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«Engasjement er å bry seg inderlig om en 
person, et mål eller en overbevisning. Når 
vi først velger hva vi vil, går vi helhjertet inn 
for det. Vi holder ikke igjen, tviler ikke på 
avgjørelser eller nøler med å omsette dem 
i handling. Vi setter oss mål og når dem. Vi 
gjør en ekstra innsats. Vi er trofaste i våre 
relasjoner og svikter ikke på grunn av pro-
blemer. Å bevare vårt engasjement styrker 
vår indre integritet. Det øker evnen vår til å 
bære ansvar med letthet.»
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Hvorfor «bypakke», opplegg 
og framdrift

Dette er et verksted og ikke et kurs. Har du en ide du brenner for, 
plant den i gruppa di nå. Her ligger det duket for mange og gode 
byutviklingsdiskusjoner.  Vær aktiv, åpen og undrende, presis, kortfat-
tet og vis respekt. Vær lyttende og still spørsmål. Vi nordmenn har et 
rikt begrunnelsesliv for ikke å gjøre ting. Det kommer ikke mer inn i 
dette verkstedet enn det dere selv legger inn. 

Spør de andre og deg selv: hvorfor er dette lurt, og hvorfor er ikke 
dette særlig lurt?

Asle Farnes, fra Strategi og Samspill var leid inn 
for å være prosessleder for KVU-verkstedet.
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siV sUndgot 
- Kom fram med den gode ideen. Dette skal være en åpen prosess med en 
stor grad av medvirkning fra dere. Framdrifta med «bypakke» går så det 
suser. Før februar 2012 skal vi ha landet hvilke konsept vi skal gå videre 
med. Jeg håper på en vedtatt Konseptvalgsutredning våren 2013. Så slipp 
hemningene og bruk fantasien.

sindre blindHeim 
- Ålesund er en attraktiv by og skal være det også videre inn i fremtiden. 
Befolkningsveksten skal fortsette og det vil bli et stort behov for en fornuftig 
infrastruktur.  Trafikktall viser en heftig utvikling av biltrafikken, og det bør 
kanskje være et mål om at i hvert fall fremtidig vekst skal kunne tas gjen-
nom gode tiltak for kollektiv og gang/sykkel. Både kollektiv- og sykkeltilbud 
har i Ålesund kommune et stort potensial.

gUdmUnd Hoel 
- Vi er ikke helt som andre byer. Andre byer har en radiær byutvikling. Vi 
har et spesielt bysentrum med spesielle behov. Mye av trafikken i Ålesund 
er lokaltrafikk. Derfor er det interessant å koble bytrafikken direkte på 
parkeringshusene. “The missing links” på Lerstad er en utfordring for oss! 
Kollektivandelen i Ålesund er ikke hakkende gærn sammenlignet med andre 
byer. Den ligger på 7 %. Men vi er fullstendig på jumboplass når det gjelder 
sykkelandelen. Sykkelbruk er dårlig tilrettelagt i Ålesund. Men vi har et syk-
kelperspektiv på 340 millioner kroner. I utvikling av Bypakken snakker vi om 
et 10 – 15 års perspektiv.

HÅVard parr dimmen 
- KVU «bypakke» Ålesund skal avklare hvilke løsninger for kollektivtransport, 
vegsystem, gang- og sykkelnett, arealbruk og andre virkemidler som dekker 
disse behovene på en ønsket måte. KVU «bypakke» Ålesund skal gi mer 
kunnskap om investeringsbehov, utfordringer, mål, strategier og tiltak. KVU 
«bypakke» Ålesund er en utredning som skal gjennomføres før planlegging 
etter plan- og bygningsloven. 

«Vi må 
være visjonære 

og må tørre 
å ta noen tøffe 
beslutninger»

Siv Sundgot, Statens vegvesen Gudmund Hoel, Ålesund kommune Håvard Parr Dimmen, Statens vegvesenSindre Blindheim, Statens vegvesen

formÅlet med KVU «bypaKKe» ÅlesUnd er: 

– Bedre statlig styring av store prosjekt 

– Styring av ressursbruk til planlegging 

– Gjøre strategiske vurderinger i tidlig planfase 

– Mer helhetlig utvikling av transportnettet 
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prosessen
Prosessen med ekstern kvalitetssikring av statlige prosjekt med en 
kostnad over 0,5 mrd. kr kan skisseres slik:

medvirkning
Det er lagt opp til en åpen prosess med aktiv medvirkning. I første 
del av arbeidet er det derfor lagt opp til å åpne for innspill og la 
interessenter delta aktivt i verkstedet. Formålet er å få på bordet 
aktuelle konsept og se bredt på mulighetene.

Videre skal de ulike konseptene vurderes ut fra faglige kriterium 
som skal ende i anbefalt valg av konsept. Eventuelt vil det være 
trinnvis utvikling mot valgt konsept. I denne prosessen bruker vi 
samarbeidsgruppen.

Hva er en konseptvalg-utredelse?
Sentrale element i utgredelsen:
–  Behovsanalyse, nasjonale og regionale behov, interessegruppers
 behov, trafikale behov, prosjektutløsende behov
–  Strategi, mål, samfunnsmål + virkninger for brukerne
–  Krav, absolutte krav + sammenligningskriterium
–  Alternativsanalyse, utvikle konsept, måloppnåing, 
 samfunnsøkonomisk analyse, anbefaling

beslutning 
om KVU

regulerings-
plan

kommune-
delplan

beslUtning

anlegg

nei

Ja

KVU Ks 1

Ks 2

sentrale tema i kvu for riksveger
For vegstrekninger er det aktuelt å vurdere behov for helt nye traseer,
utbedring/utvidelser av eksisterende veg og satsing på regional
kollektivtrafikk. Når det gjelder ulike konsept for fjordkryssinger, kan
vi ha bru (hengebru, skråstagbru, brusymfoni), ferje eller flytebru på
fjorden, rørbru, tunnel eller veg rundt. Vi må vurdere om vegen skal
gå gjennom eller rundt tettsteder. Ulike konsept i byer kan være å
gjøre noe med kapasiteten på innfartsårer, avgrense etterspørsel
etter transport, eller å satse på alternative transportformer som
kollektivtrafikk, gang- og sykkelveg.

orientering om
bakgrunnen for
konseptvalg-utredning
(KVU) og Ks1
KVU er ei statlig utredelse før planlegging etter plan- og 
bygningsloven (kommunedelplan, reguleringsplan). Det er ett krav 
at det skal lages KVU for statlige investeringer med en kostnad over 
500 mill. kr. KVU’en skal fokusere på interessenter og behov, og 
prinsipielle løsinger – konsept – for å imøtekomme disse.

