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Ja til bymiljøpakken, ja til nye løsninger! 1 
 2 
Bymiljøpakken på Nord-Jæren er en framtidsrettet og totalt nødvendig løsning på de mange 3 
utfordringene regionen vil stå ovenfor, på både kort og lang sikt. Tidenes satsing på 4 
kollektivtilbudet, mye mindre kø, sunnere vaner og enda sunnere luft å puste i for alle. Vi som 5 
er unge, er avhengige av et godt kollektivtilbud og behøver at innholdet i Bymiljøpakken blir 6 
iverksatt for at vi skal kunne delta på aktiviteter, komme oss til skole og arbeid, og forflytte 7 
oss fra A til B. Vi blir flere på Nord-Jæren, og det er ingen forutsetning for at et stort 8 
byområde som denne regionen skal klare mer biltrafikk. Vi vet også at vi i denne regionen 9 
kjører mer bil enn andre sammenlignbare byregioner. Rogaland er også det fylket i hele Norge 10 
med yngst befolkning. 11 
 12 
Finansieringen av Bymiljøpakken forutsetter et tre-partssamarbeid, der stat, fylke og 13 
kommune sammen arbeider for å løse utfordringene best mulig. Bomringer som skal kreve 14 
inn noe av kostnaden av prosjektet blir påslått fra den 1. oktober av. Da vil mange allerede 15 
utsatte grupper av samfunnet måtte betale 35 kroner i rushtiden (07:00-09:00 og 15:00-17:00), 16 
og 18 kroner utenom rushtiden- forutsett at man som de fleste har en bombrikke. Dette vil 17 
være store summer på lang sikt for disse gruppene. Noen vil måtte legge om 18 
familieorganiseringen fullstendig, og et noen vil skifte jobb for å kunne unngå mye av den 19 
økonomiske belastningen bomringen vil føre til.  20 
 21 
Bompenger er en usosial, flat og umoderne måte å finansiere prosjekter på, og derfor vil 22 
Rogaland Unge Høyre at bompengeinnkreving skal bli erstattet med en mer rettferdig 23 
ordning. Vi må ta konsekvensene det vil ha for mange familier på alvor. Det er derfor utrolig 24 
viktig at vi i forbindelse med Bymiljøpakken bør utsette bompengeinnkrevingen til det 25 
aktuelle kollektive transportalternativet er på plass. Når bussveien kommer, er det bedre 26 
rammer rundt å fortsette allerede vedtatte bompengeinnkrevinger. Slik sørger vi for at gulrot 27 
kommer før pisk; holdningsendringer og nye transportvaner skapes ikke av seg selv. 28 
  29 
Rogaland Unge Høyre mener det er uansvarlig å trekke seg ut Bymiljøpakken bare for å spare 30 
seg for bompengeinnkrevingen. De enorme og uopprettelige konsekvensene av å ikke 31 
gjennomføre allerede vedtatte planer for å sørge for bedre samferdsel i regionen, har vi ikke 32 
noe utgangspunkt for å ta på oss nå. Rogaland fylkeskommune har relativt små budsjetter, det 33 
er fortsatt utfordringer med øvrig infrastruktur og de dramatiske effektene av økt biltrafikk er 34 
ikke forberedt for. Bymiljøpakken er totalt nødvendig, og finansieringen må endres! 35 
 36 
Rogaland	Unge	Høyre	ønsker	derfor	å:	37 

• Arbeide for at regionen står sammen for å bevare innholdet i Bymiljøpakken 38 
• Legge vekt på at nye teknologiske og mer sosiale muligheter for bompengeinnkreving 39 

blir tatt i bruk når muligheten finnes. 40 
• Sørge for at bompengeinnkreving blir erstattet med en mer rettferdig ordning i 41 

fremtidige prosjekter 42 
 


