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1. Godkjenning av møtereferat S4-2020 

2. Orientering om fylkeskommunal behandling av restportefølje i 

Haugalandspakken

3. Statusgjennomgang prosjekter i Haugalandspakken 

4. Innspill til arbeidsprogram for bompengeutredning

5. Presentasjon av fagnotat om areal- og transportutvikling på Haugalandet 

6. Møteplan 2021
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Fylkeskommunal behandling av restportefølje i 

Haugalandspakken

• Vestland behandlet saken i Fylkesutvalget 26. september, Rogaland 
behandlet saken i Fylkestinget 20.oktober

• Vedtakene var ikke like, verken i ordlyd eller innhold
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Vestland har klargjort at Rogalands vedtak er 

gjeldende
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Endelig fylkeskommunalt vedtak
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Endelig vedtatt portefølje
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Forvaltningsrevisjon av Haugalandspakken

• I vedtaket fra Fylkestinget i Rogaland står følgende:
«Haugalandspakken blir lagt inn i plan for forvaltningsrevisjon for 2021. Mandatet for 
revisjonen kjem ein tilbake til i eiga sak» 

7



Tilleggsbestillinger i den fylkeskommunale 

behandlingen

• I Fylkesutvalget i Rogaland ble det vedtatt at de til Fylkestinget ønsket 
følgende belyst:

• Rogaland fylkeskommune understreker at prosjektet Karmsundsgata er et viktig og prioritert 
prosjekt, som det er enighet om skal gjennomføres. Foreslåtte kostnadsreduksjoner før ny 
anbudsutlysing virker omfattende, og kan redusere nytten av prosjektet. Frem til behandling i 
fylkestinget bes rådmannen vurdere om kostnadsrammen for prosjektet heller bør økes, og 
buffer omtalt i pkt. 3 reduseres tilsvarende. 

• Det utarbeides oversikt over prosjekter som er gjennomført, Låste prosjekter, og rest midler, 
samtidig lages det en oversikt over hvor bompengene er innsamlet opp mot hvor pengene er 
brukt, dette legges frem til Fylkestinget når behandling av prioriteringer behandles. 

• Det ble derfor utarbeidet egne notater på disse to spørsmålene
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Karmsundgata

• Spørsmålet omhandlet om rammen til prosjektet burde økes, for å 
ivareta måloppnåelsen i prosjektet

• I notatet ble det argumentert for å beholde eksisterende ramme og 
følgelig gjennomføre kutt i prosjektet med ca 70 millioner kroner. 
Innstillingen fikk tilslutning. I hovedsak gjennomføres følgende kutt:

• Kutte Opel-krysset
• Kutte Storasundgata-krysset
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Oversikt over bompengeinntekter og hvor det er 

brukt

• Ved pakkens avslutning vil det være investert totalt ca 4 milliarder 
gjennom Haugalandspakken. 2.850 millioner i bompenger.

• Oversiktene som er laget er ut fra en forutsetning om at resterende 
portefølje bygges som planlagt

• Oversiktene omhandler bompengebruk, ikke totalt forbruk
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Bompengeforbruk hittil

• Tabellen viser forbruk pr 
1.1.2020. Årets forbruk er altså 
ikke medtatt
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Inntekter og forbruk pr kommune

• OBS: Kun bompengeforbruk
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Status fylkeskommunale 
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Haugalandspakken
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Fv547 Skudenes-Kyrkjeleite

• Prosjektet er under bygging, 
entreprenør er Vassbakk & Stol.

• Entreprenør har god fremdrift.
• Forventet ferdigstillelse høsten 
2021

• Anslått kostnad 54 millioner.
• To læringer arbeider i 
prosjektet. 1060 timer pr 
31.10.20
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Fv47 Karmsundgata

• Omprosjekteringen til enhetspriskontrakt 
startet nå i høst

• Dialog med Haugesund kommune om 
justeringer i prosjektet for å få ned 
kostnadene. Dette er avklart.

• Godt samarbeid med Haugesund 
kommune VA og alle kabeletatene.

• Lokale støytiltak starter våren 2021
• Mål om å lyse kontrakten ut vår 2021
• Mål om byggestart i 2021.
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Fv547 Åkra sør-Veakrossen

• Prosjektet er reguleringsavklart, men har 
innsigelse på en delstrekning. KMD har varslet 
vedtak høsten 2020

• Vedtatt byggetrinn: Veakrossen og internvegnett 
på Åkra. Kostnad 110 millioner kroner

• Søndre atkomstveg (25 millioner) ligger i 
bufferen og må derfor avvente endelig 
utbyggingsbeslutning

• Lyser derfor ut det vedtatte byggetrinnet først. 
Omprosjekterer nå. Utlysning og byggestart i 
2021
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Fv47 Fagerheim-Førland

• Reguleringsplan klar til å svares ut og godkjennes i 
Haugesund.

• Fravikssak for å endre standard til H1, behandlet 
og vedtatt i Rogaland fylkeskommune 23.09.20

• Vedtatt alternativ med H1-standard, 130 millioner
• Arbeider med å avdekke H1 standard opp mot 

gjeldende reguleringsplan sammen med 
Haugesund kommune.

• Arbeider med omprosjektering. Utlysning i 2021 og 
mulig byggestart 2021/2022
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Fv47 Rophus

• Etablering av trafikksikker kryssing for myke 
trafikanter ved Rophus i Sveio kommune, 
avsatt 15 millioner kroner

• Tiltaket må reguleres
• Kostnadene noe mer usikre enn på andre 

prosjekter ettersom det ikke er 
reguleringsavklart

• Tiltaket planlegges og bygges av Vestland
fylkeskommune

• Mulig byggestart blir om to-tre år
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Fv938 Flotmyr-Stemmen

• Forprosjektet er ferdig
• Planarbeid starter i 2021
• Planlegging har finansiering gjennom Haugalandspakken. 

Finansiering til investering er ikke avklart
• Trangt gateløp med høy trafikk (ÅDT ca 10.000), ventelig 

utfordrende å finne optimale løsninger
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Fv923 Salhusveien

• Prosjektet er ferdigregulert i både 
Haugesund og Karmøy kommune

• I Karmøy er det også ferdig prosjektert
• Pilotprosjekt med nye løsninger i trange 

bygater. Total lengde ca 2,6 km
• Prosjektet er i bufferen og må avvente før 

eventuell utbygningsbeslutning
• Kollektivakse fra «Oasen-rundkjøringen» til 

Salhusveien (blå strek) var tenkt bygd 
sammen med dette prosjektet. Nå lyses 
kollektivaksen ut som egen entreprise
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Riksvegprosjekt i 
Haugalandspakken
Status og videre arbeid
November 2020



Prosjektliste og finansiering
Riksvegprosjekt i Haugalandspakken

Prosjekt Programområde Totalkost (2020-kr) Bompengebidrag

E134 Ølen - Ølensvåg Gang/sykkel Sluttoppgjør pågår Ferdig rekvirert

E134 Tveit – Gjerde inkl. 
Mørkelikrysset

Store prosjekt 198 95

E134 Espedalssvingene Gang/sykkel 115 15

E39 Gismarvik - Aksdal Gang/sykkel 101,9 53,2



● Ferdigstilt

● Forhandlinger om sluttoppgjør pågår

● Åpningsdato ikke satt, 1 års befaring i februar/mars

● Entreprenør: Risa

Gang- og sykkelveg
E134 Ølen - Ølensvåg



● Kanalisering av kryss, siktutbedring, busslommer, belysning og 
pendlarparkeringsplass

● Vegarbeidene startet i mars 2020 og skal stå klart i april 2021

● Entreprenør: Brødr. Flatebø, Etne

● Totalkostnad: 23 mill

● 1 lærling på prosjektet innen natursteinsmuring

● Mørkelikrysset er en del av «Tveit-Gjerde» som finansieres delvis 
med statlige midler og delvis med bompenger. Krysset er forskuttert 
av Haugalandspakken

Trafikksikkerhet
E134 Mørkelikrysset



● Sammanhengende gang- og sykkelveg 1,3 km samt 
sanering av avkjørsler og vegutbedring.