Staten ønsker:
•  bedre styring på store prosjekt
•  å styre ressursbruken på planlegging
•  mer strategiske vurderinger i tidlig planfase
•  mer helhetlig utvikling av transportnettet

Det er krav til dokumentasjon av følgende forhold:
1.  Behovsanalyse
2.  Overordnet strategi (mål)
3.  Overordnet krav
4.  Konseptanalyse

Prioritering av prosjekt vil skje i Nasjonal transportplan og i årlige
budsjett 
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program for dagen er 
skissert slik:

ide 2
ide 1

Behov

status

Ytre 
påvirkninger

min ide

ide 3

viktige forutsetninger for kvu
Utredningen skal være på ett overordnet strategisk nivå, ideelt sett 
før planlegginga etter PBL starter. Dette er en statlig, faglig utredning
som skal dekke alle samfunnsmessige behov og være konsistent og
transparent. Det legges vekt på en åpen prosess der vi skal informere
og være åpne for innspill. Arbeidsverkstad ett sentralt element i dette.
KVU blir sendt på høring før kvalitetssikring.

ks1
Konseptvalgutredningen skal gjennomgå ekstern kvalitetssikring, 
kalla KS1. Etter dette blir det tatt en avgjørelse i regjeringa på valg av 
konsept og eventuell videre planlegging, t.d. kommunedelplan.
Ulike konsept kan være korridor, transportteknologi (Veg, jernbane,
buss, sykkel, gange, båt, ferge), fysisk løsning (vegstandard, bru,
tunnel), system og strategi (finansiering, rekkefølge, restriksjoner).
Avgjørelsen om vegen videre blir tatt på grunnlag av den faglige
utredningen (KVU), ekstern kvalitetssikring (KS1) og innspill som 
kommer fram i høringen. Dette kan illustreres slik:

arbeidsformer
og program
verksteders Basis
–  Demokratiske verdier
–  Respekt for deltakerne
–  Lytteevne
–  Dialog
–  Selvstyrte grupper

metode for gruppearBeid:
-  Tenk, noter
-  Fortelle i ringen (lytte)
-  Samtale i undrende modus
-  Fellestrekk føres opp på flipover

Ks 2

avgjørelse

Ks 1KVU Høring

faglig 
utredning -
transport 

og samfunn

Kvalitet, 
konsistens 

og samfunns-
økonomi

lokal og 
regional 

prosess og 
preferanser
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behov for «bypakke»? 

I dag opplever brukerne av bilvegene i Ålesund til tider køproblem, en opp-
lever et for lite utbygd kollektivtilbud og syklistene må dele vegene med 
bilistene. Dette er mellom annet bakgrunnen for et politisk ønske om en 
bypakke for infrastruktur i Ålesund.

- Hva er et behov - noe objektivt, noe nødvendig?
- Etterspørsel, Ønske, bruk for..., trang til...krav
- Mål – overordnede mål for «bypakken»: samfunn/transport/verdier
- Hva er det overordnete samfunnsmålet for «bypakke Ålesund»?
- Hvilke av målene er klare og omforente – hvilke er uklare og/eller omstridte

Etter en lang gruppediskusjon rundt tema «Hvilke BEHOV som er viktig at 
en «bypakke» for Ålesund må dekke», kan følgende oppsummeres som det 
viktigste fra samtlige grupper, i prioritert rekkefølge (oftest nevnt):
* Et bedre kollektivtilbud
* Generelt et behov for bedre fremkommelighet og økt tilgjengelighet 
 innen transport
* En forbedret sentrumsfunksjon, et mer urbant sentrum, et sentrum med 
 flere møteplasser og mindre biler
* Bedre fremkommelighet for sykkel i hele kommunen
* Først her kommer behovet for bedre parkeringsmuligheter
* En «bypakke» som gir et bedre miljø, bedre klima, både lokalt og globalt
* Mer tilrettelegging for myke gående trafikanter

* Et bedre bomiljø, fritidsmuligheter (som turveger etc), kulturtilbud, 
 sikkerhetsaspektet, regionale behov (som forbedret forhold for pendling), 
 og generelt bedre forhold for bruk av privatbil

Kommunalt vegnett
Type veg Lengde

i km
Standard: God, Akseptabel, Mindre god, Dårlig, Ekstra 
Dårlig

Gang-/sykkel 57 45 km av Akseptabel standard eller bedre, 10 km av 
Mindre god, resten av lavere standard

Tilkomstvegar 108 58 km av Akseptabel standard eller bedre, 42 km av 
Mindre god, resten av lavere standard

Samlevegar 55 26 km av Akseptabel standard eller bedre, 22 km av 
Mindre god, resten av lavere standard

Hoved-
samlevegar

30 26 km av Akseptabel standard eller bedre, 3 km av 
Mindre god, 1 km av Ekstra dårlig standard

SUM 250 38% av det kommmunale vegnettet er dårligere enn 
akseptabel standard (95 km)

statlig og fylkeskommunalt vegnett
Type veg Lengde

i km
Standard: God, Akseptabel, Mindre god, Dårlig, Ekstra 
Dårlig

Fylkesveg 75 Tilstand som gjennomsnittet for sammenlignbare 
norske bykommuner innen Ålesund kommune, men ei 
rekke oppgraderings-/nyanleggstiltak står for tur.Riksveg 6,5

Europaveg 28,5 Tilstand som gjennomsnittet for sammenlignbare 
norske bykommuner, ingen heilt akutte problem, 
men en lang ønskeliste for utbedring/nyanlegg.

SUM 119
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CHristina mUri frøysa
markedsansvarlig aalesunds Handelsforening

Hva er mine behov knyttet til
- det å bruke Ålesund som sted/tilbud
- det å forflytte seg til/fra/innen byen
- det å være omgitt av transportsystemer/
 trafikanter

- Ålesund skal være et attraktivt og dynamisk 
regionsenter, hvor det er lagt til rette for 
person- og godstransport på veger, via 
kollektivtransport og ved hjelp av gang- 
og sykkelveger. for at vi skal klare å opp-
rettholde dette er bypakken nødvendig. den 
vil hjelpe oss til å bedre transporttilbudet til 
byens trafikanter, i tillegg til at den vil legge 
til rette for byutvikling i Ålesund.

