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Sammendrag 
Planlegging av hovedvegen Fv547 over Karmøy har pågått i flere år. Planleggingen har i stor 
grad vært konfliktfylt og preget av innsigelser fra overordnede myndigheter. På delstrekningen 
Åkra sør-Veakrossen har Kommunal- og moderniseringsdepartementet nylig besvart en 
innsigelse på reguleringsplan fra Statsforvalteren med å ikke realitetsbehandle saken og i 
stedet be om nye utredninger. Utredningene vurderes å være omfattende. 

I tillegg til den lange planleggingshistorikken, vil dagens planer være svært utfordrende å 
finansiere.   

Fylkesrådmannen ønsker å «ta en fot i bakken» og vurdere om det kan finnes andre gode, 
men rimeligere og dermed lettere finansierbare, løsninger for å løse dagens og fremtidens 
utfordringer på Fv547.  
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Fylkesrådmannens innstilling 
Fylkesrådmannen bes utrede om det kan finnes andre gode, men rimeligere og mer 
gjennomførbare løsninger for hvordan Fv547 i Karmøy kommune kan videreutvikles. 
Beslutning om videre planlegging gjøres basert på konklusjonene i denne utredningen. 

 
 
 

 
Inge Smith Dokken 

Fylkesrådmann 

 

Gottfried Heinzerling 

Samferdselssjef  
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Bakgrunn for saken 
Saken gjelder retningsvalg for videre planlegging av hovedvegen fv547 i Karmøy kommune. 
Saken er aktualisert av at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i april 2021 fattet 
vedtak i innsigelsessak på prosjektet Åkra sør-Veakrossen, hvor innsigelsesspørsmålet ikke 
ble realitetsbehandlet og det ble bedt om nye utredninger. Disse utredningene vurderer 
Fylkesrådmannen å være relativt omfattende. Videre har foreliggende kommunedelplan for 
neste delstrekning, Veakrossen-Helganesvegen, innsigelse fra Statsforvalteren på alle de 
utredede alternativene foruten et som ikke ble anbefalt og som også er det klart dyreste. 

I forbindelse med utredning av nye bompengepakker på Haugalandet, skal det vurderes 
prosjekter som er aktuelle for en egen «Karmøy-pakke». De store kostnadene og den 
uavklarte planstatusen for Fv547 gjør at fylkesrådmannen ønsker å ta «en fot i bakken» og ta 
en utsjekk på om det kan finnes flere/andre måter å utvikle hovedvegen over Karmøy på, som 
samtidig kan redusere kostnadsbehovet og være gjennomførbart innenfor en kortere 
tidshorisont.  

Problemstilling 
Saken beskriver historikk og nåværende status for planleggingen av Fv547 i Karmøy 
kommune. I lys av nylig mottatt innsigelsesavgjørelse i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, hvor saken ikke ble realitetsbehandlet og det i stedet ble bedt 
om flere utredninger, ønsker Fylkesrådmannen å utrede om det kan finnes andre gode, men 
rimeligere og mer gjennomførbare løsninger for hvordan Fv547 i Karmøy kommune kan 
videreutvikles. 

Saksopplysninger 
Fv547 er hovedvegen over Karmøy og går mellom Skudeneshavn i sør og E134 
Helganesveien i nord. Vegen var frem til 2010 riksveg og fungerte som en del av et 
hovedvegnett mellom Stavanger og Bergen med ferjeforbindelse mellom sørfylket og 
Skudeneshavn. Etter at Rennfast ble åpnet og ferjesambandet senere ble lagt ned, har vegen 
funksjon som hovedveg over Karmøy. Trafikkmengden er i dag ca 3.500 kjøretøy/døgn i sør 
og stiger kraftig jo lenger nord på øya man er, særlig fra Åkrehamn og nordover. På de mest 
trafikkerte delstrekningene er det i dag ca 15.000 i daglig trafikkmengde.  

