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Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til 
vedtak: 

Rådmannens innstilling 

Kristiansund kommune ønsker å bygge en framtidsrettet samferdselsløsning for byen og 
regionen gjennom å etablere en bypakke for finansering av utbyggingen.  
 
Kommunen tilrår at alternativ B i saksframlegget legges til grunn for bypakken. 
Alternativet omfatter tiltakene på Nordlandet med veg i åpen skjæring gjennom 
Kråkhaugen, prosjektene på Rensvik, Trollsvingen, samt byutviklings- og kollektivtiltak.  
 
Alternativet med tunnel gjennom Kråkhaugen på Nordlandet må også utredes og 
planmessig behandles. 
 
Bypakken etter alternativ B får en anslått kostnadsramme på 950 mill. kroner. Av dette 
forutsettes 250 mill. kroner i statsmidler og 20 mill. kroner fra fylkeskommunen. Dette 
gir 28 % offentlig finansiering.  
 
Det forutsettes to bompengesnitt hhv. på Nordsundbrua og Omsundbrua.  
 
Kommunen ber om at det bompengesatsen settes til kr 20,-  pr. passering, timesregel, 
rabatt knyttet til brikke og et månedstak for antall passeringer. Nedbetalingstiden er 
beregnet til 6,5 år.  
 
 
 



 

 

Saksopplysninger 

Kommunen må ta stilling til forslag om en bypakke for opprusting av 
riksvegsystemet i Kristiansund, der det forutsettes delvis 
bompengefinansiering.  
 
Hovedgrepene i bypakken er rundkjøring og sykkelbru/undergang i 
Rensvikområdet, flere kryss og utbedringer på Nordlandet samt en ny veg i 
dagen gjennom Kråkhaugen og en rundkjøring ved Trollsvingen. 
 
Det anbefalte prosjektet koster 950 mill. kroner og vil ta 6,5 år å nedbetale med 
en bompengesats på kr. 20. 270 mill. kroner er stats- og fylkesbidraget.  
 
Det ble ikke bevilget penger til bypakke for Kristiansund i nasjonal transportplan. Statens 
vegvesen har imidlertid øremerket 250 mill. kroner av programområdemidlene til en 
bypakke dersom Kristiansund kommune ønsker det. Denne saken skal legge grunnlag for 
at bystyret sier ja eller nei til bypakken som er foreslått.  

Et nei medfører at de øremerkede pengene flyttes til andre prosjekter i regionen, og at 
videre planarbeid med riksvegprosjektene stopper opp på ubestemt tid. Sier kommune ja 
til prinsippet om en bypakke, vil vegvesenet videreføre planleggingen  

Statsbidrag og annen medfinansiering 
Statens vegvesen region midt har satt av 250 mill. kroner til en bypakke for Kristiansund 
med utgangspunkt i en samlet kostnadsramme for prosjektene på 1 250 mill. kroner. 
Dersom vi kan realisere hovedprosjektene til en lavere samlet kostnad, kan vi redusere 
andelen som skal dekkes inn med bompenger. I tillegg inviteres fylkeskommunen til å 
delta med investerings- og driftsmidler for å styrke kollektivtilbudet gjennom bypakken. 
Kristiansund kommune vil legge til kommunale investerings- og driftsmidler der 
kommunens bidrag forsterker måloppnåelse. Kommunen er allerede i gang med 
realisering av sykkelsatsingen som har utspring i første versjon av bypakken fra 2014.  

De enkelte tiltakene 
Bypakken inneholder forslag til trafikale løsninger i Rensvik-området og for Nordlandet, 
tilknyttet RV 70. Figuren under viser en skjematisk oversikt over forbedringene i 
trafikkavvikling vi kan oppnå gjennom bypakken. I tillegg til eksisterende rundkjøring 
ved Futura, kommer det nå nytt flyplasskryss. Bypakken vil i tillegg gi bedre 
trafikkavvikling med nytt kryss på Rensvik og på Løkkemyra vest, åpning av trafikk 
under riksvegen mellom Dale og Vikan (Fostervolls gate) og ny vei fra Melkvikan og opp 
til ny stor rundkjøring før Nordsundbrua. Dette vil samlet sett gi en helt annen og 
framtidsrettet infrastruktur for kommende nærings- og boligutvikling i området.  



