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Utvikling av Fv547 i dagens 

Haugalandspakke

• Gang/sykkelvei mellom Skudenes og 

Kyrkjeleite er under bygging åpnes i år

• Ny rundkjøring Åkrakrossen, internvegnett 

Åkra sentrum og ny rundkjøring Veakrossen

har byggestart i år, byggetid ca to år
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Arbeid med ny Haugalandspakke

• Dagens Haugalandspakke utløper sommeren 2023.

• Det er igangsatt et arbeid for å eventuelt etablere ny Haugalandspakke etter 

at dagens pakke utløper

• Utredningsarbeidet er todelt:

• Strategiske valg. 

• Landes med høring til kommuner i september/oktober og beslutning 
i fylkestingene i desember 2021

• Detaljert utforming

• Basert på det strategiske valget over, lages en konkret portefølje. 
Her besluttes enkeltprosjekter, bompengetakster, osv.
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Utgangspunkt for utredningsarbeidet

• Kommuner/fylkeskommuner gjorde i 2019 følgende prinsippvedtak:

4



Rammebetingelser i Nasjonal Transportplan

• Ny vei til Husøy (fullfinansiert av staten)

• Rogfast

• Hordfast

• Ny tunnel Røldal-Seljestad

• Ny tilskuddsordning til for klima- og miljøvennlig byutvikling 

og god fremkommelighet i byområdet Haugesund

• Statlig krav om 20 % egenandel fra 

kommune/fylkeskommune i porteføljestyrte bypakker er trolig 

fortsatt gjeldende
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Hva betyr dette for Haugalandet/Karmøy?

• Prinsippvedtaket sier egne strekningsvise pakker på bl.a E39 og 

E134. Når slike prosjekter ikke ligger i NTP, er det ikke grunnlag for å 

kunne innlemme dette i en fremtidig bompengepakke.

• Dette betyr for Karmøy at en ny pakke ikke kan inneholde E134 

Helganesveien-Haugesund grense/ny Karmsund bru

• Ny tilskuddsordning gjelder «byområdet Haugesund» og vil kunne 

dekke eksempelvis fastlandsdelen av Karmøy kommune
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Økonomisk handlingsrom på Karmøy i ny pakke

• Med dagens bompengenivå kan grovt ca 7-800 

millioner kroner brukes på Karmøy i neste 

bompengepakke

• Tallet vil kunne endres avhengig av bompengenivå, 

og om det stilles krav om fylkeskommunal 20 % 

egenandel
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Prosjektstatus 

• Åkra sør-Veakrossen

• Reguleringsplan er i hovedsak vedtatt, men innsigelse på deler av 
strekningen er ikke endelig besluttet. 

• Gjenværende kostnad er ca 600 millioner kroner. 
Innsigelsesavgjørelsen vil potensielt kunne øke dette

• Veakrossen-Helganes

• Det er utarbeidet kommunedelplan som fikk innsigelse fra 
Statsforvalteren

• Grov kostnadskalkyle på strekningen er på ca 1500 millioner 
kroner
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Overordnet økonomisk bilde

• Dagens bompengenivå gir ca 7-800 millioner i disponible midler på 

Karmøy

• Åkra sør-Helganes koster drøyt 2 milliarder kroner (600 millioner+1500 

millioner)

• Valg som kan gjøres:

• Øke inntektene

• Redusere kostnadene

• Bygge delstrekning(er) tilpasset det økonomiske handlingsrommet
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Veien videre

• Den strategiske fasen vil ha en administrativ innstilling i september, 

sendes så til kommunene for behandling før fylkestingsvedtak 

desember 2021. 

• Vi har hatt en første kontakt med Næringsforeningen Haugalandet og 

næringssjefene i de forskjellige kommunene med tanke på 

interessemedvirkning
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