- Uten bypakke vil vi skyve alle tiltak ut i tid, 
samtidig som de ikke blir koordinert og satt i 
system. Vi kan ikke putte alt inn i bypakken. 
den kan bli for stor.

Kommunalt vegnett
Type veg Lengde

i km
Standard: God, Akseptabel, Mindre god, Dårlig, Ekstra 
Dårlig

Gang-/sykkel 57 45 km av Akseptabel standard eller bedre, 10 km av 
Mindre god, resten av lavere standard

Tilkomstvegar 108 58 km av Akseptabel standard eller bedre, 42 km av 
Mindre god, resten av lavere standard

Samlevegar 55 26 km av Akseptabel standard eller bedre, 22 km av 
Mindre god, resten av lavere standard

Hoved-
samlevegar

30 26 km av Akseptabel standard eller bedre, 3 km av 
Mindre god, 1 km av Ekstra dårlig standard

SUM 250 38% av det kommmunale vegnettet er dårligere enn 
akseptabel standard (95 km)

statlig og fylkeskommunalt vegnett
Type veg Lengde

i km
Standard: God, Akseptabel, Mindre god, Dårlig, Ekstra 
Dårlig

Fylkesveg 75 Tilstand som gjennomsnittet for sammenlignbare 
norske bykommuner innen Ålesund kommune, men ei 
rekke oppgraderings-/nyanleggstiltak står for tur.Riksveg 6,5

Europaveg 28,5 Tilstand som gjennomsnittet for sammenlignbare 
norske bykommuner, ingen heilt akutte problem, 
men en lang ønskeliste for utbedring/nyanlegg.

SUM 119
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Stein Arne WAAgAn
Daglig leder Waagan transport

- Det er viktig å bygge etter behov og å bygge det 
som er nødvendig. Vi må ha i minnet at i tillegg 
til å løse et trafikalt problem er vegbygging også 
en utfordring for alle som på forskjellige vis be-
røres og kan få også miljømessige konsekvenser. 
i Ålesund sentrum er Hellebrua, Lerstadvegen og 
gode løsninger på strekninga Moa – Voldsdalen 
utfordringer vi møter og som må løses.
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Ser Du noen ÅpenbAre utforDringer eLLer 
MÅLkonfLikter Her?

- Det er utfordrende å se hvordan vi skal legge til rette for 
bilismen når vi samtidig snakker om å redusere bilismen

- Det er litt motstridende å snakke om å bedre og øke 
parkeringen i sentrum, samtidig som vi snakker om å legge 
forholdene til rette for økt kollektivtransport. 
Ja takk, begge deler.

- Det går ikke an å få færre veger og samtidig legge til 
rette for økt trafikk

- Er det en mulig konflikt mellom vekst som igjen fører til 
økt transportbehov som igjen fører til økt bilbruk

- Å utvide havnekapasiteten i Skutvika vil føre til økt tung-
trafikk i sentrum

”Løse sitat fra debatt”
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målene for «bypakken»
 

målene for konseptvalgutredningen er å avklare 
transportmessige og samfunnsmessige virkninger av 
de ulike konseptene. 

KVU´en skal avklare forholdet mellom restriktive tiltak for biltrafikken, 
satsing på kollektivtrafikk, gang- og sykkel, stimulerende tiltak, videre 
utbygging av hovedvegsystemet og forhold knytt til arealbruk og utbygging 
i regionen. 

IDEVERKSTEDETS ANDRE OPPGAVE OMHANDLET MÅL FOR «ByPAKKEN». 
DET KOM OPP I ALT 157 MÅLFORMULERINGER FRA DELTAKERNE.
Første del var individuell tenking omkring følgende formulering: 
«Hvis vi skal iverksette en «bypakken», så må det være for at vi i hvert fall 
oppnår at…»
• Deretter skulle man i grupper jobbe med følgende oppgaver: 
• Formuler  de samfunnsmessige mål for hva vi skal oppnå for Ålesund 
 som by/regionsenter/sted. 
• Formuler mål for de effekter som skal oppnås for brukere av transport-
 tjenester og infrastruktur.

i vår oppsummering har vi sortert målformuleringene i 13 
kategorier. de fire hovedtemaene som utpeker seg med 
flest målformuleringer er:
• Forbedret sentrumsfunksjon
• Fremkommelighet/tilgjengelig
• Bedre kollektivtilbud
• Forbedret miljø

I plenum skulle man rangere samfunnsmålene slik at de viktigste kom øverst. 
De målene som supplerer hverandre og effektmål som bygger opp under 
samfunnsmålene er plassert sammen. Det ble i plenum sett på mål som er i 
konflikt med hverandre. Følgende konflikter ble da påpekt:
• Mer bruk av kollektiv <->  Bedre parkering
• Økt vekst <-> Mindre bilbruk
• Færre veger <-> Bedre framkommelighet
• Miljø <-> Økonomi

forslag  på målformuleringer – samfunnsmål
• Forsterke Ålesunds særtrekk som urbant bymiljø og regionsenter
• Effektivt, bærekraftig og fremtidsrettet transportsystem
• Utslipp fra transportsektoren reduseres.

12

Samfunnsmålet skal fastsettes/godkjennes av 
Samferdselsdepartementet med utgangspunkt i 
behovsanalysen. Det skal helst være ett mål. Dette 
bør, i følge retningslinjene, ideelt sett ha en kvanti-
fisert ambisjon. Målet skal være formulert med 
utgangspunkt i ett prosjektutløsende behov og 
innenfor rammer av nasjonale mål. Ett kvantifisert 
mål gir liten mening i et byområde hvor det er 
mange behov, og det derfor er aktuelt med flere 
mål. 
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Foto: Roger Engvik.
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mÅl – overordnede mål
for «bypakken»

Hva er det overordnede samfunnsmål for KVU for 
transportsystemet i Ålesund? Hvilke av målene er klare 
og omforente? Hvilke mål er uklare eller omstridte?

GRETE VALEN BLINDHEIM
Arkitekt, Møre og Romsdal arkitektforening

- Et overordnet samfunnsmål med «bypakke Ålesund» er å skape gode ram-
mevilkår for Ålesund som regionsenter slik at byen kan videreutvikles på en
bærekraftig måte og med fokus på kvalitet.
På et overordnet nivå er det nok stor enighet om målet med «bypakken».
Når målene skal konkretiseres, blir uenighetene mer synlige. Utstrakt tilrette-
legging for privatbiler og behov for mer parkeringsareal kan komme. Konflikt
med uttalte ønsker om bedre forhold for bymiljø og myke trafikanter.