 

 

 

Figur 1 Oversikt over bypakken 

Statens vegvesen har utarbeidet en finansiell analyse av de ulike elementene og 
alternative sammensetningene av en bypakke som følger vedlagt. Denne er lagt til grunn 
for drøftingen under. 

Rensvikområdet 
Det er foreslått en rundkjøring omtrent der dagens kryss ligger, med nye løsninger for 
gang- og sykkeltrafikken, og nye tilkomstveger til eiendommer i området. Den nye 
undergangen ved Rensvik skole vil bli enda viktigere når det skal bygges ny felles 
barneskole for nordre Frei.  

For å samle gang- og sykkeltrafikken foreslås en bru over riksvegen ved Rensvikholmen. 
En undergang vil koste like mye og gi et dårligere tilbud. Å flytte sykkeltraséen til 
østsiden av Renabakken vil pga. fornminner koste mer enn sykkelbrua.  

Samlet kostnad for disse tiltakene er 265 mill. kroner. Reguleringsplanen for området er 
snart klar for oversending til kommunen for behandling.  

Nordlandet 
Statens vegvesen har, i dialog med kommunen, laget en rekke forslag til løsninger for 
gjennomfartstrafikken over Nordlandet. Opprusting og utviding av eksisterende trasé 
gjennom Melkvikan er vurdert, men det er ikke mulig å finne plass til en framtidsrettet 
løsning uten svært store og kostbare inngrep i landskap og bomiljø. Som vist i 
kommuneplanens arealdel foreslås derfor en ny hovedvegtrasé over/gjennom 
Kråkhaugen.  



 

 

Mellom ny rundkjøring vest på Løkkemyra (Vikansvingen) og ny rundkjøring ved 
Kontrollplassen, Nordsundbrua, bygges ny firefelts vei med to alternativer gjennom 
Kråkhaugen. Begge alternativene har bru over Fostervolls gate og slik planfri kryssing 
under RV 70, samt ny øvre del av Dalegata som kobles inn på rundkjøringen. 

 Alternativ 1: Lang tunnel (410 m) og utvendig sykkelvei, 810 mill. kroner 
 Alternativ 2: Veg i dagen m/sykkelvei, 570 mill. kroner 

Det skiller altså 240 mill. kroner mellom alternativene som, dersom det billigste velges, 
kan brukes til å redusere bompengesatsen, redusere nedbetalingstiden, og/eller ta inn 
nye tiltak.  

Det er under arbeid en reguleringsplan som viser begge alternativene. Kommunen får 
planforslaget til behandling ved årsskiftet 2018 – 2019. Alle huseiere som kan bli direkte 
berørt er varslet av statens vegvesen.  

Trollsvingen 
Ny rundkjøring på Wilh. Dalls vei som binder sammen Trollsvingen og Røsslyngveien, og 
ny undergang erstatter «blåbrua», 50 mill. kroner 

Byutviklings- og kollektivtiltak 
Diversepost til andre relevante trafikale tiltak, 45 mill. kroner. I tillegg inkluderes 
fylkeskommunale investeringsmidler til kollektivtiltak med anslagsvis 2,5 % av 
investeringsrammen (20 – 30 mill. kroner).  

 

Alternative «pakker» vi kan velge: 
Tiltak Alt A Alt B Alt C 
Nordlandet med tunnel 810   
Nordlandet med åpen løsning  570 570 
Rensvik 265 265 265 
Trollsvingen 50 50 50 
Kollektivtiltak (MRFK) 30 20  
Byutviklingstiltak 45 45  
Sum  1 200 950 885 

 

Nedbetalingstid ved hhv. 20 og 15 kroner i bomsats: 
Alternativ Kostnad 20 kr 15 kr 
A med tunnel 1 200 mill 8,8 år 12,5 år 
B med åpen løsning 950 mill 6,5 år 8,8 år 
C uten koll/utv 885 mill 6,3 år 8,5 år 

