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Etter en langvarig 
strid mellom Risa AS 
og  Statens vegvesen/
fylkeskommunen, 
endte det med at Risa 
får jobben med å 
bygge firefeltsvei i 
Karmsundgata. 
EspEn Løvvik 
espen.lovvik@h-avis.no

Haugesund: Det har vært 
snakk om utvidelse av 
Karmsundgata i ørten år, men 
foreløpig er det bare satt av 
penger til en kilometer i den 
sørligste delen. 

I 2019 ble Risa AS tildelt kon-
trakt, før de mistet den. Siden 
det har saken vært i retten to 
ganger, og selve prosjekter blitt 
nedskalert.  To år etter at Risa 
mistet den tildelte kontrakten, 
er det nettopp Risa som er valgt 
som entreprenør for veibyggin-
gen i Karmsundgata sør.

– Tre entreprenører leverte 
anbud. Risa AS har laveste pris 
med 262,5 millioner kroner. 
Berthelsen & Garpestad leverte 
tilbud på 273,7 millioner og 
Vassbakk & Stols tilbudssum 
var 293,9 millioner. Klagefris-
ten er 1. november, opplyser 
Rogaland fylkeskommune.

Prosjektleder Cato Severin-
sen er fornøyd. 

– Vi er fornøyde med konkur-
ransen. Nå gleder vi oss til å gå i 
gang med å bygge ut Karmsund-
gata for at bilister, fotgjengere 
og syklister kommer tryggere 
og bedre fram, opplyser pro-

sjektleder Cato Severinsen i Ro-
galand fylkeskommune. 

n Rundt 1.080 meter ny fire-
felts fylkesvei

n Cirka 1.300 meter kommu-
nale og private veier og adkom-
ster.

n 1.600 meter sykkelvei med 
fortau.

n 800 meter gang- og sykkel-
vei/fortau.

n To stålbruer for gående og 
syklende, henholdsvis Håvå-
sen bru og Storasund bru.

n Rundt 150 nye veilys. 
n 2.200 kvadratmeter støys-

kjerming

Utbyggingen av Karmsundgata 
er finansiert av Haugalands-
pakken. 

starter i desember
– I tillegg til summen entrepre-
nør Risa skal ha for jobben, 
kommer en del kostnader uten-
om. For eksempel moms., 
grunnerverv og lokale støytil-
tak. Samtidig skal Haugesund 
kommune ta deler av kostna-
dene, i forbindelse med vann- 
og avløpssystemet. Det samme 
gjelder kabeletatene, forklarer 
Severinsen. 

I Haugalandspakken er det 

satt av 375 millioner kroner til 
Karmsundgata. 

– Tilbudssummen fra Risa AS 
gjør at vi kan bygge prosjektet 
innenfor rammen, sier Cato Se-
verinsen.

Utbyggingen i Karmsundgata 
skal være ferdig høsten 2023. 
Arbeidet med å utvide fylkes-
vei 47 Karmsundgata i Hauge-
sund starter i desember.

Den endelige kontrakten 
mellom fylkeskommunen og 
Risa kan ikke skrives før klage-
fristen er gått ut 1. november. 
Med den historikken denne sa-
ken har hatt, er det grunn til 

spør prosjektlederen om han 
frykter en gjentakelse.

- I enhver utlysning og tilde-
ling er det en klagefrist. De tres 
siste ukene er det gjennomført 
flere dobbeltsjekker og kontrol-
ler, før vi valgte å tildele Risa 
kontrakten. Vi satser på at det 
nå går mot kontrakt i første 
halvdel av november og bygge-
start i løpet av desember, svarer 
Severinsen.

Se fakta om proSeSSen  
på h-aviS.no

Risa fikk jobben med å bygge firefeltsveg i Karmsundgata

starter i desember

Byggestart: Risa skal bygge veier og bruer. Anleggsstart i desember.  illustrasjon: rogaland fylkeskoMMune 

Når veiarbeidet i den 
trafikkerte Karmsundgata 
starter snart, vil trafikk- 
bildet bli påvirket.  
Vi må belage oss på lavere 
fart og stadige skifter. 

Haugesund: Fredag formid-
dag kom nyhetene om at fyl-
keskommunen har tildelt Risa 
AS kontrakten med å bygge vei-
er og broer i Karmsundgata sør. 

– Klagefristen går ut 1. no-
vember. Vi ser for oss å skrive 
kontrakten i første halvdel av 

november. Så følger det en 
samhandlingsfase mellom oss 
og entreprenøren, og så en rigg-
fase for entreprenøren. Vi sier 
byggestart i desember. Om ho-
vedtrykket med graving starter 
før eller etter jul, kan vi ikke 
fastslå nå. Det får vi vite etter 
dialog med entreprenøren, for-
klarer Cato Severinsen, fylkes-
kommunens prosjektleder for 
Karmsundgata Sør. 

Det er nok sikkert noen som 
nå lurer på hvordan trafikkbil-
det vil påvirkes i den nesten to 
år lange arbeidsperioden. Se-

verinsen kan forklare hva vi har 
i vente. 

– I grove trekk vil det være 
åpent to felt gjennom 
Karmsundgata hele byggeperi-
oden. Samtidig vil det på arbeid 
på én av sidene, adskilt med 
tung sikring. Det vil bli tilgang 
til alle eiendommer på begge si-
der gjennom anleggsperioden. 
Noen avkjørsler skal etableres, 
mens noen av dagens skal sane-
res. De nye skal være ferdig for 
sanering, forteller prosjektle-
deren. Med åpne kjørefelt i beg-
ge retninger hele perioden, hø-

res det foreløpig ikke så inngri-
pende ut. Men så enkelt blir det 
ikke. 

– Det vil være flere faser her. 
Spesielt under omlegging av ar-
beidet. Selv om grunnprinsip-
pet er to felt, vil det bli en del 
skifter for trafikantene. Dette 
vil merkes på trafikkbildet, på-
peker Severinsen.  Langs denne 
sørlige delen av Karmsundgata, 
er det mye næringsliv og tjenes-
ter som tiltrekker seg mennes-
ker. For eksempel to store mat-
butikk og et treningssenter. 

I tillegg holder viktige sam-

funnsinstitusjoner til langs 
gata; ambulansestasjonen, le-
gevakt og Haugesunds brann-
stasjon. 

– Utrykningskjøretøy skal 
kjøre ut i Karmsundgata i an-
leggsperioden. Det er gjennom-
ført en risiko- og sårbarhetsa-
nalyse, som konkluderer med 
at det skal gå bra, påpeker Se-
verinsen. 

Det sier seg vel selv at bygge-
arbeidene de neste to årene vil 
gå utover framkommeligheten, 
og sikkert føre til at bilister vel-
ger andre kjøremønster. 

to år med veiarbeid i byens hovedåre vil merkes