TORGRIM B. FINNES,
Leder av Nørvøy Bydelsutvalg

- Mål for prosjektet blir en kommune som gir bedre plass til innbyggerne.
Flere delprosjekter vil gi tidsbesparelse og miljøgevinst. Bygging av miljølokk
og tunnel frigjør areal. Denne gevinsten kan gi kan gi rom for utvikling av 
bydelsfunksjoner. Samtidig som samferdselsprosjekt løses ligger det poten-
sial for by/kommuneutvikling her. Prosjektet må baseres på langtidsplan-
legging. Mange flaskehalser utbedres til beste for beboere/brukere. Kollektiv-
trafikk, syklister og myke trafikanter tilgodeses med løsninger som gir sikrere 
og tryggere ferdsel. Dette øker frekvensen – bussandelen bør økes fra 7 % 
til 10%. Sykkelandelen bør økes fra 1 % til 3 %. Prosjektet må begrenses 
for å gi prioritering til det viktigste først. Øst-vest aksen bør komme først.
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Hvorfor er jeg med på 
Kvu-verkstedet?

TORGEIR VESTRE (16 ÅR)
SKOLEELEV, 

NATUR OG UNGDOM OG
 ÅLESUND UNGDOMSRÅD
- Jeg er aktiv i Natur og 
Ungdom, og jeg er også 
medlem av ungdomsrådet 
i Ålesund. Mitt engasje-
ment for godt miljø og ar-

beid for og blant ungdom, 
altså vår framtid, er nok også 

årsaken til at jeg er med på 
KVU-verkstedet.  

- Ungdom på min alder og 
ungdom under utdanning, har 
gjerne førerkort men eier ikke 

eller er ikke i en posisjon til å 
disponere bil. Dermed er vi av-

hengige av et godt kollektivtilbud. 
Å bygge ut et godt gang- og sykkel-

vegnett er viktig for de av oss som ikke 
har bil. Et trygt gang- og sykkelvegsystem er 

et viktig trafikksikkerhetstiltak og vil være et bi-
drag til å redusere klimagassutslippene. Dessuten, er 

gang- og sykkelvegnettet er et utmerket bidrag 
til bedre folkehelse! Vi må huske på 

at det er dagens ungdom som vil 
høste fruktene av våre valg og 

løsninger og som må betale 
prisen for våre handlin-

ger. Det er viktig i dag 
å ta vare på miljøet 

både lokalt, nasjo-
nalt og globalt.

EVA VINJE AURDAL
BySTyREREP. OG FORMANNSKAPSMEDLEM AP 

- Jeg er her som politiker i Ålesund kommune. 
Som politiker skal jeg være med på å avgjøre  

Bypakkens skjebne og videre utvikling. Jeg 
synes KVU-verkstedet er en spennende  
arena i arbeidet med Bypakken. Det er 
kommet mange gode tanker og vink- 
linger på hva som er Ålesund og regionens 
behov for framtiden. KVU-verkstedet har 
vært en god prosess og jeg er spent på 
hvor dette fører oss videre.

OLAUG FLØ BREKKE 
RÅDMANNEN I ÅLESUND 

- Det er viktig å få på plass en Bypakke for igjen 
å få på plass en god regional løsning for Ålesunds-
regionen som grunnlag for byutviklingen. Jeg  

er opptatt av en bypakke som balanserer bil- 
trafikken, næringstrafikken, kollektivtrafikken 

og syklister og ivaretar behovet for en god  
utvikling innen den enkelte bydel.
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LINDA MyHRE
yRKESTRANSPORTFORBUNDET, 

SJÅFØR NETTBUSS MØRE 
- Ikke så unaturlig at jeg 
brenner for kollektivtrafik-

ken. Vi må gjøre det mer 
attraktivt å bruke bussen, 
få større satsing på kollek-

tivløsninger for å redusere 
privatbilismen. Vi må få 
4-felts innfartsveg hvor to 
av feltene er kollektivfelt.

ORDFØRER KNUT STØBAKK, GISKE KOMMUNE 
- «Kumlokket» i sentrum, eller rettere Hellebrua, er en flaskehals når gjelder 

trafikken ut av sentrum mot Aspøya og for tung- 
trafikken fra og til containerhavna i Skutvika. Det 

er rundt regnet 70 000 trailerbevegelser årlig 
til og fra containerhavna i Skutvika. Hva gjør 
vi med dette så lenge Skutvika fortsatt i årtier 
vil være en av to viktige havner 
for Ålesund.

ODNy HEEN, 
PENSJONISTFORBUNDET OG 

«KOMMUNEN VÅR»
- Husk at Ålesund er en endestasjon. Kjører 

du inn i bysentrum må du kjøre samme veg 
ut. Jeg vokste opp på «landet», 

i et lite hus i skogen. Der jeg 
vokste opp, på Gåseid, var ikke 
trafikken den gang stor. Byen 
har vokst og i dag har jeg  
trafikken helt inn på meg.  

Nye vegprosjekter er viktige, 
men vi må samtidig se  
hva samfunnet trenger. I ar-

beidet med «bypakken» er 
det viktig å ta vare på det 
gamle Ålesund.

LEIF HOVDE, 
BySTyREREP. OG FORMANNSKAPS-
MEDLEM, KRISTELIG FOLKEPARTI

- Det viktigste for meg er å få  
i gang en god prosess for å løse 
trafikkproblemene i Ålesund. 

Tiden er knapp, og vi må komme 
i gang med planleggingsprosessen 

nå. Det er viktig å få løst de trafikale 
spørsmål som gjelder Aspøya, Hessa 

og ytre Ålesund. Vi må løfte kollektiv- 
trafikken opp og fram og vi må bidra 

til å gjøre det attraktivt å bosette 
seg i Ålesund. 

