjemmekontor i en del yrker 
indikerer derimot mindre persontrafikk. 

 
Figur 0.7: Antall daglige bilturer (som bilfører) etter 
alder på bilfører blant befolkningen på Haugalandet. 
Data: RVU Haugalandet 2011 og 2017. 

 Teknologisk utvikling kan gi bedre utnyttelse av kjøretøy og vegkapasitet i perioder med høy 
trafikk nødvendig. Transportmidler kan i økende grad bli delt mellom flere brukere og lenket 
sammen i en reisekjede, og de kan bli automatisert og samhandle seg i mellom og med 
omgivelsene5. Det kan i så fall redusere behovet for vegkapasitet. 

 Framtidig bruk av bompenger eller annen brukerfinansiering vil påvirke bilbruk og reisevaner. 
Dette er nå en etablert del av transportpolitikken, og forventninger til redusert offentlig 
handlingsrom kan tilsi en eller annen form for videreføring. 

 Næringstransport og særlig varelevering/logistikk forventes å øke mer enn persontransport i 
bynære områder, men en del av disse kan legge kjøringen utenom makstimen kl 15-16. 

 Hvis nye arbeidsplasser lokaliseres langs hovedvegnettet, vil det bli enklere å velge bilen. 
 Klimakrav, kompakte boliger, færre parkeringsplasser og gradvis endrete reisevaner, kan gjøre 

at flere velger å gå, sykle eller reise kollektiv.  
 

5 Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet. Rapport fra ekspertutvalget. 2019. 
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Framtidig økonomisk handlingsrom innen samferdsel 

Dersom det ikke etableres noen ny bompengepakke etter at dagens Haugalandspakke går ut i 
2023, vil riks- og fylkesvegnettet på Haugalandet måtte videreutvikles ved hjelp av ordinære 
statlige og fylkeskommunale midler. På riksveg er det kun E134 fra Helganeskrysset til Husøy, og 
ny tilskuddsordning for mindre byområder, som er sikret finansiering i første seksårsperiode i det 
nye NTP-forslaget. I tillegg skal mindre prosjekter – såkalte «programområde-tiltak» - 
konkretiseres og prioriteres underveis. De store prosjektene på E134 og E39 på Haugalandet er 
ikke omtalt i NTP-forslaget, og gjennomføring forventes derfor å ligge noe fram i tid. 
 
Når det gjelder fylkeskommunale ressurser til samferdsel, defineres de overordnede grepene i 
Rogaland gjennom samferdselsstrategi og regionalplaner. Prosjektbehov i fylket beskrives i 
handlingsplaner, mens endelig ressursprioritering skjer i årlige budsjetter. De siste årene har det 
vært avsatt ca 3-400 mill. kroner til investeringer på fylkesvegnettet i hele Rogaland. Gitt dagens 
økonomiske utsikter, ser det ikke ut til at handlingsrommet vil øke framover. 
 
Tvert i mot kan det se ut som om stadig 
større ressurser blir bundet opp av tunnel- 
og rassikring, drift og vedlikehold, båtruter 
og teknologisk utvikling mv. Det er usikkert 
hvor mye av merbehovet som kan bli dekket 
av statlige overføringer. En må være 
forberedt på at det uten bompenger kan bli 
krevende å finne finansiering til annet enn 
mindre forbedringsprosjekter, flaskehalser, 
trafikksikkerhetsprosjekter mv. I verste fall 
er det ikke helt utenkelig at 
handlingsrommet for nyinvesteringer av en 
viss størrelse kan skrumpe helt inn. Dette er 
bakgrunnen for at det i 
«Samferdselsstrategi for Rogaland» 
forutsettes at investeringer i områder med 
høy trafikk skal finansieres med 
bompenger. Situasjonen er ikke ulik i 
Vestland, og Vestland fylkeskommune tar 
derfor sikte på å avklare framtidig bruk av 
bompenger i ny regional transportplan 
2022-336. 

 
Figur 0.8: Drift og vedlikehold av vegnettet kan se ut til 
å legge beslag på en stadig større del av 
fylkeskommunale ressurser til samferdsel. Foto: 
Haugesunds Avis.  

 
  

 
6 Regional transportplan Vestland 2022-2033. Høyringsframlegg for planprogram. 
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Vedlegg 2: Behov og prioritering av transportformer i ATP Haugalandet 

Planutløsende behov 

1. Behov for at Haugalandet er synlig og tilgjengelig som region, attraktiv for nye og 
eksisterende innbyggere og bedrifter, og robust overfor endringer. 