● Reguleringsplanen ble vedtatt i Vindafjord kommune 
20.06.2017. 

● Kontrakt inngått november 2020
● Oppstart i november, beregnet 2 års byggetid
● Totalkostnad 115 mill, hvorav 15 mill bompenger

Status, innhold, omfang og finansiering
E134 Espelandssvingene



● Vegutvidelse for å få etablert forsterket midt- og 
kantoppmerking og «tilgivende sideterreng» 

● Prosjektering og grunnerverv er i gang, C- og W-
tegningsgrunnlag utarbeides

● Mulig totalentreprise

● Deles opp i flere parseller og prosjekteres/bygges 
fortløpende

● Prosjektering for første parsell (Ølen – Hiksdal) 
klar vår 2021.

Etappevis vegutbedring og trafikksikring 
E134 Tveit - Gjerde



Parseller Tveit - Gjerde



Oppstartsfase regulering
E39 Gismarvik Aksdal

Prosjektmål Status Finansiering

Sammenhengende g/s-veg 
langs E39. 
Ca 4 km ny g/s-veg

Prosjektomfang utredes og 
defineres.

Oppstart regulering 3.kv 2020

93,2 mill (2017 kr) i NTP 2018-
23, hvorav 48,6 dekkes av 
Haugalandspakken.

Prosjektet omfatter også 7 
busslommer.

Kontaktperson i SVV: 
Mats Nyrud, planleggingsleder

Planleggingsmidler tildelt over 
statsbudsjettet 2020 



Fylkeskommunal behandling av restportefølje i Haugalandspakken 
 

Ettersom det ikke lot seg gjøre å finne konsensus i Styringsgruppen om hvordan resterende 

portefølje i Haugalandspakken skulle utformes, ble saken løftet til fylkeskommunal behandling i 

Vestland og Rogaland fylkeskommuner.  

Vestland fylkeskommune behandlet saken i Hovedutvalg for samferdsel 16. september og i 

Fylkesutvalget 29. september. Fylkesutvalget i Vestland vedtok: 

1. «Fylkesutvalet meiner det er rett å lytte til kva eit fleirtal av kommunane i Hauglandspakken 
ynskjer å prioritere og grunngjev dette med betydninga av lokal legitimitet til 
bompengepakken og for å sikre eit godt samarbeid i arbeidet med ny samferdselpakke på 
Haugalandet som er under utgreiing.  

2. Fylkesutvalet stiller seg bak den prioriteringa styringsgruppa i Haugalandspakken allereie har 
avgjort å låse.  

3. Restportefølgjen vert føreslege låst til følgjande prosjekt:  
1. Åkra sør/Veakrossen – i følgje saksutgreiing alternativ B: kr 135 mill  
2. Ekrene-Vikse: kr. 195 mill.  

Sum låste prosjekt er då 330 mill, med ein buffer på totalt 144 mill.  
Salhusvegen bør prioriterast fullført av midlar frå buffer etter at øvrige prosjekt i pakken er 

ferdigstilt.» 

Rogaland fylkeskommune behandlet saken i Samferdselsutvalget 23. september, Fylkesutvalget 29. 

september og i Fylkestinget 20. oktober. Fylkestinget i Rogaland vedtok: 

1. «Rogaland fylkeskommune stiller seg bak den porteføljen styringsgruppen i 
Haugalandspakken allerede har besluttet å låse.  

2. I tillegg til den låste porteføljen i punkt 1, låses byggetrinnet Fv47 Fagerheim-Førland, 
kostnadsberegnet til 130 millioner kroner.  

3. Resterende midler etter gjennomføringen av den låste porteføljen beskrevet i punkt 1 og 2, er 
pr august 2020 beregnet til 234 millioner kroner. Disse midlene settes av som buffer i pakken 
og bruken av disse midlene tas det stilling til på et senere tidspunkt. Såfremt det er 
økonomisk handlingsrom til det og prosjektene fortsatt fremstår fornuftige å gjennomføre på 
beslutningstidspunktet, skal midlene i bufferen brukes på følgende prosjekter, i prioritert 
rekkefølge:  

1. Fv923 Salhusveien – 125 millioner kroner  
2. Trafikksikkerhetstiltak Fv47 Rophus – 15 millioner kroner  
3. Søndre tilførselsveg på Fv547 Åkra sør-Veakrossen – 25 millioner kroner  
4. Øvrige uspesifiserte prosjekter 

4. Trafikksikringstiltak på Rophus til 15 mill blir prioritert som låst prosjekt. Haugalandspakken 
blir lagt inn i plan for forvaltningsrevisjon for 2021. Mandatet for revisjonen kjem ein tilbake 
til i eiga sak  

Det er en forutsetning at realiseringen av porteføljen, herunder bufferen, skjer uten risiko for at 
Rogaland fylkeskommune blir økonomisk skadelidende som følge av at pakken ikke kan gjøre opp 
sine økonomiske forpliktelser.» 
 

De to vedtakene er ikke likelydende, verken i ordlyd eller innhold. Vestland fylkeskommune har etter 

Rogaland fylkeskommunes vedtak stadfestet at de forholder seg til at Rogaland fylkeskommune har 

endelig ord i saken.  



Den endelig besluttede resterende porteføljen i Haugalandspakken blir dermed som vist i tabellen 

under. Den låste porteføljen kan igangsettes så snart planleggingsprosessene tillater det, mens 

prosjektene i bufferen er rangert i rekkefølge og ikke kan igangsettes før senere, når den låste 

porteføljen er mer avklart og man med sikkerhet vet at det er økonomisk handlingsrom til å starte 

de. 

