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1. Det skal etableres et bompengeprosjekt for å 
medfinansiere en omforent Bypakke for veg- og miljøtiltak 
i Ålesund. 

2. Prosjektets størrelse forutsettes holdt innenfor en 
realistisk kostnadsramme tilpasset en moderat 
bompengesats og påregnelig statlig og fylkeskommunal 
delfinansiering på minst 25%. Prosjektet skal ha en klar 
miljø- og kollektivprofil. 

3. Den politiske vegnemdas forslag til Bypakke fremlagt for 
bystyret av 14.11.2010 skal danne et utgangspunkt, men 
forutsettes betydelig bearbeidet og samordnet med 
konseptvalgutredning i løpet av 2011 fram mot en 
målsetning om avklaring i egen sak for Bystyret 1. halvår 
2012. 

Bystyrets prinsippvedtak 



4. Rådmannen har ansvaret for videre bearbeidelse av 

Bypakken, i samarbeid med Statens Vegvesen Region 

Midt og Møre og Romsdal fylkeskommune. Bearbeidet 

forslag forelegges byutviklingskomitéen og 

formannskapet i forkant av en bred høring med brukere 

og instanser internt i kommunen, nabokommunene, 

fylkeskommunale og statlige instanser. Formannskapet 

blir som referansegruppe holdt orientert om arbeidet og 

gir innspill underveis i bearbeidingsfasen. Endelig forslag 

fremmes så som sak til Bystyret 1. halvår 2012. 

Bystyrets prinsippvedtak forts. 



Videre organisering av arbeidet 

Organiserer det videre arbeidet som et administrativt 
prosjekt med F-skapet som ref.gruppe 

 Styringsgruppe: rådmann, k.sjef og pl/b-sjef 

 Gudmund Hoel er prosjektleder 

 Prosjektgruppe: 1 fra Statens vegvesen region 
midt(?), 1 fra fylket(?), 1-2 fra VH Pl&b 

 Formannskapet er referansegruppe 



Rådmannens utkast til føringer for 
bearbeidingen (1): 

 Prosjektleder fått bestilling på å utarbeide utkast til 
fremdrifts-/milepælsplan som legges frem for SG 

  Den må bl.a. omhandle følgende forhold: 

- Når skal bearbeidet Bypakke legges frem 

- Når og på hvilken måte skal F-skapet tre inn som referansegruppe 

- Når skal bearbeidet forslag legges frem til politisk behandling 

- Når og hvordan skal innbyggere, nabokommuner o.a. involveres/høres 

- Når starter og ferdigstilles arbeidet med KVU’en 



Rådmannens utkast til føringer for 
bearbeidingen (2): 

Utkastet til bypakke som foreligger må bearbeides og slankes 
en god del. 

Målet er først å utarbeide en Bypakke 1 som tar opp i seg de 
viktigste og høyest prioriterte utbedrings- og 
utviklingstiltakene de kommende 4 årene. 

Hovedprioriteringene i Bypakke 1 anbefales foreløpig å være: 

- Bedre kapasiteten og trafikkflyten på hovedstrekningen Moa – sentrum 

- Bedre kapasiteten og trafikkflyten fra Skarbøvika og gjennom sentrum 

- Sykkelsatsing på de to hovedstrekningene 

- Kollektivtransporttiltak på de to hovedstrekningen 

- Spesielt ulykkesbelastede kryss utenom de to hovedstrekningene. 



Rådmannens utkast til føringer for 
bearbeidingen (3): 

  Det må også sees nærmere på hvor bomsnittene skal legges, hvor 
mange en skal ha og hva som bør være prisnivå og 
rabattordninger. 

 Det må være sammenheng mellom hvilke prosjekt bypakken skal 
inneholde og hvor snittene legges ift størst mulig opplevd 
rettferdighet. 

 Prisnivå og rabattordninger må tilpasses bypakkens justerte 
kostnadsnivå. 

 Bør også vurdere å endre fra foreslått timesregel til 2-timers regel 
for å dekke opp den tiden det totalt sett tar for foreldre å hente og 
bringe sine barn til ulike aktiviteter. 

 Bør også se på sammenhengen mellom plassering av bomsnitt og 
forholdet til nabokommunene. 