2. Behov for at Haugesund sentrum framstår som en flerfunksjonell, urban og levende by - og 
et sterkt og identitetsskapende senter for hele regionen. 

3. Behov for attraktive by- og tettstedssentre, med et bredt spekter av funksjoner og tjenester, 
som tiltrekker nye bolig- og arbeidsplass-etableringer, og som fungerer som gode 
møteplasser for befolkningen. 

4. Behov for et utbyggingsmønster som bygger opp om by- og tettstedssentrene, motvirker 
byspredning og gir korte avstander og grunnlag for miljøvennlig transport. 

5. Behov for å håndtere vekst i transportetterspørsel på en miljøvennlig måte, og å øke 
andelen gåing, sykling og kollektivtrafikk. 

6. Behov for infrastruktur og kommunikasjoner som gjør at de mindre kommunene kan ta del i 
et større arbeidsmarked, service- og tjenestetilbud. 

 
Andre viktige behov 

A. Behov for gode oppvekst- og bomiljøer og legge til rette for aktiv livsform, god folkehelse og 
tilgjengelighet for alle. 

B. Behov for å ta vare på natur- og kulturverdier, landbruksområder og grønnstruktur. 
C. Behov for en samordnet strategi og forpliktende samarbeid om utvikling av regionen – på 

tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. 
D. Behov for effektiv bruk av ressurser - arealer, infrastruktur og økonomi. 
E. Behov for langsiktighet og forutsigbarhet for alle aktører. 

 
Prioritering av transportformer 

Byområdet:  
 Transportutvikling skal bygge 

opp om 
sentrumsutvikling/byutvikling.  

 Klimaforliket legges til grunn, 
der vekst i persontransport tas 
med gange, sykling og 
kollektivtransport.  

 Rekkefølge for prioritering av 
transportutvikling og -
kapasitet: Gange – sykling – 
kollektiv – næring – personbil. 

Aksen Haugesund-Åkra med 
tettsteder:  

 Transportutvikling skal ikke 
vanskeliggjøre 
sentrumsutvikling.  

 Mest mulig av vekst i 
persontransport tas med 
gange, sykling og 
kollektivtransport.  

 Rekkefølge for prioritering av 
transportutvikling og -
kapasitet på hovedaksene: 
Kollektiv – næring – personbil. 
Hovedfokus på gange og 
sykling innenfor tettsted 

 
Figur 0.9: Differensiering av transportvirkemidler i ulike deler 
av regionen. Figur: ATP Haugalandet. 

    



 

Bompengeutredning Haugalandet - fagnotat prognoser og behov. Utkast april 2021.  17 

Vedlegg 3: Behov og mål i KVU Haugesund 

Prosjektutløsende behov 

 Behov for å styrke Haugesund sentrum som attraktivt, tilgjengelig og bærekraftig 
regionsenter. 

 Redusere vekst i persontransport gjennom mer kompakt og sentrumsrettet arealbruk. 
 Behov for å styrke kollektivtrafikk og gang- og sykkeltrafikk i byområdet. Overføre transport 

til mer klimavennlige transportformer gjennom for å redusere utslipp og redusere behovet 
for vegnettkapasitet. 

 Sørge for samme framkommelighet som i dag for god- og næringstransport, særlig i aksene 
langs fv. 47/E134, blant annet for å at transportkostnadene til næringslivet ikke skal øke. 

 Bedre framkommelighet over Karmsundet for alle trafikantgrupper. 
 
Viktige behov 

 Bedre trafikksikkerheten i hele planområdet med spesielt fokus på det overordnede 
vegnettet som har størstedelen av ulykkene. 

 Minske negativ miljøpåvirkning fra transport. 
 Ta hensyn til landskap, friluftsliv, kulturminner og landbruk. 

 
Samfunnsmål 

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

 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. 
 
Generelle samfunnsmål/ønskede sideeffekter 

1. Redusere negativ miljøpåvirkning fra transport. 
2. Universell utforming på alle holdeplasser og gang- og sykkelanlegg. 
3. Øke trafikksikkerheten for myke trafikanter spesielt. 
4. Styrke Haugesund sentrum som arena for arbeid, handel og fritid. 
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