Prosjekt Planstatus Tiltak Bompenger/ 
fylkesmidler 

Statlige 
midler 

SUM  

Pågående prosjekter og riving av bomstasjoner   30  30 

Låst p
o

rte
fø

lje
 

Planleggingsmidler   30  30 

Påløpte kostnader i 2019 som ikke er rekvirert   30  30 

Kollektiv, busstopp og sykkelskur  Kollektiv 12  12 

E134 Ølensvåg Bygging G/S 4  4 

Fv734 Håkull-Trovåg Bygging Breddeutvidelse 17  17 

E134 Tveit-Gjerde Planarbeid ikke igangsatt Breddeutvidelse 68 85 153 

E134 Mørkelikrysset Bygging Kryssutbedring 20  20 

Fv547 Skudenes-Kyrkeleite Bygging G/S 52  52 

Fv47 Karmsundsgata  Konkurransegrunnlag Store prosjekt 367  367 

E134 Espelandssvingane Konkurransegrunnlag G/S 15 100  115 

E134 Etne sentrum Reguleringsplan G/S  2 2 

Fv547 Åkra sør-Veakrossen, tiltak eksisterende 
veg og internvegnett 

Byggeplan Store prosjekt 110  110 

Fv938 Flotmyr-Stemmen (planleggingsmidler) Planarbeid ikke igangsatt G/S 4  4 

E39 Gismarvik-Aksdal  Planarbeid ikke igangsatt G/S 51 1) 51 

Fv47 Fagerheim-Førland Reguleringsplan  Store prosjekt 130  130 

Fv47 Rophus Planarbeid ikke igangsatt Trafikksikkerhet 15  15 

Fv923 Salhusveien Byggeplan G/S 125  125 B
u

ffer 

Fv547 Åkra sør-Veakrossen, søndre tilførselsveg Byggeplan Store prosjekt 25  25 

Foreløpig ufordelt   69  69 

SUM   1.174 187 1.361  

1) Prosjektet har i tillegg statlig finansiering på 48 millioner kroner, som ikke inngår i Haugalandspakken 

Tabell 1: Vedtatt portefølje i Haugalandspakken 

I tabellen er det gjort én endring i tallene siden tidligere oppdateringer. I prosjektet E134 

Espelandssvingane er det nå et høyere kostnadsanslag enn tidligere. Den statlige finansieringen er 

derfor økt, fra tidligere 79 millioner til 100 millioner nå. Dette påvirker ikke bompengebidraget på 15 

millioner og påvirker følgelig heller ingen andre prosjekter i porteføljen.   

Notater som ble utarbeidet til den fylkeskommunale behandlingen i Rogaland 
I forbindelse med behandlingen av saken om porteføljeinnretning ble det i Fylkesutvalget i Rogaland 

fattet vedtak om de to punktene under: 

• Rogaland fylkeskommune understreker at prosjektet Karmsundsgata er et viktig og prioritert 
prosjekt, som det er enighet om skal gjennomføres. Foreslåtte kostnadsreduksjoner før ny 
anbudsutlysing virker omfattende, og kan redusere nytten av prosjektet. Frem til behandling i 
fylkestinget bes rådmannen vurdere om kostnadsrammen for prosjektet heller bør økes, og 
buffer omtalt i pkt. 3 reduseres tilsvarende.  

• Det utarbeides oversikt over prosjekter som er gjennomført, Låste prosjekter, og rest midler, 
samtidig lages det en oversikt over hvor bompengene er innsamlet opp mot hvor pengene er 
brukt, dette legges frem til Fylkestinget når behandling av prioriteringer behandles.  

 



Det ble derfor utarbeidet to notater som svar på disse punktene. Disse notatene er vedlagt dette 
notatet, men oppsummert inneholder de: 
 

• I notatet om Karmsundgata ble det presentert mulige kutt i prosjektet som bringer antatt 
kostnad ned til tilgjengelig ramme i Haugalandspakken. Kuttene innebærer å ikke bygge 
krysset med Storasundgata og heller se dette i sammenheng med kommende planarbeid for 
ny Risøyforbindelse, samt å kutte krysset med E134 («Opelkrysset»). Fylkesrådmannen 
innstilte på å beholde prosjektrammen. Dette fikk politisk tilslutning og rammen som følger 
prosjektet videre, på 367 millioner 2020-kroner, er følgelig tilsvarende som tidligere.  

• I notatet om prosjekter som er gjennomført, gjenværende portefølje, hvor bompengene er 
samlet inn og hvor bompenger er forbrukt, er det en detaljert oversikt over 
bompengeforbruk. Grafene under er også hentet fra notatet og viser historisk og forventet 
fremtidig forbruk av bompenger fordelt på kommune, samt en oversikt over hvor 
bompengene i prosent samles inn. En utdypende beskrivelse finnes i det vedlagte notatet. 

 

 
Tabell 2: Kommunevis fordeling av bompengeforbruk i millioner 2020-kroner 

Drøyt 200 millioner er ikke fordelt på kommune. Dette gjelder mer «kommuneuavhengige» poster 
som eksempelvis «diverse grunnerverv» og «kollektivprosjekt Haugalandet». Den foreløpig ufordelte 
potten på 69 millioner kroner i bufferen er også plassert i denne kategorien.  
 
Fordelt på prosent blir den kommunevise fordelingen som under. Her er ufordelt-forbruket sett bort 
fra:  
 

 
Tabell 3: Kommunevis fordeling av bompengeforbruk i prosent 
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Bompengeinntektene er kommunevis fordelt som i figuren under. Det er her sett på faktiske 
inntekter pr bomstasjon og følgelig pr kommune, og ikke en antatt inntektsfordeling ut fra trafikken 
gjennom hver bomstasjon.  
 

  
Tabell 4: Fordeling av bompengeinntekter pr kommune i prosent 

 

VEDLEGG: 

Vedlegg 1: Karmsundgata, vurdering av endret økonomisk ramme i Haugalandspakken 

Vedlegg 2: Oversikt over bompengeinnkreving og bompengeinvesteringer i Haugalandspakken 
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Notat 

Karmsundgata, vurdering av endret økonomisk ramme i 
Haugalandspakken  

I Fylkesutvalgets sak PS 0175/20 den 29.09.20 ble det fattet følgende vedtak: 

«Rogaland fylkeskommune understreker at prosjektet Karmsundsgata er et viktig og 
prioritert prosjekt, som det er enighet om skal gjennomføres. Foreslåtte 
kostnadsreduksjoner før ny anbudsutlysing virker omfattende, og kan redusere nytten 
av prosjektet. Frem til behandling i fylkestinget bes rådmannen vurdere om 
kostnadsrammen for prosjektet heller bør økes, og buffer omtalt i pkt. 3 reduseres 
tilsvarende» 

Bakgrunn 
Fv47 Karmsundgata er den mest sentrale gaten i Haugesund og er sammen med 
Kannik i Stavanger Rogalands mest trafikkerte gate. Den delen av gaten som det i 
denne forbindelsen er snakk om, er søndre innfartsåre til Haugesund og er naturlig 
transportstrekning blant annet mellom de to mest folkerike kommunene på 
Haugalandet: Karmøy og Haugesund og mellom Haugesund sentrum og 
næringsområdet på Raglamyr. Området er markert med blå strek i Figur 1.  

Figur 1: Oversiktsbilde med den aktuelle delen av Karmsundgata markert med blå strek 

Dato: 14-10-2020 

Sted: Stavanger 

Saksbehandler: 

Helge Ytreland 

N 

Vedlegg 1
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Reguleringsplan for denne strekingen av Karmsundgata ble vedtatt i 2016 og innebar 
en utvidelse av gata fra to til fire kjørefelt og etablering av et tosidig tilbud for gående 
og syklende. Strekningen er ca 1,3 kilometer lang.  

Karmsundgata har i Haugalandspakken vært et prioritert prosjekt helt siden pakken ble 
vedtatt i St.prop. 57 (2006-2007).  