Planleggingen av hovedvegen Fv547 over Karmøy har pågått i flere år, gjennom to store 
prosjekter: Åkra sør-Veakrossen og Veakrossen-Helganesveien. Prosjektene er illustrert med 
stedsnavn i figuren under, hvor blå linje er en grov gjengivelse av den nye vegtraséen som har 
blitt planlagt. Under følger en nærmere beskrivelse av historikk og status i de to 
delprosjektene.  
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Figur 1: Planlagt fremtidig vegtrasé for ny Fv547 i Karmøy kommune 

Åkra sør-Veakrossen  
Prosjektet Fv547 Åkra sør-Veakrossen i Karmøy kommune er et vegprosjekt med lang 
planleggingshistorikk: 

Det meste av veginvesteringer på Haugalandet de siste årene er finansiert gjennom 
Haugalandspakken, som igjen var basert på Fylkesdelplan for areal og transport på 
Haugalandet med tilhørende handlingsprogram 2006-2020. I denne var det skissert tiltak på 
daværende Rv47 gjennom Åkrehamn sentrum, stipulert til 40 millioner kroner. I tillegg var det 
skissert å skulle bruke 486 millioner kroner til det mer udefinerte prosjektet «Rv 47 og Rv 511 
(Videre utbygging)». Karmøy kommune sluttet seg da ikke til Haugalandspakken.  

Det ble så utarbeidet en Strekningsanalyse for Rv47 Skudeneshavn-Haugesund grense. På 
bakgrunn av denne strekningsanalysen sluttet Karmøy kommune seg i 2008 til 
Haugalandspakken. I Strekningsanalysen ble det skissert to alternative utviklingsmuligheter for 
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Rv47, hvor alternativ 1 var en utbedring av dagens veg og alternativ 2 i større grad baserte 
seg på nye traséer. I Stortingsproposisjonen er det henvist til strekningsanalysen og de to 
alternative ambisjonsnivåene (relevant del uthevet): 

Strekningsanalysen frå 2007 gir ei oversikt over pårekna utbyggingsbehov på rv 47 i Karmøy 
basert på to ulike ambisjonsnivå; 1) utvikling av eksisterande veg med mindre tiltak og 2) 
omlegging av delar av dagens veg. Kostnadene ved dei to alternativa er høvesvis i 
storleiksorden 710 mill. kr og 960 mill. kr. I alternativ 2 er det føresett at eksisterande veg blir 
lagt om på følgjande delstrekningar: Syrekrysset – Haga, Åkra sør – Veakrossen, 
Veakrossen – Eide, kryss T-forbindelsen – Visnes. Strekningsanalysen vil danne grunnlag for 
planprosessar etter plan- og bygningslova og endeleg val av ambisjonsnivå. 

Arbeid med Kommunedelplan for Åkra sør-Veakrossen startet opp i 2009. I dette arbeidet ble 
det både vurdert et alternativ med utvikling av dagens veg og flere varianter av ny veg i ny 
trasé. 

I 2012 fikk planforslaget, med en anbefaling om «omkjøringsveg» i det såkalte alternativ 3 
innsigelse fra Fylkesmannen. Fylkesmannens begrunnelse for innsigelsen var at den planlagte 
vegen ville gi betydelige inngrep i og oppsplitting av et stort sammenhengende natur- og 
kulturlandskap med viktige landbruks-, natur-, frilufts- og landskapsverdier. 
Miljøverndepartementet tok i 2012 innsigelsen til følge, slik at planen ikke ble godkjent. 

I 2016 ble ny kommunedelplan fremmet. Fylkesmannen fremmet på nytt innsigelse med 
begrunnelse at det i liten grad hadde kommet frem nye momenter som tilsa at departementets 
tidligere vedtak burde endres. Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente i 2016 
kommunedelplanen. I sitt vedtak henviste departementet til retningslinjer i kommunedelplanen 
om føringer om hvordan hensyn til landskapsbilde, naturmiljø og landbruk skulle følges opp i 
kommende reguleringsplan, og at departementet la til grunn at disse retningslinjene ville følges 
opp i det videre arbeidet.  

