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INNSPILLTIL FORSLAGTIL NASJONALTRANSPORTPLAN2014-2023.
I forslaget til Nasjonal Transportplan 2014-2023 pekes det på områder i Norge med store trafikk- og
miljøutfordringer. Oslo-området trekkes frem som det området med størst utfordringer, foran Bergen,
Trondheim og Stavanger. I den tredje gruppen vises det til byer med betydelige trafikk- og miljøutfordringer og
som har en befolkning og en befolkningsvekst som krever tiltak for mer miljøvennlig transport.
Haugesundsområdet er nevnt blant disse områdene.

Kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær og Sveio har merket seg dette, og har fremmet en felles politisk sak
for å vise at regionen står samlet i et ønske om at byområdet Haugesund skal få bypakkestatus i Nasjonal
Transportplan for perioden 2014 - 2023. Det er enighet om at det er naturlig å samarbeide på tvers av
kommunegrensene for å endre reisemiddelfordelingen fra bil til kollektiv, gange og sykkel.

Rogaland fylkeskommune har nylig gjennomført en reisevaneundersøkelse i forbindelse med revisjon av
Regionalplan for Haugalandet. Resultatet av undersøkelsen viser at det er et stort potensiale for å endre
reisemiddelfordelingen i området. Haugesund kommune har et felles bo- og arbeidsmarked med
nabokommunene Karmøy, Tysvær og Sveio. Det er derfor naturlig at hele eller deler av nabokommunene
inngår i det en kan definere som byområdet Haugesund. Dersom Haugesund-området får bypakkestatus i neste
periode vil det innebære et stort løft for hele regionen.

Videre vises det til følgende vedtak i de respektive kommunene:

Vedtak i Formannskapet i Karmøy kommune av 21. mai 2012.

Vedtak i Kommuneplanutvalget i Tysvær kommune av 22. mai 2012 og i Kommunestyret i Tysvær

kommune av 21. juni 2012.

Vedtak i Formannskapet i Sveio kommune av 4. juni 2012.

Vedtak i Plan- og miljøutvalget i Haugesund kommune av 15.5.2012, vedtak i Formannskapet i

Haugesund kommune av 6. juni 2012 og i Haugesund b styre av 13.juni 2012.
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