Prosjekthistorikk 

Karmsundgata ble som nevnt over reguleringsavklart i 2016. Sommeren 2018 lyste 
Statens vegvesen ut en konkurranse om å bygge prosjektet gjennom en 
totalentreprise. I mai 2019 ble jobben tildelt entreprenør. Denne tildelingen ble så 
påklaget entreprenøren som tapte konkurransen. Tildelingen ble på bakgrunn av dette 
omgjort i august, og tilbudet avvist og konkurransen avlyst. Denne avvisningen ble 
påklaget av entreprenøren som opprinnelig vant konkurransen, og sommeren 2020 
møttes partene i tingretten. Dom ble avsagt i august 2020. Tingretten dømte i 
entreprenørens favør og satte avvisningen og konkurranseavslutningen til side. Dette 
medførte dog ikke at entreprenøren ble tildelt oppdraget, tvert imot sier Tingretten i 
dommen at «fylkeskommunen [har] likevel ingen kontraheringsplikt med Risa AS jf. 
HR-2019-lS0l-4. Å eventuelt inngå en kontrakt med Risa AS i så lang ettertid, uten en 
ny konkurranseutlysning, vil med stor sannsynlighet også utgjøre en ulovlig 
direkteanskaffelse». Status i prosjektet er at Rogaland fylkeskommune omprosjekterer 
planene i tråd med tilgjengelig ramme i Haugalandspakken, med sikte på å lyse ut 
prosjektet som enhetspriskontrakt i løpet av 2021. Mulig byggestart kan være før 
sommeren 2021. 

Når det gjelder prosjektøkonomien i Karmsundgataprosjektet ble Styringsgruppen i 
Haugalandspakken orientert i juni 2019 om at anslaget i prosjektet var på 360 millioner 
2019-kroner og at tilbudet fra entreprenør lå noe over dette anslaget, men innenfor 
±10%.  

Entreprenørens tilbud er ikke direkte sammenlignbart med den rammen som ligger i 
Haugalandspakken. Rammen i Haugalandspakken skal representere hvor mye 
prosjektet kan hente ut fra Haugalandspakken i form av bompenger og eventuelle 
fylkeskommunale/statlige midler. I entreprisen som det ble gitt tilbud på, var det på den 
ene siden sånn at om lag 20 % av tilbudssummen skulle betales av andre enn 
Haugalandspakken (Haugesund kommune som eier av vann- og avløpssystemet, 
Haugaland kraft, Telenor, osv). Samtidig var det sånn at store utgiftsposter som blant 
annet grunnerverv, lokale støytiltak og byggherrekostnader ikke lå inne i entreprisen. 
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Det økonomiske bildet sommeren 2019 var at det aktuelle tilbudet ville ha kostet 
Haugalandspakken drøyt 410 millioner kroner og at totalrammen for hele prosjektet, 
inkludert det som skulle finansieres av andre parter, ville nærmet seg 500 millioner 
kroner.  

I løpet av tiden som har gått siden sommeren 2019, vurderer prosjektet at postene på 
grunnerverv og lokale støytiltak var undervurdert. Vurderingen i dag er at det 
opprinnelige prosjektet ville krevd en finansiering fra Haugalandspakken på om lag 435 
millioner kroner.  

Ettersom rammen i Haugalandspakken er på 367 millioner 2020-kroner, er det følgelig 
behov for å kutte prosjektet med om lag 70 millioner kroner for å kunne etablere 
prosjektet innenfor rammene i Haugalandspakken. Det kan her presiseres at 
kostnadsrammene i Haugalandspakken ikke er endret siden 2019, ut over 
prisindeksjustering.  

I løpet av 2020 har administrasjonen i Rogaland fylkeskommune arbeidet sammen 
med administrasjonen i Haugesund for å vurdere mulige kutt i prosjektet. Med et 
vurdert kuttbehov på 70 millioner kroner er det avdekket mulige kutt på inntil 90-100 
millioner kroner. Poenget har hele veien vært å bygge så mye som mulig for de 
tilgjengelige rammene, men det er sett på kuttmuligheter ut over det antatte behovet på 
70 millioner for å kunne være sikre på at prosjektet kan etableres innenfor tildelt 
ramme. Kuttlista kan sånn sett anse som en «plukkliste» hvor det bygges så mye som 
mulig, men hvor det samtidig er mulig å kutte det som er nødvendig. 

Om prosjektet og kuttforslagene  
Reguleringsplanen for Karmsundgata er vist i Figur 2. I sør, til venstre i figuren, 
inkluderer prosjektet rundkjøringen med E134 og i nord, til høyre i figuren, inkluderer 
prosjektet rundkjøringen med Storasundgata. Gaten skal utvides til fire felt, får tosidig 
tilbud for gående og syklende, hvor disse trafikantgruppene separeres. Det er planlagt 
seks bussholdeplasser og ni planskilte kryssinger for myke trafikanter, hvorav fem 
eksisterer i dag også.  
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Figur 2: Reguleringsplankart Karmsundgata. Nord til høyre i figuren 

Krysset med Storasundgata 
Krysset med Storasundgata nord i planen og til høyre i Figur 2, er i dag en rundkjøring 
hvor de myke trafikantene krysser armene i plan. Den planlagte løsningen er illustrert i 
Figur 3. Løsningen for bilene er i stor grad samsvarende med dagens løsning: Det er i 
dag to kjørefelt inn i rundkjøringen og i praksis to sirkulerende felt, og dette ligger også 
i den planlagte løsningen. Ut av rundkjøringen i sørgående retning vil dagens ene 
kjørefelt endres til to, ettersom det bygges en firefeltsveg her. Hovedforskjellene ligger 
primært i løsningene for de gående og syklende, hvor planen legger til rette for 
omfattende og kostnadskrevende løsninger for myke trafikanter, planskilt over 
rundkjøringen.  

 

Figur 3: Planlagt kryss med Storasundgata 
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En utfordring med løsningen er at det er planlagt ny forbindelse til Risøy. Dagens Risøy 
bro lander i Haugesund sentrum. Dermed føres både tungtrafikk og annen trafikk til 
Risøy gjennom sentrumsområdet. Broen er også gammel og er ikke dimensjonert for 
den tungtrafikken som i dag trafikkerer den. Det er derfor ønskelig å etablere ny 
broforbindelse til Risøy, hvor blant annet Aibel er etablert med et stort antall 
arbeidsplasser i regionen. Ny Risøyforbindelse skal ende i nevnte Storasundgate-
kryss. Risøyforbindelsen er regulert fra 05.01.97, se plankart i Figur 4, hvor 
Storasundgatekrysset er markert med rød sirkel. Men det er behov for å lage en ny 
reguleringsplan for denne. Dette arbeidet har Rogaland fylkeskommune startet 
forarbeidet med, før formell planoppstart. Ved å etablere Storasundgatekrysset som 
planlagt i Karmsundgate-prosjektet, med de store konstruksjonene til gange- og sykkel, 
vil man for alle praktiske formål låse ytre rammer i krysset før Risøy bro-planen får sett 
helhetlig på krysset. Dette gjelder både med tanke på biltrafikken, hvor trafikkmønsteret 
vil endres med ny forbindelse, men også for de myke trafikantene, som i den 
foreliggende planen kun tilbys planskilt kryssing over to av armene. Det kan være en 
fare for at det her bygges en løsning som i fremtiden viser seg å ikke være optimal. 