Sivilombudsmannen konkluderte i august 2018 med at Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets vedtak av 2016 var ugyldig, med henvisning til at planen ikke 
oppfylte krav satt i naturmangfoldsloven. I desember 2018 fattet Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet nytt vedtak i saken. Her ble kommunedelplanen på nytt vedtatt, 
men med sterkere føringer på arbeidet med reguleringsplanen enn tidligere: 

«Det skal….. ses på om det kan bygges miljøkulvert på hele eller deler av strekningen der 
veien går i skjæring gjennom Breiabakka for å minimere tap av kystlynghei, og ivareta 
naturmangfoldet og øvrige verdier i området. Departementet legger videre til grunn at 
økologisk kompensasjon for tap av den utvalgte naturtypen kystlynghei utredes og pålegges i 
forbindelse med reguleringsplanprosessen, jf. også naturmangfoldloven § 53 tredje ledd.» 

«Etablering av en miljøkulvert i hele eller deler av den 1 kilometer lange strekningen gjennom 
Breiabakka, der veien vil gå i skjæring, vil kunne være et viktig avbøtende tiltak i forhold til 
oppsplitting og fragmentering av kystlyngheiområdet, og kan i tillegg være gunstig for hubro, 
vilt, landbruksdrift og friluftsliv.» 

«Det forutsettes at det utarbeides minst ett alternativ til reguleringsplanen som gjelder 
«alternativ 3 redusert». Det må når det tillates et så stort veiinngrep i en nasjonalt viktig 
naturmangfoldsområde, gjennomføres nødvendige tiltak for å avbøte, restaurere og 
kompensere belastningene på naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven §§ 10-12.» 

«Departementet forventer derfor at man i reguleringsplanen unngår verdifull natur og 
gjennomfører en god terrengtilpasning, bruker miljøkulvert for å minimere tap av kystlynghei, 
av hensyn til naturreservatene minimerer påvirkningen av hydrologien i området, og vurderer 
og gjennomfører tiltak for truede fuglearter. Departementet legger også til grunn at økologisk 
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kompensasjon for tap av den utvalgte naturtypen kystlynghei utredes og pålegges, ettersom 
det synes nødvendig for at reguleringsplanen skal være i samsvar med naturmangfoldloven, jf. 
herunder naturmangfoldloven § 53 tredje ledd. Reguleringsplanen skal utarbeides i nært 
samarbeid med fylkesmannen.» 

I mai 2019 vedtok Karmøy kommune reguleringsplan for Åkra sør-Veakrossen. Det er i 
planarbeidet vurdert blant annet miljøkulvert, jfr føringene fra departementet, men av blant 
annet økonomiske hensyn (kulvert har en stipulert kostnad opp mot ca 200 millioner kroner), 
samt usikkerhet knyttet til gjennomførbarheten med å bygge en miljøkulvert, er vegen i 
reguleringsplanen vist som en dagløsning. I oktober 2019 fremmet Fylkesmannen innsigelse til 
de delene av reguleringsplanen som omfatter området som var aktuelt for miljøkulvert, med 
begrunnelse at føringene fra kommunedelplanarbeidet ikke i tilstrekkelig grad er fulgt opp.  

I april 2021 besvarte Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fylkesmannens innsigelse. 
I brevet konkluderer departementet med:  

«Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner at Karmøy kommunes vedtak av 
reguleringsplanen for fylkesveg 47 Åkra-Veakrossen, ikke i tilstrekkelig grad følger opp 
departementets føringer i vedtak av kommunedelplanen av 7. desember 2018. 
Kunnskapsgrunnlaget er ikke tilstrekkelig til å kunne realitetsbehandle innsigelsen knyttet til 
planområdets nordre del. Før departementet kan realitetsbehandle saken, er det nødvendig at 
Rogaland fylkeskommune og Karmøy kommune utarbeider en systematisk sammenlikning av 
henholdsvis dagløsning, kulvertløsning og tunnelløsning i forhold til et referanse-/0-alternativ. 
Arbeidet må gjennomføres med anerkjent metodikk for konsekvensutredninger, og lang tunnel-
/kulvertløsning må inngå i sammenlikningen. Arbeidet må gjennomføres i samarbeid med 
Statsforvalteren i Rogaland.» 
 