17
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Hvordan innfri behov og mål uten 
innvesteringer?

noen ideer som ble spilt inn fra ulike grupper, som fikk mye 
positive kommentarer:
*  Bedre bussholdeplasser, sanntidsinformasjon! Kollektivprioriteringer i trafikkflyten
*  Rushtidsavgift - til bruk på kollektiv
*  Ekspressbuss til sykehuset og til høgskolen
* Effektivisering av trafikkmønster, med muligheter for prioriteringsendringer, reversible felt
*  Mindre parkering for privatbil
*  Park&Ride på Digernes og Moa, samt ytre bydel
*  Enklere og bedre betalingssystem for buss
*  Flytte Skutvika havn
*  Prøveordning med gratis buss
*  Familierabatt på buss
*  Borgundfjordtunnel - bra for indre bydel 

THOR W. BJØRLO
Daglig leder Norsk bane, kommunestyremedlem SV
- Hurtigbåt innover fjorden mot Ålesund sentrum er en frisk ide, og det er interessant å se at mange av ide-
ene går på kollektivsatsing. Men kollektivsatsing koster penger. Slik Ålesund har utviklet seg, er byen blitt 
transportkrevende. Løsningene vi står foran er ikke billige, og noen av løsningene kan nok finansieres med 
rushavgift. Ser at mange nevner parkeringssituasjonen, og jeg tilhører et parti som gjerne kunne tenke seg 
parkeringsrestriksjoner. Men jeg tror ikke politikerne er klare for slike tiltak. Kanskje noen tenker gjenvalg? 
De som er ansatt i butikker burde få et kort gratis. En slik løsning frigjør parkeringsplasser i sentrum, noe 
som igjen medfører flere kunder i butikkene. Ønsker vi å tilføre sentrum mer trafikk, kan kanskje denne 
økningen komme gjennom en økning i kollektivtrafikken. Hovedproblemet vårt er de som kjører til og fra 
jobb. Kanskje vi kan øke antall parkeringsplasser utenfor sentrumskjernen, og sette opp skyttelbusser til 
sentrum. Da oppnår vi mellom annet mindre vegslitasje.

JENS ARNE GJØRSVIK
Barnerepresentant i Ålesund kommune
- Stille helt andre krav til bydeler ved anbud på kollektivtransport.
- Kampanje omkring holdningsendring – samkjøring og en utvidet «Å sykle til jobben kampanje»
- Bydelskonkurranse for fysisk/miljømessig transport til jobben/med premiering
- Familiekort på buss/båt til en rimelig penge
- Sykkelstativ bak på bussene slik at en kan sykle en vei og busse en vei uten ekstra billettgebryr
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noen ideer som ble spilt inn fra ulike grupper, som fikk 
mye negative kommentarer:
*  Fire felt veg i tunnel - kostnadsdrivende
*  Rushtidsavgift - dreper sentrum
*  Parkeringsavgift på Moa - gir mer trafikk til byen
*  Mer sjøgående transport - miljømessig dumt
*  Parkeringsavgifter - bedre med gulrot enn med pisk
*  Økt fortetting i boligområder - skaper mer trafikk i allerede pressede 
 områder
*  Borgundfjordtunnel - gir mer trafikk i sentrum 

ANNE DyP LIAAEN
Politiker H, kommunestyrerepr. Ålesund
- Forbedre kollektivløsningene er vesentlig for å kunne effektivisere dagens 
vegsystem. Det må gjøres enklere og rimeligere å kunne benytte seg av  
kollektivtilbudene. Vi må også i sterkere grad være villig til å se på mulig- 
heten for å innføre rabattordninger som gjør det attraktivt å benytte  
kollektivtilbudene. Frekvensen i kollektivtilbudet må økes vesentlig og rute-
nettet utvides. Begrensning av parkeringsmuligheter i sentrumsgatene kan 
være et virkemiddel for økt kollektivbruk. Parkering i sentrum kan «ledes»  
ut av de mest trafikkerte gatene og inn i parkeringshus.

SINDRE BLINDHEIM
Seniorrådgiver, Statens vegvesen Region midt
- Tanken om å flytte trafikken til og fra Skutvika og slik utvikle byen rundt 
rådhuset og lengre vestover er ikke ny, det samme gjelder for tanken om  
et eget kollektivfelt på innfartsvegen. Det er greit å sette inn positive virke-
midler, men vi må også være villig til å ta et oppgjør med privatbilismen og 
sette inn restriktive tiltak. Godt utbygde holdeplasser med trafikk – og rute-
informasjon og billettautomater gir en effektiv kollektivtransport. Det er klart 
at det er mye å hente på en helhetlig kollektivplan. Personlig er jeg fristet 
av tanken på å gjøre om hele Borgundvegen til prioritert veg for kollektiv og 
gang/sykkel.

Hvordan effektivisere dagens 
transportbehov
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evaluering dag 1
mitt Utbytte/det som Har fUngert bra:
-  Veldig godt opplegg med å få knyttet gruppen og kunne samarbeide med mange
-  bra dag. flott at det er mulig å tenke store tanker og region-tankegang
-  «tvunget» til å tenke nytt og fritt. alternere gruppene og konkrete oppgaver
-  gruppearbeid med variert sammensatte grupper med masse forskjellige synspunkt
 rullering av gruppene er bra for ideene. så egentlig bare positivt
-  Kom raskt i gang med matnyttig arbeid
-  spennende gruppearbeid med klare rammer/begrensninger.
-  de første sekvensene med behov og mål. måten å organisere gruppearbeid på er 
 suveren
 

saVnet/det som iKKe Har fUngert
-  de siste gruppearbeidene ble noe urealistiske og kanskje litt selvfølgelige
-  Kjøreplan for dagen skriftlig slik at telefonbruk i pauser kan planlegges
-  at noen ikke forplikter seg til å delta hele dagen. 
 (noen står bare på lista – hvorfor?)
-  Kunne vært mer inspirerende innledninger
-  savner flere politikere fra Ålesund kommune 
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den gode «bypakken» for Ålesund 
– hvordan bør den være? 
 

TRINE KLEMMETSEN
Sentrumsleder Ålesund sentrum

- Den gode «bypakken» skal legge til rette for god trafikkflyt, samt muligheter
for vekst for både næringsliv og befolkning i Ålesundsregionen. Det er 

derfor viktig at den er fremtidsrettet med et sterkt fokus på 
Ålesund som regionhovedstad.