 

Figur 4: Reguleringsplan ny Risøyforbindelse 

Videre er det slik at det har vært diskusjoner i Haugesund kommune angående bruken 
av Karmsundgata nord for Storasundgata. Oppsummert står man altså i en situasjon 
hvor det er trafikal usikkerhet knyttet til tre av fire armer i den planlagte rundkjøringen 
og hvor det også kan diskuteres om løsningene for myke trafikanter vil være optimal 
når Risøy-forbindelsen også hensyntas.  
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Et foreslått kutt er å ikke etablere Storasundgate-krysset i Karmsundgate-planen og 
heller se helhetlig på krysset gjennom Risøy bro-planen. Risøy bro har riktignok ikke 
avklart finansiering p.t., men vil trolig være høyaktuelt som prosjekt i en eventuell ny 
Haugalandspakke. Å ikke bygge dette krysset nå vil medføre en besparelse på opp 
mot 50 millioner og kan altså like gjerne anses som en utsettelse til Risøy bro-
forbindelsen bygges, som et permanent kutt. Gitt usikkerheten i kryssområdet vurderer 
Fylkesrådmannen det som fornuftig å planlegge dette krysset mer helhetlig og ikke 
etablere det nå.  

Krysset med E134 
I motsatt ende av prosjektet er det tilsvarende vurdert å ikke inkludere krysset med 
E134 («Opelkrysset»). Den planlagte endringen av dette krysset er for alle praktiske 
formål ubetydelig for den motoriserte trafikken: Krysset er planlagt forskjøvet med et 
par meter, men krysset blir verken større eller får flere felt inn/ut av rundkjøringen. 
Derimot er det planlagt en ny undergang under E134, markert med blå sirkel i Figur 5. 
Det finnes samtidig en eksisterende undergang, markert med rødt, like øst for denne. 
Gange-/sykkeltilbudet videre sørover treffer den eksisterende undergangen, men treffer 
ikke den planlagte nye undergangen særlig naturlig. Dersom ombyggingen av dette 
krysset kuttes fra prosjektet og følgelig undergangen markert med blått ikke etableres, 
vil g/s-traséen markert med blå stiplet strek ikke etableres. Derimot vil traséen med rød 
stiplet strek være der, og i lengde fremstår de to alternativene som rimelig likeverdige. 
For de trafikantene som skal krysse Karmsundgata, finnes det en egnet undergang like 
nord for kartutsnittet i Figur 5, slik at også dette kryssingsbehovet vil være ivaretatt.  

Oppsummert vurderes det å kutte dette krysset å ikke gi noen særlige negative 
konsekvenser for noen trafikantgrupper. Besparelsen av å kutte prosjektet er på 25-30 
millioner kroner og fremstår fornuftig i en nytte/kostnads-vurdering. I motsetning til 
Storasundgate-krysset, vil et kutt i dette krysset være av mer permanent karakter enn 
en utsettelse.  
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Figur 5: Regulert løsning i krysset med E134 

Vallhall bro 
Omtrent midt i prosjektet er det planlagt en planskilt kryssing over Karmsundgata for 
myke trafikanter. Kryssingen er planlagt i området med Meierigården. Kryssingspunktet 
fremstår både nødvendig og fornuftig, men Haugesund kommune skal i gang med en 
områderegulering av området vest for Karmsundgata. Det fremstår p.t. som noe 
usikkert om den planlagte plasseringen av broen er optimal med tanke på hvordan 
fremtidige traséer for gående og syklende vil bli i dette området. Broen og det aktuelle 
området er vist i Figur 6, hvor den aktuelle broen er markert med blå sirkel.  

En mulig løsning kan være å ikke bygge broen som en del av Karmsundgata-
prosjektet, men at det i stedet avsettes midler tilsvarende forventet byggekostnad (i 
størrelsesorden 20-25 millioner kroner), til bygging av denne broen på et senere 
tidspunkt. En annen mulighet kan være å ha med denne broen som opsjon i 
konkurransen for Karmsundgata og ta stilling til eventuell etablering av den på et noe 
senere tidspunkt.  
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Figur 6: Vallhall bro 

Oppsummering og anbefaling 
Karmsundgata er et låst prosjekt i Haugalandspakken, hvor det over flere år har vært 
konsensus i styringsgruppen i Haugalandspakken at prosjektet er svært viktig for 
regionen. Det vurderes at det mangler om lag 70 millioner kroner i Haugalandspakken 
for å kunne etablere prosjektet som opprinnelig planlagt. Det er følgelig enten 
nødvendig å øke rammene eller å kutte i prosjektet.  

Jamfør omtalen over, vurderer Fylkesrådmannen at det finnes gode grunner til å kutte 
rundkjøringene i begge ender av prosjektet. Dette vil gi en besparelse på rundt 70-80 
millioner kroner. I tillegg vil det ligge ytterligere besparelser i form av reduserte 
arealinngrep/grunnerverv og mindre behov for lokale støyskjermingstiltak ved at 
prosjektet avsluttes tidligere. I Storasundgaten er usikkerheten knyttet til om den 
planlagte løsningen er ideell når også ny Risøy bro legges inn i vurderingen, så stor at 
det fremstår som fornuftig å skyve på tiltakene i dette krysset til Risøy bro-
planleggingen har gjennomført en mer helhetlig planlegging av både krysset og 
løsningene for gående og syklende. I krysset med E134 vurderes nytten av 
kryssombyggingen å være begrenset sammenlignet med kostnaden og hensyntatt den 
økonomiske situasjonen i Haugalandspakken fremstår det fornuftig å kutte dette 
krysset.  

Tilsvarende er det også noe usikkerhet knyttet til om Valhall bro bør etableres som 
planlagt eller om den bør utsettes i tid for å være sikker på at den får en optimal 
plassering. Det kan være fornuftig å ha denne broen som opsjon i konkurransen eller 
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avsette midler til denne broen og etablere den på et senere tidspunkt. Ingen av 
alternativene påvirker dog totalrammen i Haugalandspakken.  

Haugalandspakken er i en situasjon med begrenset med midler og hvor forbruk i ett 
prosjekt kan påvirke tilgjengelige midler til prosjekter i bunnen av porteføljen. Konkret 
kan det bety at økt ramme til Karmsundgata vil medføre at f.eks. Salhusveien-
prosjektet ikke lar seg finansiere.  

Dersom de to kryssene med Storasundgata og E134 kuttes fra prosjektet, vil den 
nåværende rammen i Haugalandspakken være tilstrekkelig stor. Følgelig vil resten av 
prosjektet kunne etableres som opprinnelig planlagt, uten å eksempelvis måtte 
redusere på løsningene for de gående og syklende.  

I dette bildet anbefaler Fylkesrådmannen å beholde eksisterende ramme på 367 
millioner kroner. Å kutte i krysset med Storasundgata og E134 fremstår fornuftig 
og vil i liten grad redusere nytten av prosjektet. Resterende deler av prosjektet 
kan da etableres som opprinnelig planlagt, innenfor opprinnelig ramme. 

Figur 7 viser opprinnelig prosjekt, hvor de blå strekene grovt indikerer ny foreslått 
prosjektavgrensning. Mellom de to blå strekene vil prosjektet etableres i henhold til 
opprinnelig plan. Det vil kunne være nødvendig med mindre tilpasninger i endene for å 
tilpasse de nye tiltakene til eksisterende situasjon.  