Veakrossen-Helganesvegen 

I den nordre forlengelsen av Åkra sør-Veakrossen-prosjektet er det utarbeidet 
kommunedelplan for utvikling av Fv547 mellom Veakrossen og Helganesvegen/E134. 
Kommunedelplanarbeidet ble varslet i 2016 og utkast til kommunedelplan forelå i 2018. I 
kommedelplanen er det vurdert to prinsipielt forskjellige måter å løse dagens utfordringer på: 
Enten ved å etablere ny veg i ny vegtrasé eller ved å utvikle dagens vegtrasé. For 
alternativene i ny trasé er det lagt til grunn en vegstandard med to kjørefelt og 90 km/t, mens 
alternativet i dagens eksisterende trasé er vurdert med fire kjørefelt og 60 km/t som 
fartsgrense.  

Kommunedelplanen anbefalte et alternativ med veg i ny trasé, med en stipulert kostnad på 
1155 millioner kroner. Alternativet med utvikling av dagens vegtrasé ble kostnadsvurdert til 
2300 millioner kroner, mye på grunn av omfattende grunnerverv som en utvidelse til fire felt i 
dagens vegtrasé ville medført. 

Fylkesmannen fremmet i 2018 innsigelse til alle alternativene i kommunedelplanen, foruten 
alternativet i eksisterende vegtrasé. Etter et drøftingsmøte i 2019, sendte Fylkesmannen i 
januar 2020 et brev hvor de uttalte at de ville vurdere å trekke innsigelsen dersom et annet 
traséalternativ enn det anbefalte blir valgt på den midtre delen av vegstrekningen. Dette 
alternativet vil øke kostnaden med drøyt 150 millioner kroner og dermed gi en totalsum for 
prosjektet på drøyt 1300 millioner kroner.  
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Finansieringsmessige forhold 

Både Åkra sør-Veakrossen og Veakrossen-Helganes har vært forutsatt finansiert gjennom 
Haugalandspakken. I 2020 ble det gjennomført et kuttarbeid i pakken for å etablere en 
prosjektportefølje som samsvarte med forventede inntekter. Gjennom dette arbeidet ble det 
tidlig klart at Veakrossen-Helganes ville bli kuttet. Åkra sør-Veakrossen har gjennom flere år 
vært fremholdt som det viktigste prosjektet for Karmøy kommune i Haugalandspakken, men 
med en stipulert kostnad på om lag 700 millioner kroner lot det seg heller ikke finansiere med 
de resterende midlene i Haugalandspakken. Det ble derfor skilt ut et mindre prosjekt i området, 
som innebar tiltak på eksisterende Fv547 (tidligere Rv47), samt tiltak på internvegnettet i 
Åkrehamn sentrum. Innsigelsesspørsmålet i prosjektet omhandler den delen som går i ny 
trasé, slik at reguleringsplanen for de delene av prosjektet som nå er vedtatt bygget er gitt 
rettsvirkning. Administrasjonen i Rogaland fylkeskommune har vurdert disse tiltakene dit hen 
at de i liten grad berøres av innsigelsesspørsmålet: Prosjektene har god måloppnåelse på 
blant annet trafikksikkerhet, fremkommelighet og tilrettelegging for ønsket sentrumsutvikling 
uavhengig av dette innsigelsesspørsmålet.  

Oppsummert betyr det at tiltak for om lag 150 millioner kroner har finansiering gjennom 
Haugalandspakken og lyses ut på anbud i løpet av 2021.Resterende deler av Åkra sør-
Veakrossen og Veakrossen-Helganes (det alternativet som Fylkesmannen har varslet at de 
kan vurdere å trekke innsigelsen på) har en stipulert kostnad på om lag 2 milliarder kroner og 
mangler per i dag finansiering. Dette tallet inkluderer ikke eventuell miljøkulvert på Åkra sør-
Veakrossen, usikkerhet, finanskostnader med mer og kan følgelig bli høyere.  

I 2019 ble det gjort et prinsippvedtak i fylkeskommunene og kommunene på Haugalandet om å 
starte et utredningsarbeid for ny Haugalandspakke etter at dagens pakke avsluttes. I dette 
prinsippvedtaket heter det at «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 [daværende Fv47 over 
Karmøy har senere fått vegnavnet Fv547]».  

