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Årsrapport 2019 Askøypakken
Om Askøypakken.
Askøypakken ble vedtatt i 2013 gjennom Stortingets behandling av Prop. 197 S
(2012-2013) Delvis bompengefinansiering av Askøypakken i Hordaland.
Pakken inneholder 10 vegprosjekter på fylkesvegnettet i kommunen, samt en ramme til
kollektivtiltak og en ramme til andre tiltak. Finansiering er basert på bompenger og
fylkeskommunale midler. I tillegg til å finansiere vegprosjektene skal bompengepakken
også finansiere planlegging, innkrevingskostnader og finansieringskostnader.
Prosjektene.
Kostnadsrammen for prosjektene pr. 31.12.2019 var 2.062 mill. 2019-kr. Denne
kostnadsprognosen ligger 255 mill. kr. over prisjustert ramme i Stortingsproposisjonen.
(Kostnadsoverslaget for prosjektene i Askøypakken er våren 2020 økt til 2.108 mill.
2020-kr.).
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Trafikkutvikling.
I Stortingsproposisjonen ble det lagt til grunn en årlig trafikkvekst på 2 % fram til 2020.
Realisert trafikkvekst i perioden 2014 – 2019 har vært minus 3,6 %, som gir årlig vekst
på minus 0,7 %.
Økonomi.
Inntektene i bomstasjonene har fra innkrevingen startet vist en negativ utvikling.
Årsaken til lavere inntekter enn forutsatt er at gjennomsnittlig inntekt per passering er
vesentlig lavere enn det som var lagt til grunn i Stortingsproposisjonen.
Hvis vi legger dagens inntektsnivå til grunn gir det en samlet økonomisk ramme for
Askøypakken på 1666 mill. 2019-kr. Sammenlignet med rammen fra proposisjonen er
dette en reduksjon på i overkant av 140 mill. kr. Trekker vi fra kostnader knyttet til
prosjekter som er utført eller satt i gang (711 mill. kr.), gjenstår det 955 mill. kr. til
gjennomføring av nye prosjekter. 267 mill. kr. av dette beløpet skal benyttes til
kollektivtiltak. Rammen til «andre tiltak» (220 mill. 2012-kr.) er ikke lenger en egen
post, men inngår nå i den totale rammen som finansiering for de enkelte prosjektene.
Det betyr at det totalt er disponibelt 688 mill. kr. til gjennomføring av resterende
prosjekter i Askøypakken.
Pr. 31.12.2019 er følgende prosjekter ikke satt i gang:
- Fv. 562 Lavik-Haugland 450 mill. (pris 2020: 460 mill. 2020-kr.)
- Fv. 212 Slettebrekka-Hetlevik 311 mill. (pris 2020: 320 mill. 2020-kr.)
- Fv. 562 Fromreide-Kjerrgarden 238 mill. (pris 2020: 245 mill. 2020-kr.)
- Fv. 562 Fauskanger sør 85 mill. (pris 2020: 90 mill. 2020-kr.).
- Kollektivtiltak 267 mill. (pris 2020: 284 mill. 2020-kr.).
Trafikktall og brutto bompengeinntekter:
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