 

Figur 7: Foreslått ny prosjektavgrensning i Karmsundgata. Nord til høyre i figuren 



Notat 

Oversikt over bompengeinnkreving og bompengeinvesteringer i 
Haugalandspakken 

I Fylkesutvalgets sak PS 0175/20 den 29.09.20 ble det fattet følgende vedtak: 

«Det utarbeides oversikt over prosjekter som er gjennomført, Låste prosjekter, og rest 
midler, samtidig lages det en oversikt over hvor bompengene er innsamlet opp mot 
hvor pengene er brukt, dette legges frem til Fylkestinget når behandling av 
prioriteringer behandles» 

Bakgrunn 
Haugalandspakken ble vedtatt gjennom St.prop 57 (2006-2007). Gjennom St.prop 45 
(2007-2008) ble også Karmøy kommune innlemmet i Haugalandspakken. 
Haugalandspakken har en tredelt finansiering med bompenger, statlige midler og 
fylkeskommunale midler. I St.prop. 45 (2007-2008) er finansieringsplanen for pakken 
beskrevet som i Figur 1 under. Senere er fordelingen mellom statlige og 
fylkeskommunale midler endret, gjennom regionreformen i 2010 hvor en rekke 
riksveger ble omklassifisert til fylkesveg, og hvor fylkeskommunene overtok 
forpliktelsene knyttet til dette vegnettet. Bompengeandelen i pakken ble derimot ikke 
endret. Som Figur 1 viser var det antatt 1.940 millioner 2008-kroner (tilsvarende 2.670 
millioner 2020-kroner) i bompengeinntekter gjennom pakkens varighet. Hittil er 
bompengeforbruket i pakken på 1.903 millioner kroner (2020-kr) i pakken, med 
sluttprognose på bompengeforbruket på 2.850 millioner 2020-kroner når pakken 
avsluttes. Prognosene i stortingsproposisjonen har med andre ord truffet relativt bra på 
det som ser ut til å bli sluttresultatet hva bompengeinntekter angår. 

Dato: 11-10-2020 

Sted: Stavanger 

Saksbehandler: 

Helge Ytreland 

Vedlegg 2
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Figur 1: Finansieringsplan Haugalandspakken 

Samtidig som inntektsprognosene har truffet relativt bra, er det en kjensgjerning at 
kostnadsprognosene i Haugalandspakken har sprukket kraftig. Allerede i forbindelse 
med vedtakene av Haugalandspakken pekte Samferdselsdepartementet på at det var 
«stor uvisse i mange av kostnadsoverslaga for prosjekt og tiltak i Haugalandspakka» 
og at Haugalandspakken derfor blir «ein finansieringsplan der omfanget av utbygginga 
må tilpassast den økonomiske ramma». Slik det ser ut p.t. vil Haugalandspakken i 
løpet av pakkens varighet gjennomføre tiltak for 4 milliarder kroner (2020-kr), mens 
prosjekter for totalt 4,7 milliarder (2020-kr) vil være kuttet gjennom kuttrunder i 2013 og 
nå i 2020.  

Oversiktene som vises i dette notatet viser forbruk av bompenger. Det er altså ikke en 
totaloversikt over alle midler som er brukt gjennom Haugalandspakken på prosjekter i 
de enkelte kommunene, men en oversikt over hvilke bompenger som er brukt og 
forventes å bli brukt (jfr Fylkesutvalgets innstilling om porteføljeinnretning i 
Haugalandspakken gjennom sak PS 0175/20 den 29.09.20) i de respektive 
kommunene inn mot pakkens avslutning sommeren 2023. Bruk av statlige og 
fylkeskommunale midler drøftes overordnet senere i notatet.  

Om nytteprinsippet 
Bomstasjonsplasseringen ble i St.prop. 45 (2007-2008) besluttet å være som vist i 
Figur 2. Som man ser, er det bomstasjoner i tre kommuner: Haugesund, Karmøy og 
Tysvær. Kommunene Bokn, Vindafjord, Sveio og Etne har ikke bomstasjoner i sin 
kommune, men trafikantene herfra betaler på det overordnede vegnettet E134, E39, 
Fv47/Fv547 og i og rundt regionsenteret Haugesund. I St.prop 57 (2006-2007) er det 
vist til Nasjonal transportplan 2006-2015 og St.meld. 24 (2003-2004) hvor det 
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fremkommer at de som betaler bompenger skal ha nytte av vegprosjektet og motsatt; 
at de som har nytte av vegprosjektet også må betale bompenger. Nytteprinsippet ble 
drøftet i forbindelse med Karmøy kommunes innlemmelse i Haugalandspakken. 
Kommunestyret i Karmøy vedtok da (jfr St.prop 45 (2007-2008)) at de «har som 
ufravikelig forutsetning at bompenger som innkreves i Karmøy, blir brukt til prosjekter i 
kommunen» og «Det forutsettes at bompengene som blir innkrevd i Karmøy, blir brukt 
på prosjekter i kommunen etter prioriteringer av Karmøy kommune». Vegdirektoratet 
vurderte dette vedtaket som at «prosjekt og tiltak i Karmøy kommune [må] prioriterast 
som ein del av den samla Haugalandspakka, på lik linje med prosjekt og tiltak i dei 
andre kommunane. Samtidig må det leggjast til grunn at ein stor del av 
bompengeinntektene vil komme frå bomstasjonane i Karmøy». Karmøy kommune 
vedtok deretter endelig følgende: «Karmøy kommune legger til grunn at Karmøy blir 
representert i de etablerte gruppene for prioritering i en samlet Haugalandspakke og at 
det i dette prioriteringsarbeidet skal legges vekt på at en stor del av 
bompengeinntektene kommer fra Karmøy.» 

De to stortingsproposisjonene tydeliggjør ikke ytterligere hvordan nytteprinsippet skal 
fortolkes, ut over at det ble vurdert at sammenhengen mellom nytte og betaling i det 
skisserte bompengeopplegget var tilfredsstillende ivaretatt. 

 

Figur 2: Bomstasjonsplassering og overordnet prosjektoversikt, fra St.prop. 45 (2007-2008) 
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I St.prop. 57 (2006-2007) ble bompengeopplegget oppsummert med 
«Haugalandspakka omfattar i hovudsak utbetringstiltak på E134 og rv 47 samt 
fylkesvegnettet, både strekningsvise tiltak og mindre investeringstiltak. Det er også 
føresett tiltak på E39». Dette reflekteres også i den overordnede prosjektoversikten i 
Figur 2, hvor en rekke tiltak på E134 er fremhevet. Selv om det ikke er 
bompengeinnkreving i Vindafjord og Etne (E134) og Bokn og Sveio (E39 og Fv47) har 
det i henhold til stortingsproposisjonene hele veien vært forutsatt tunge investeringer i 
disse kommunene. Det er videre slik at disse vegene, E134, E39 og Fv47 i Vindafjord, 
Bokn, Sveio og Etne har en overordnet, regional betydning. Tiltak på disse vegene vil 
ha en nytte for hele regionen, i større grad enn eksempelvis et gange-/sykkeltiltak på 
en fylkesveg, som vil ha en langt mer lokal nytte. 