Ut fra dette prinsippvedtaket ligger det an til at det på Karmøy vil kunne etableres strekningsvis 
bompengeinnkreving på Fv547. Basert på dagens bompengenivå, vil bompengeinntektene på 
Karmøy være om lag 7-800 millioner kroner de neste 15 årene. For å finansiere tiltak for om 
lag 2 milliarder kroner, vil bompengenivået følgelig enten måtte økes betydelig sammenlignet 
med dagens nivå, eller så vil det være behov for flere etterfølgende bompengeperioder for å 
finansiere prosjektene.  

Oppsummering 
Det må nå tas stilling til videre planmessig forløp på fv547 over Karmøy. Dette både ut fra 
behovet for å få planavklart prosjektene og gi samfunnet avklarte løsninger å forholde seg til, 
men også ut fra behovet for å få avklart hvilke prosjekter, til hvilke kostnader, som vil være 
aktuell for ny bompengefinansiering. Begge de to aktuelle prosjektene har per i dag innsigelser 
til henholdsvis regulerings- og kommunedelplan. 

Finansiering av videre planlegging er uavklart. Prosjektene har ligget i Haugalandspakken, 
men er i dag kuttet fra porteføljen (deler av Åkra sør-Veakrossen ligger i porteføljen, men det 
er deler som ikke berøres av innsigelsesspørsmålet). De drøye 100 millioner kronene 
planleggingen av de to vegstrekningene kostet til nå har blitt finansiert gjennom 
Haugalandspakken. Det har ikke vært en egen sak i Haugalandspakkens styringsgruppe hvor 
de har tatt stilling til om det kan være aktuelt å finansiere videre planleggingen der. 
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Fylkesrådmannens vurderinger 
Som den historiske gjennomgangen over viser, har planleggingen av hovedvegsystemet over 
Karmøy vært svært krevende og preget av omkamper mellom forskjellige offentlige organer. 
Dette har hatt en rekke uheldige konsekvenser, blant annet i form av at det har blitt brukt store 
beløp til å planlegge veiene, samtidig som det har blitt gjort relativt få fysiske tiltak på 
vegnettet. 

I lys av Kommunal- og moderniseringsdepartementets siste vedtak, hvor de ikke 
realitetsbehandler innsigelsesspørsmålet på Åkra sør-Veakrossen-planen, men i stedet ber om 
nye utredninger, må det tas stilling til videre planforløp i begge de to store 
samferdselsprosjektene i Karmøy kommune.  

Det er etter Fylkesrådmannens syn to hovedutfordringer med å automatisk fortsette 
planleggingen etter samme lest som tidligere: 

 Gitt at planleggingen kan sluttføres ved at innsigelsene ryddes av veien og planene 
dermed kan sluttføres med samme løsninger som tidligere, vil det være et 
investeringsbehov på trolig over to milliarder kroner for å gjennomføre prosjektene. 
Dette fordrer en tre-firedobling av dagens bompengenivå, alternativt vil 
bompengeinnkrevingen måtte vare i flere bompengeperioder og dermed i realiteten i 
flere tiår. Oppsummert vurderer Fylkesrådmannen det som lite realistisk å kunne 
finansiere prosjektene med et realistisk bompengenivå innenfor rimelig tidshorisont.  

 Kommunedelplanen for Åkra sør-Veakrossen ble først avvist i departementet, før den 
senere ble godkjent med tunge føringer for løsningsvalg i reguleringsplanfasen. 
Reguleringsplanen har etter Statsforvalterens syn ikke fulgt opp disse føringene, og når 
departementet nå ber om ytterligere utredninger for å ta stilling til saken, må det tas 
høyde for at den endelige konklusjonen blir at det stilles krav om ytterligere avbøtende 
og kostnadskrevende tiltak før planen kan endelig godkjennes. Eventuelle ytterligere 
krav, ut over det som ligger i dagens reguleringsplan, vil gjøre finansieringssituasjonen 
beskrevet i forrige kulepunkt ytterligere krevende. Med så stor motstand mot de 
planlagte løsningene som både kommunedelplan- og reguleringsplanfasen har møtt i 
dette prosjektet, kan det i seg selv være et argument for å «ta en fot i bakken» og reelt 
vurdere andre løsninger før man eventuelt beslutter om de de foreliggende planene skal 
sluttføres. Selv om Statsforvalteren langt på vei har tilbudt seg å trekke innsigelsen på 
planen lenger nord – Veakrossen-Helganes, vil de ovennevnte betenkelighetene være 
gjeldende også her.  