- Det er viktig at vi tør være visjonære i den grad at 
vi velger løsninger som bidrar til å frigjøre areal 
i stedet for å beslaglegge. Husk Ålesund som 
«båndby», har helt unike utfordringer knyttet 
til byutvikling. I ly av min stilling som sen-
trumsleder, påstår jeg at bysentrum i Ålesund i 

dag er rammet av at alt for lite har skjedd siste 
årene. I en pakke som dette, blir det derfor helt
avgjørende at bysentrum knyttes tett til proses-

sen. Dette gjelder først og fremst trafikkfor-
deling som jeg mener bør skje ved Colorline 

stadion/ysteneset. Her bør all fordeling 
til øyene (Ellingsøy, Giske), ytre bydel  

Skarbøvik/Hessa, parkeringshus i 
Aksla etc. skje. På den måten vil vi  

kunne avlaste bysentrum for 
unødig gjennomgangstrafikk 

og starte en positiv utvik-
ling av bysentrum. Vi kan 

på ingen måte tillate at 

«noen» beregner 4-feltsvei gjennom en bykjerne og tar bort all mulighet for 
utvikling av «grønne lunger»; parker, og treffsteder som vi har lang historie for 
i dette området. (Eks.Kiperviktorget).

- På samme tid er det også et sterkt ønske om å flytte tungtransport knyttet 
til Skutvika ut av bysentrum. Trafikken til Skutvika utgjør en stor del av tra-
fikken som i dag går over Hellebroa. En mulig løsning er at containerhavna 
flyttes eller samordnes ved Flatholmen og knyttes på det nye veinettet med 
trafikkfordelingen like utenfor sentrum. Da oppnår vi ikke bare å ha tatt bort 
tungtransporten, økt sikkerhet og redusert støy, men også åpnet opp for at en 
helt ny bydel kan vokse frem ved Skutvika. Dette vil være helt i tråd med det 
som allerede skjer med sørsiden, samt Kvennaneset, og som vil gi Ålesund by 
et kjempeløft. Det er også viktig at det legges til rette for å tilbakeføre bybus-
sen til sin opprinnelige rute via Løvenvoldgata. Der den ferdes i dag, er det 
både trangt og uoversiktlig. Skal vi klare å forbedre kollektivtrafikken er det 
viktig med gode, trygge og tilgjengelige stoppesteder.

- Jeg har tro på at mer effektive bussruter, (flere direkteruter også i indre) 
flere avganger samt nye billettløsninger (App til iphone, bill. Salg på kiosker) 
vil kunne føre til at flere velger buss som løsning inn til og fra sentrum. Jeg 
forventer av en god «bypakke» at arbeidet med å ruste opp sentrum, som 
i dag ligger planlagt i fase 4 med ferdigstillelse i 2033, flyttes til Fase 1. Er 
dette vedtatt som en del av pakken, er det til ingen hinder for at det startes 
på umiddelbart. Det samme gjelder trafikkløsningene til og fra sentrum/ ytre 
bydel. Der følger jeg ideen fra gruppearbeidet på KVU-verkstedet om at dette 
også flyttes til fase 1. Det hjelper ikke å ferdigstille Lerstadveien dersom alt 
ender i kaos i sentrum. Der er tross alt fortsatt en grei flyt i trafikken ved inn-
fartsveien, selv om det ikke beregnes å være det fremover med økt pågang.
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strategisk «bypakke» for Ålesund 
– hvordan bør den være?

gruppearbeid:

GRUPPE FINANS
Foreslår en differensiert bensinavgift som finansiering av «bypakken». Her er 
avgift høyeste i Ålesund og lavere jo lenger unna kommunen man er. Dvs. et 
forslag om bensinavgift langt utover kommunens grenser. Gruppen kom også 
med en prioriteringsliste for prosjekt, med en løsning for Lerstad som første 
prioritet, en mer kortsiktig rask løsning over Brosundet på neste, så en større 
tunnelløsning øst-vest gjennom sentrum, før kollektivtrafikken med egne  
kollektivfelt og gratis buss samt sykkel/gående løses. En totalpakke på ca NOK 
2,5 mrd.

GRUPPE SENTRUM
Ønske om tunnel under byen og Brosundet, ev. firefelts veg til Color Line  
Stadion for så å spre trafikken derfra, en omgjøring av St.Olavsplass til et sted 
for mennesker ikke biler, korttidsparkering i bygatene og langtidsparkering 
inne, en kortere og mer funksjonell gågate.

GRUPPE ATTRAKTIVITET
En urban by, ikke en «langstrakt bygd» som i dag, bybane! Som sikrer 
urbanitet og attraktivitet, byrom i sentrum, uten biler.

GRUPPE KOLLEKTIV
Bedre korrespondanse med fergene, mer buss sentrale strøk, ikke bybane, 
egen bussbro over Brosundet, vi må ikke glemme Ellingsøya, bro/tunnel i 
Olsvika-Ellingsøya.

GRUPPE HELHET
 Først må vi løse sentrumsutfordringene, selv om Lerstad er mest «gryteklar», 
busstilbud kan løses raskt, det må utbedres alle farlige kryss - kan gi bedre 
motivasjon for bompenger! Senketunnel langs sørsiden, fra Nørve
vika til Skutvika.

GRUPPE SyKKELBy
Bysykler, bro fra Ellingsøya til Olsvika - ligger allerede i 
kommuneplan.

GRUPPE NæRINGSLIV
Vi må tenke langt frem i tid, ta hensyn til fremtidig trafikk ikke dagens. Ut- 
bedret Blindheimskryss er vesentlig, Park&Ride løsning med følgende  
ekspressbuss til byen, høgskolen, sykehuset og Moa. Prioriter ny løsning for 
Lerstad først, så en eller annen løsning med fire felt fra Skuggentunnelen til 
ysteneset/CLS, deretter en god løsning fra ysteneset til Skutvika.

IDA MARIE HERRE
Student Høgskolen Ålesund
- Det viktigste målet for meg med «bypakken» er å forbedre trafikk-
situasjonen i Ålesund og omegn. Dette omfatter kollektiv-
tilbud, miljøet og fremkommeligheten for myke 
trafikanter. Det må bli billigere og bedre å ta 
buss slik at flere velger dette alternativet. 
Hvis flere tar buss, får vi mindre biltrafikk, 
mindre forurensing, bedre sikkerhet for 
myke trafikanter og rett og slett et bedre 
miljø. Så må det bli tryggere å ferdes 
på sykkel og på beina, også på vinteren 
spesielt med tanke på snøbrøyting på 
fortau og gang- og sykkelveger. Jeg håper 
å bidra til og få folk til og endre holdning 
til bilbruken, men for at dette 
skal skje må kollektiv-
tilbudet forbedres.
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evaluering dag 2
mitt Utbytte/det som Har fUngert bra:
- at vi kom sammen for å diskutere og snakke sammen var bra. 
- like viktig var måten verkstedet ble ledet på
- driv+ strategi av workshopen
- bredt sammensatt panel
- godt med tid 
- gode gruppeoppgaver
- flott å få utveksle erfaringer med andre
- i dag fredag hadde vi nok pauser
- flott opplegg. Kan ikke finne noe å kritisere
- god driv og klare problemstillinger
- mer overkommelig tidsbruk
- god gjennomføring av to interessante dager
- gratulerer! dere fikk oss i mål
- et ypperlig opplegg. det skapte aktiv deltakelse og utløste en mengde gode ideer 
 og synspunkter
- god og raus stemning
- Konstruktivt
- dette var en nyttig og rik opplevelse