Oppsummert er det naturlig at bompengebruken skal reflektere hvor 
bompengeinntektene er tatt inn. Men det er også naturlig at det brukes noe mindre 
bompenger til prosjekter i Haugesund, Karmøy og Tysvær enn det som kreves inn 
bomstasjonene i disse tre kommunene, ettersom bompengene også skal finansiere 
investeringer i de fire kommunene uten bompengeinnkreving.  

Gjennomførte tiltak 
Pr. 1.1.2020 var det brukt totalt 1,9 milliarder bompengekroner (2020-kr) i 
Haugalandspakken. Statlig og fylkeskommunal finansiering kommer i tillegg. Det totale 
bompengeforbruket, fordelt på enkeltprosjekter, er vist i Figur 3. 
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Prosjektnavn Bompengefinansiering 
(mill 2020-kr) 

Prosjektnavn Bompengefinansiering 
(mill 2020-kr) 

Skjold-Solheim                  364  Fortau Salhusveien                   9,2  

Kvala-Fagerheim                  234  Kollektivprosjekt Haugalandet                   7,4  

Norheim-Raglamyr                  228  Legene-Åsebøen, GS                   7,4  

Kryss Førrestjern                  125  Risøyforbindelse, utfylling                   6,3  

Bygnes-Søylebotn                    68  Strakstiltak sykkelveginspeksjoner                   6,1  

Åkra sør-Veakrossen                    68  Veglys Fylkesveg                   5,0  

Bøkrysset                    67  Espelandssvingane                   4,9  

Bygneskrysset                    60  Vormedalsvegen, GS                   4,7  

Kryss Føresbotn                    56  Steine-Etne, GS                   4,4  

Toplanskryss Skåredalen                    55  Salvøyvegen                   4,3  

Kringlehaugveien-Austrheimvegen                    51  Skudenes-Kyrkjeleite                   3,7  

Ølen-Ølensvåg                    50  Undergang Karmsundgata v/Bøgata                   3,5  

Sundvegen                    45  Fortau Ølen                   3,2  

Åsebøen-Stangeland                    44  Diverse TS-tiltak Haugalandet                   2,8  

Karmsundgata                    31  Skjoldaveien                   1,9  

Buamyr-Grimstvedt                    29  Ølen vgs-Roa                   1,8  

Fagerheim-Ekrene                    27  Kjørbar undergang Bø øst/vest                   1,7  

Utbedring Føresvik                    27  Planlegging strekninger i Haugalandspakken                   1,6  

Haugalandspakken                     27  Planlegging fylkesveg Haugalandet                   1,5  

Holdeplasser/leskur                    26  Frakkagjerdkrysset                   1,3  

4-feltsveg T-forbindelsen-Raglamyr                    24  Bussluser Karmsundgata v Flotmyr                   0,8  

Diverse grunnerverv                     22  Strekningsanalyse Fv47 Haugesund                   0,5  

Håkull-Trovåg                    21  Klubben/Flesland                   0,2  

Garhaug-Søvik                    21  Aksdal-Frakkagjerd, midtdeler                   0,1  

Salhusveien                    20  Eikjevegen, planlegging                   0,1  

Hålandsveien-Hauskevågen                    16    

Veakrossen-Helganes                    15  SUM 1.903 

Figur 3: Bompengeforbruk i Haugalandspakken pr. 1.1.2020. Summene inkluderer både 
planleggingsmidler og investeringsmidler. I prosjekter som per i dag ikke er bygget, vil summene kun være 
planleggingsmidler og forberedende arbeid som eksempelvis grunnerverv. Summene inkluderer ikke 
forbruk i løpet av 2020. Summene inkluderer ikke statlig/fylkeskommunal finansiering 
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Total bompengefordeling i løpet av Haugalandspakkens totale varighet 
Det historiske forbruket i Figur 3 skal suppleres med tiltak for ytterligere 1.340 millioner 
kroner (obs: tallet inkluderer offentlig finansiering og er følgelig ikke direkte 
sammenlignbart med de andre tallene i dette notatet), som Fylkestinget tar stilling til i 
sak PS 0108/20. Disse 1.340 millionene er av Fylkesrådmannen foreslått fordelt som i 
Figur 4. Samferdselsutvalget og Fylkesutvalget har begge hatt samme enstemmige 
innstilling. 

Prosjekt Planstatus Tiltak Bompenger/
fylkesmidler 

Statlige 
midler 

SUM  

Pågående prosjekter og riving av bomstasjoner   30  30 

Fordelt/låst portefølje 

Planleggingsmidler 30 30

Påløpte kostnader i 2019 som ikke er rekvirert   30  30 

Kollektiv, busstopp og sykkelskur  Kollektiv 12  12 

E134 Ølensvåg Bygging G/S 4  4 

Fv734 Håkull-Trovåg Bygging Breddeutvidelse 17  17 

E134 Tveit-Gjerde Planarbeid ikke igangsatt Breddeutvidelse 68 85 173 

E134 Mørkelikrysset Bygging Kryssutbedring 20   

Fv547 Skudenes-Kyrkeleite Bygging G/S 52  52 

Fv47 Karmsundsgata  Konkurransegrunnlag Store prosjekt 367  367 

E134 Espelandssvingane Konkurransegrunnlag G/S 15 79 94 

E134 Etne sentrum    2 2 

Fv547 Åkra sør-Veakrossen, tiltak eksisterende 
veg og internvegnett

Reguleringsplan/byggeplan Store prosjekt 110  110 

Flotmyr-Stemmen (planleggingsmidler) Planarbeid ikke igangsatt G/S 4  4 

E39 Gismarvik-Aksdal Planarbeid ikke igangsatt G/S 51 1) 51 

Fv47 Fagerheim-Førland Reguleringsplan Store prosjekt 130  130 

Fv923 Salhusveien  Byggeplan G/S 125  125 U
fordelt/Buffer 

Fv47 Rophus Byggeplan Trafikksikkerhet 15  15 

Fv547 Åkra sør-Veakrossen, søndre tilførselsveg Byggeplan Store prosjekt 25  25 

Foreløpig ufordelt   69  69 

SUM   1.174 166 1.340  

1) Prosjektet har i tillegg statlig finansiering på 48 millioner kroner, som formelt ikke inngår i Haugalandspakken 

Figur 4: Fylkesrådmannens, Samferdselsutvalgets og Fylkesutvalgets innstilling til fordeling av 
restportefølje i Haugalandspakken 

Endelig oversikt av hvordan bompengemidlene i Haugalandspakken er fordelt 
avhenger av hvordan de resterende midlene faktisk fordeles. I de følgende oversiktene 
er det faktiske historiske forbruket supplert med en antatt restporteføljeinnretning som 
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vist i Figur 4. Det er videre antatt at de tre prosjektene i bufferen også blir bygget, og at 
alle prosjektene får en endelig kostnad i tråd med kostnadsanslagene.  

Kommunevis fordeling av bompengeinntekter og bompengeforbruk 
Per 1.1.2020 var det brukt om lag 1.900 millioner bompengekroner (2020-kr), mens 
prognosene tilsier at det ved utløpet av pakken vil være brukt ca 2.850 millioner 
bompengekroner (2020-kr). Av disse midlene er det meste brukt på prosjekter som kan 
knyttes til en kommune, men som det fremkommer av Figur 3, er det også brukt 
bompenger til mer «kommuneuavhengige» poster, som eksempelvis «Diverse 
grunnerverv», «Kollektivprosjekt Haugalandet», «Strakstiltak sykkelveginspeksjoner», 
Diverse TS-tiltak Haugalandet», osv. Også i porteføljen for fremtidig forbruk ligger det 
midler til slike ufordelte poster, det er blant annet en pott på 69 millioner i bufferen som 
foreløpig ikke er fordelt og som følgelig vanskelig kan plasseres i en konkret kommune.  