 

Fylkesmannen/Statsforvalteren har i begge disse samferdselsprosjektene etterspurt en 
grundigere vurdering av hva en større bruk av dagens vegnett kan gi av løsninger. Da 
kommunedelplanen for Åkra sør-Veakrossen startet, ble det utredet et alternativ med 
opprusting av dagens vegnett, men Statens vegvesen uttalte samtidig til lokale medier at 
miljøgatealterantivet kun var et såkalt nullalternativ, et referansepunkt som kun var tatt med i 
utgreiingen for å synliggjøre gevinsten av å bygge en ny veg. På Veakrossen-Helganes-
strekningen er det i kommunedelplanarbeidet sett på en utvikling av dagens veg, men kun i et 
alternativ med gjennomgående firefeltsveg. Vurderinger av eksempelvis om deler av dagens 
tofeltsveg kan brukes videre, gjerne i kombinasjon med utbygging av kryssene på strekningen, 
er ikke fullt ut utredet. Etter Fylkesrådmannens vurdering kunne tyngre vurderinger av slike 
forbedringer i dagens vegtrasé bidratt til å enten avdekket rimeligere, gode løsninger, eller til å 
svare ut noen av Fylkesmannens/Statsforvalterens betenkeligheter.  

Et motargument mot å begynne å tenke andre tanker enn tidligere vil være forholdet til 
lokaldemokratiet og blant annet formelle prosesser etter Plan- og bygningsloven. På Åkra sør-
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Veakrossen foreligger det en godkjent kommunedelplan og en reguleringsplan som for store 
deler av prosjektet er godkjent og ikke berørt av innsigelsesspørsmålet. På Veakrossen-
Helganes har forslag til kommunedelplan vært på høring. Samtidig er Rogaland 
fylkeskommune vegmyndighet på denne aktuelle vegen.  

Omfanget av utredninger som må gjennomføres for å sluttføre planene er etter 
Fylkesrådmannens vurdering relativt omfattende uansett hvilket retningsvalg som gjøres. Også 
det å sluttføre eksisterende planer vil etter Fylkesrådmannens vurdering kreve et tosifret 
millionbeløp. Det er ikke avklart hvorvidt dette vil kunne finansieres gjennom 
Haugalandspakken, men prosjektene det er snakk om er kuttet fra porteføljen. Andre 
prosjekter som er kuttet fra porteføljen, eksempelvis Risøy bro, planlegges i dag ved bruk av 
fylkeskommunale midler og ikke bompenger.  

 

Konklusjon 
Fylkesrådmannen anser at videre planforløp av Fv547 i Karmøy kommune har en betydelig 
politisk dimensjon og ønsker derfor å legge frem denne saken for politisk behandling.  

I lys av at det er behov for å finne rimeligere løsninger for å kunne finansiere en 
gjennomgående utvikling av Fv547 i Karmøy, og som en erkjennelse av at det kan foreligge 
andre gode løsninger enn de som ligger i foreliggende planer, ønsker Fylkesrådmannen å ikke 
sluttføre disse planene nå. I stedet ønsker Fylkesrådmannen å gjennomføre et arbeid hvor 
standardløsninger for vegstrekningen vurderes på nytt. Dette innebærer ikke at det på det 
nåværende tidspunkt er konkludert med at tidligere planer skal legges bort, men at 
løsningsvalgene skal vurderes på nytt. Konklusjonen kan bli det samme som tidligere, noe 
annet enn tidligere, eller en kombinasjon hvor tidligere konklusjoner står seg på noen 
delstrekninger og anbefales endret på andre delstrekninger.  

Uansett løsningsvalg, skal fremtidige løsninger være trafikksikre, ha tilstrekkelig god kapasitet 
til å møte fremtidens behov, ha gode løsninger for alle trafikantgrupper og ha en 
gjennomgående god og i stor grad ensartet standard.   

 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent. 
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