saVnet/det som iKKe Har fUngert:
- Utfordrende seminar i arbeidstids – weekend
- litt mye utopi, eller manglende realisme pga. av ikke gitte økonomiske rammer
- mindre grupper på siste del
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folk slapp 
fantasien løs og 
ideene myldret

-I etterkant er det fantastisk å se hvor mye energi og hjernekapasitet
som er brukt. Det ble to interessante dager med mange gode innspill. Folk
slapp fantasien løs og ideene myldret. Godt bymiljø, sykkel- og kollektiv-
transport ble på mange måter hovedtemaene på KVU-verkstedet som også
ble den gode arenaen for kommunikativ samhandling slik vi ønsket oss.
Det er imponerende at rundt 50 personer fra det politiske miljø, næringsliv,
handelsnæringen, transportører, bydelsutvalg, og representanter for en
rekke frivillige organisasjoner har tatt fri fra sine daglige gjøremål og opp-
gaver og jobber godt og målrettet med utfordringene de ble stilt ovenfor.
Mange gode, spennende og utradisjonelle ideer ble kastet fram. At sykkel og
kollektivtrafikken, miljøforurensing og mange lange tunneler ble sentrale
emner var ikke uventet. Gjennom KVU-verkstedet har vi fått sterke signal om
å jobbe videre med kollektivløsningene.

- Siv Sundgot

28
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tidsplan
Framdriftsplanen (under) viser de ulike fasene og viktige eninger, beregningsverktøyet eller andre 
forhold som i vesentlig grad påverkar kvaliteten i det faglige grunnlaget som en skal ta avgjørelse 
ut i fra. Arbeidsgruppa vil møte en til to ganger ganger i måneden.
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d
eltakerliste

Anne Dyb Liaaen Politiker i Ålesund, H
Thor W Bjørlo Politiker i Ålesund, SV, Norsk Bane AS
Leif Hovde Politiker i Ålesund, KRF
Eva Vinje Aurdal Politiker i Ålesund, A
Astrid Thea Ulvestad Bydelsutvalg, leder Hessa og Skarbøvik
Torgrim B. Finnes Bydelsutvalg, leder Nørvøy
Anders Linbeck Bydelsutvalg, Spjelkavik, Åse og Lerstad
Bjørg Stafseth Kristiansen Bydelsutvalg, Aspøy
Ole Andreas Søvik Plan- og bygningssjef, Ålesund kommune
Tom Rian Ålesund kommune, Planlegger
Olaug Flø Brekke Administrasjon Ålesund kommune, Rådmann
Jens Arne Gjørsvik Barnerepresentant Ålesund kommune
Gunnar Godø Ålesund kommune, Miljøvernleder
Einar Haram Ålesundsregionens Utviklingsselskap, ÅRU
Arne Edvardsen Eldrerådet i Ålesund kommune
Knut Støbakk Giske kommune, ordfører
Morten Ugelvik Sula kommune, planlegger
Njell Hoftun Sykkylven kommune, planlegger
Bjørn Sandnes Haram kommune, ordfører
Jan Ole Lien Fjord1 Buss Møre AS
Oddny Heen Pensjonistuniversitetet
Sjur Brande Pensjonistuniversitetet
Torgeir Vestre Natur og Ungdom/Ungdomsrådet
Grete Valen Blindheim NAL/MAF Møre og Romsdal
Lage Lyche Møre og Romsdal Fylkeskom, infrastruktur
Rolf Stavik Møre og Romsdal Fylkeskom, kollektiv
Arne-Dag Gjærde Møre og Romsdal Fylke, By- og tettstedskoordinator
Linda Myhre yrkestrafikkforbundet Møre og Romsdal
Christina Frøysa Ålesund handelsforening
Trine Klemetsen Ålesund sentrumsforening, sentrumsleder
Hans Kjetil Knutsen Bytunnelen AS
Stein Arve Waagan Waagan transport
Kaj Westre Westregruppen
Reidun Monsholm Sunnmøre i Framtida
Liv Møller-Christensen Høgskolen i Ålesund (Ansatt)
Ida Marie Herre Høgskolen i Ålesund (Student)
Ali Taheri Statens vegvesen
Andre Moltubakk Statens vegvesen
Birgit Hamre Moe Statens vegvesen
John Olav Seljeseth Statens vegvesen
Maren Meyer Statens vegvesen
Robin Sætre Statens vegvesen
Terje Lindstad Statens vegvesen
Håvard Parr Dimmen Statens vegvesen
Gudmund Hoel Overarkitekt, Ålesund kommune
Asle Farner Asle Farner Strategi og samspill, Prosessleder
Trond Vestre NRK
Hilde Holvik Sunnmørsposten
Wiggo Kanck Statens vegvesen
Siv K. Sundgot Statens vegvesen
Sindre Blindheim Statens vegvesen
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attraktivitet 
Visjon: Ålesund - den grønne, særpregede, urbane 
byen ved havet
Visjon: fremtidsrettede transportløsninger i en 
fremtidsrettet region
bybane
attraktive arbeidsplasser i kombinasjon med attraktive 
boområder og attraktive kollektivløsninger
samla areal- og transportplanlegging
Utvikle strandområdene med strandpromenade
gang- og sykkelveg -> 40% av alle bilreiser er på under 
3 km. parkeringsområder for sykkel ved kollektiv-
stasjoner
tilrettelegge for lyntog i flerbrukskonsept med 