Figur 5 viser oversikt over hvor mye bompenger som forventes å være brukt i de 
forskjellige kommunene ved avslutningen av Haugalandspakken. Tallene angir det 
historiske, faktiske bompengeforbruket og en antatt fremtidig fordeling i tråd med 
Fylkesrådmannens/Samferdselsutvalgets/Fylkesutvalgets innstilling av fremtidig 
porteføljeinnretning. Ufordelt-posten på 211 millioner kroner er beskrevet over og er 
vanskelig å fordele ned på kommunenivå. Men ettersom disse ufordelt-midlene blant 
annet er brukt til uspesifiserte kollektiv-/gange-/sykkeltiltak, kan det nok antas at 
størstedelen av disse midlene er brukt i Haugesund og Karmøy kommuner.  

 

Figur 5: Kommunevis fordeling av bompengeforbruk i Haugalandspakken, i millioner 2020-kroner. 
Oversikten viser historisk forbruk og antatt fremtidig forbruk. Summene inkluderer også midler til 
planlegging. Summene inkluderer ikke statlig/fylkeskommunal finansiering 
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Figur 6 viser hvordan bompengene er kommunevis prosentvis fordelt. Det er i denne 
figuren sett bort fra de ufordelte prosjektene, slik at prosenttallene angir andel av et 
noe lavere totaltall enn i Figur 5.   

 

Figur 6: Kommunevis prosentvis fordeling av bompengeforbruk i Haugalandspakken. Oversikten viser 
historisk forbruk og antatt fremtidig forbruk. Summene inkluderer også midler til planlegging. Summene 
inkluderer ikke statlig/fylkeskommunal finansiering 

Alle Haugalandspakkens bomstasjoner står i Rogaland og følgelig er alle midlene 
krevd inn i Rogaland, jfr Figur 7 neste side. Ser man på fordelingen av bompenger i 
Rogaland kontra Vestland, brukes ca 95 % av bompengene i Rogaland, jfr oversikten i 
Figur 6. Rogaland har drøyt 91 % av innbyggerne i området. Bompengeforbruket ligger 
med andre ord omtrent midt mellom befolkningsandelen (91 %) og bominntektandelen 
(100 %) og det fremstår sånn sett som en noenlunde riktig fordeling mellom fylkene.  

Prosjektoversikten i St.prop 45 (2007-2008) omtalte 22 prosjekter i en overordnet 
prosjektoversikt. Blant disse var T-forbindelsen som er bygget/finansiert utenom 
Haugalandspakken. Av de 21 gjenværende prosjektene er syv helt eller delvis etablert. 
Dette gjelder Kryss Skåredalen, Raglamyr-Norheim, Skjold-Solheim, 
Espelandssvingane, Ølen, Karmsundgata og Årabrotvegen-Hordaland grense. Drøyt 
50 % av bompengeforbruket i Haugalandspakken har gått til disse syv prosjektene. Det 
er også verd å understreke at bompengeforbruket i Etne, Vindafjord og Tysvær i svært 
stor grad har gått til prosjekter tilknyttet E134. I alle de tre kommunene har E134-
prosjekter stått for godt over 90 % av bompengeforbruket.  
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Ser man på bompengeinntektene, angir Figur 7 hvor bompengeinntektene kreves inn 
prosentvis. Det er kun tre kommuner som har bomstasjoner, følgelig har ikke de fire 
andre noen bompengeinntekter. Det kan her nevnes at inntektsfordelingen ikke er helt 
lik som trafikken gjennom bomstasjonene, ettersom timesregelen og tungtrafikkandelen 
gjør at noen bomstasjoner har relativt sett høye inntekter og andre tilsvarende lave. 
Bomstasjonen på Liland har eksempelvis over dobbelt så høy inntekt per 
kjøretøypassering som bomstasjonen på Norheim. Det er naturlig nok heller ikke slik at 
figuren gir noen særlig indikasjon på hvor mye bompenger innbyggerne i de forskjellige 
kommunene betaler: Flere av omlandskommunene rundt Haugesund har stor 
arbeidspendling inn byområdet i og rundt Haugesund og betaler dermed bompenger til 
og/eller fra arbeid eller fritidsaktiviteter selv om deres kommune ikke har 
bompengeinnkreving.  

 

Figur 7: Kommunevis fordeling av bompengeinntektene i Haugalandspakken 
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Offentlig finansiering 
Haugalandspakken er en finansieringsordning bestående av bompenger, statlige 
midler og fylkeskommunale midler. De statlige og fylkeskommunale midlene er låst til 
bruk på henholdsvis statlig og fylkeskommunalt vegnett, mens bompengene kan 
brukes uavhengig av vegkategori. Dette notatet beskriver bruken av bompenger, og er 
altså ikke det samme som en totaloversikt over alle midler som de respektive 
kommunene har fått gjennom Haugalandspakken. Statlige og fylkeskommunale bidrag 
utgjør om lag 30 % av de totale rammene i Haugalandspakken. 

Selv om det statlige bidraget inn i Haugalandspakken er en generell, prosjektuavhengig 
forpliktelse i pakken, er dette bidraget konkret knyttet til noen enkeltprosjekter på 
riksveg. Det faller seg naturlig at det statlige bidraget ikke er jevnt kommunevis fordelt, 
rett og slett fordi riksvegtiltakene som er gjennomført i Haugalandspakken i stor grad er 
på E134 i Tysvær, Vindafjord og Etne, og i mindre grad i Haugesund, Karmøy og 
Sveio. Dette er også i tråd med intensjonene bak Haugalandspakken, hvor det i 
stortingsproposisjonene var beskrevet at utvikling av E134 var en av 
hovedmålsetningene i pakken. Ser man på de større statlige prosjektbidragene, både 
historisk og fremtidig, finner man blant annet følgende: 

 E134 Skjold-Solheim, Vindafjord, 115 millioner 
 E134 Tveit-Gjerde, Vindafjord og Etne, 85 millioner 
 E134 Espelandssvingane, Vindafjord, 79 millioner 
 E134 Ølen-Ølensvåg, Vindafjord, 75 millioner 
 E134 Førresbotn og Førrestjern, Tysvær, 60 millioner 
 Underganger Karmsundgata (den gang Karmsundgata var riksveg), 

Haugesund, 40 millioner 

Når det gjelder det fylkeskommunale bidraget i Haugalandspakken er de i stor grad 
samsvarende med bompengeinvesteringene de siste årene, etter at det ble innført mva 
på fylkesveginvesteringer med tilhørende mva-kompensasjonsordning. Men før disse 
ordningene ble innført, var de fylkeskommunale bidragene i større grad knyttet til noen 
enkeltprosjekter som gjerne ble finansiert utelukkende med fylkeskommunale midler, 
mens bompenger finansierte andre prosjekter. De største prosjektene dette gjelder er: 

 Fv832 Skrevegen, Karmøy, 70 millioner 
 Fv776 Troppene-Sandvik, Tysvær, 50 millioner 

  