godsterminal på flatholmen og lokale/regionale stasjoner 
for persontransport
gode bomiljø. miljølokket gir grønn korridor
areal som er beregnet for små barn
bedre uterom/etablere uterom
liv imellom husa
“lunt”
Urbane rom. Variasjon ulike uttrykk
større attraksjoner- lett å komme dit
spesielt med Ålesund: brosundet+jugendstilhusa. Utvikle 
dette bedre. promenader etc.
Høgskolen /nmK - bedre trafikkutvikling -> Kollektiv/ gang- 
og sykkelveg
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ikke “kvele” sentrum med biler og biltilførsel
bypakke - ikke bilpakke
Ålesund er på bunn mht. sykkel-/kollektivandel. 
Hhv 1% og 7% -> til sammen 8%
“Kiss & ride” på blindheim(senteret)
transportårene er også “portalene” inn til Ålesund. må 
kvalitetssikres.
tungtransport mest mulig bort fra trange sentrumsgater: 
skutvika til flatholmen
frigjøre sentruum for gjennomgangstrafikk
Kontakt med sjøen
sjøen som transportåre. direkte til sentrum. teknologiut-
vikling hurtigbåter. “liv i havna/langs sjøfronten”

benytte mulighetene til å gjenvinne strandsona 
på sørsiden + estetisk opprusting av denne
Høgskolen - byen
bysykler
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sykkelby 
busskur med overdekt sykkelparkering - også ved kollektivknutepunkt
sykkelstativ på buss
gratis sykkel på tunnelbuss og hurtigbåt
flere og bedre sykkelveger
sykkel har prioritet i kryss
Hele sykkelsatsingen må prioriteres tidlig i bypakkefasene
positivt for folkehelse/samfunnsøkonomi
ta med ellingsøy også
Hvordan tilrettelegge for barnas sykkelbehov? skille fysisk fra bilveg
informasjonsarbeid
flere sykkelturstier - bredere turveger på aksla for bedre sambruk
Utbedre flaskehalser først
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Kollektiv
bedre kvalitet på rutene. bedre veger. bussene slites ut
økonomisk bedre enn bil når det blir bompenger
Høyere frekvens. 20 min. ekspress (3-4 stopp), 10 min. “melkerute” 
-> behov for rekruttering av sjåfører
nytenkning ang. ruter på ellingsøya
Korrespondanse buss-ferge på magerholm (hvert 20. minutt)
nytt stopp ekspress Høyskolen
ny bro over brosundet
Kontantfrie busser - betalingsterminaler, via mobil
sanntidssystemer
Kollektivfelt
bybane ->trenger utrening! 
på lang sikt (20-30-40 år) førerløs. rute diskuteres, blindheim-skarbøvika. 
matebusser/p-hus (moa-blindheim-skarbøvika) erstatte melkeruter. langs Åse)
ny bussterminal
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bysentrum
 
tilknytning - 4 felt til stadion - så fordeling av trafikk. giske, parkering, byen, skarbøvik
bygater - 1) Kiperviktorget - park, trekkes helt ned til sjøen, trapper, tilknytning til promenade Cls
bygater - 2) Korsatunnellen - tilbakeføre fjellhall (gjøvik). oppruste inngangspartier. innbydende -> brukes til aktivi-
teter, marked, m.m.
bygater - 3) p-lokket på st. olavsplass - torg, bytorg, løsning tak/speil/system av&på etc. mulig med lita scene i 
krok? permanent settes i forbindelse med st. olavsplass som i dag er avdelt m/grønt
parkering: om aksla kommer: Korttidsparkering i hele byen (gateplan) Høy rotasjon. betaling gateplan lørdag. gra-
tis i senter? for å unngå at ansatte parkerer gratis i gateplan, samt setter igjen bilen i byen fredag kveld
gågate - er det gågate? forkorte, st. olavsplass->paviljong. Kortidsparkering resten -> sas. trekke store seil, pas-
ser design portaler m/skilt overskt butikker. Vindskjerming+ lede vind? beplantning av fagfolk. Krav til utemøbler 
->plan
promenade brosundet. ta vekk hvertfall et felt. bred promenade m/benker, miljø, etc.
Undergang/overgang brosundet til brunholmen
flytte containerhavn til flatholmen -> ny bydel med fokus på rimelig bolig, ung, etablering, student. m/funksjon.
flytte rutebilstasjonen utover?
dronning sonjas plass. aktiv plass for familier, barn. Utleie kano/kajakk/robåt.
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Hele pakken 
Ruste opp kollektivtilbudet. Sanntidsinfo, universell utforming, subsidiert pris, forenkla billettsystem, koordinering (kun ei rute fra Moa-Sentrum)
Utbedre farlige kryss
Bypass/senketunnel Nørvevika (+/-) - Skutvika. Scorer på areal frigjort til utbygging (ColorLine-Torghallen) Gjenvinner sjøfronten. Miljø/trivsel/attraktivitet. 
Smidigere anleggsperiode. Overflødiggjør miljølokk i Nørvegata
Bygge det 3 prioriterte sykkeltrasèene
Utrede bybane (basert på moderne teknologi)
Realisere  Borgundfjordtunnelen
Realisere Aksla parkering - korttidsparkering med dyr gateparkering og rabattert parkering i parkeringshus og fjellhall. Fjellhallen må ha flere adkomster 
til gatenettet
I påvente av ny løsning over brosundet -> Etablere kollektivtrasè over Stornespiren-Prestebrygga
Moderne innkrevingssystem i stedet for bomsnitt  
Trinn 2: Vegløsning m/tunnel bare på korte strekninger - scorer på attraktivitet, miljø/sikkerhet. Noe øk. Gevinst (ift. En sammenhengende tunnel fra Moa-
Sentrum)
4-felt Moa-Nørvevika -> 2-felt kollektiv i alle fall i rushtida. Kombineres med økt parkeringsrom Moa + sentrum og økt koordinering bussfrekvens
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finansiering
 
Prioritering: 1) Lerstad, 2) Brosundet bro, 3) Tunnel Ø/V, 4) Kollektivtrafikk, 5) Gang- og sykkelveger. = 2.500.000.000.-
Finansiering med bensinavgift. Folk er villig til å betale 27,08 kroner per dag i bompenger. I stedet for bompenger kan dette 
kreves inn som bensinavgift. Påslag på 8,79 kr i Ålesund, deretter reduksjon i pris i kommuner lenger vekk fra Ålesund. Dette 
gir en inntekt på 2 milliarder, i tillegg regner man med tilskudd fra stat og fylket på 0,5 milliarder.
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Sjøgata, Ålesund sentrum
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Statens vegvesen Region Midt
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Tlf 815 440 40
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«konsept er en pakke som består 
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