 

 

Lengre nedbetalingstid vil øke rentekostnadene:  
Alternativ Kostnad 20 kr 15 kr 
A med tunnel 1 200 mill 102 mill 174 mill 
B med åpen løsning 950 mill 52 mill 84 mill 
C uten Trollsvingen 885 mill 44 mill 76 mill 

 



 

 

Reguleringsplanlegging 
Kommunen skal formelt ta stilling til de enkelte alternativene på et senere tidspunkt, 
bl.a. gjennom behandling av reguleringsplanene. Planen for Rensvikområdet er klar for 
kommunal behandling, mens planen for Nordlandet forventes å komme til kommunen for 
behandling på slutten av 2018. Først når reguleringsplanene er vedtatt har vi full oversikt 
over kostnadene, og slik kan vedta detaljene i bypakken.  

Bompengesnitt, -satser og rabatter 
Den finansielle analysen som er gjort (vedlegg) vurderer de ulike alternativene 
(kostnadsrammer) opp mot hhv. 15 eller 20 kroner i bompengesats. Variabelen blir da 
forventet nedbetalingstid.  

Det legges opp til to bomsnitt på hhv. Omsundbrua og Nordsundbrua. Det betyr at det 
planlagte bomsnittet ved Atlanten fra forrige bypakkeforslag går ut. Dette vil redusere 
inntektene noe, men mangelen på større tiltak mot sentrum forsvarer ikke et bomsnitt 
her. En effekt av dette vil bli at trafikk fra Averøy kan nå sentrum bomfritt når 
Atlanterhavstunnelen er nedbetalt.  

Andre bypakker i Møre og Romsdal 
Bypakke Ålesund var oppe i bystyret og i Fylkestinget i april 2018. Pakken (det faglige 
grunnlaget) ble ikke vedtatt av Ålesund kommunes bystyre. Bypakke Molde er enda i en 
svært tidlig fase, og det er usikkert hvilket nivå en havner på der hva gjelder takst, 
månedstak, totalkostnad etc. Pr. i dag legges til grunn en takst på kr 20 for lettbil i 
Ålesund og Molde (før rabatt). 

Nedbetalingstid vil avhenge sterkt av total prosjektportefølje, utbyggingstakt m.m., men 
vil ligge nærmere 15 år, som en den maksimalt perioden for bompengeinnkreving på 
denne typen prosjekter. I Ålesund er det planlagt at kommunen skal inn med 5 % av 
totalkostnad, mens fylkeskommunen skal inn med til sammen 5 %, fordelt likt mellom 
investering og drift av kollektivtrafikk. 

Rabattordningen er nasjonal, dvs. at på alle nye prosjekter skal være en rabatt på 20 % 
for brikkebruk for lettbil, mens tungbil ikke får rabatt (obligatorisk brikke). Taksten her 
er to ganger lettbiltakst. I Ålesund går staten inn med 560 mill. kroner, mens i Molde er 
det lagt opp til en statlig andel på 900 mill. kroner. (Begge 2017-kroner.) Månedstak er 
for Ålesund foreslått satt til 60 passeringer pr. bil (forutsetter brikke). 

Bakgrunn 
 
Statens vegvesen har i nært samarbeid med kommunen og fylkeskommunen arbeidet for 
å planlegge, finansiere og gjennomføre en helhetlig samferdselsløsning for Kristiansund 
siden 2010. I 2014 fikk vi utarbeidet et overbygningsnotat med analyser av 
utfordringene og forslag til løsninger både teknisk og økonomisk. Arbeidet etter dette ble 
presentert for formannskapet i eget notat i 2017 som vedlegges som 
bakgrunnsinformasjon.  Arkivinnsyn i denne komplekse saken kan finnes her.  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen skal i denne saken veie kostnader for innbyggere og næringsliv med 
innføring av bompenger, opp mot gevinsten et oppgradert transportsystem vil bety for 



 

 

byen og regionen. Det har så langt ikke vært lett å akseptere store kostnader for 
prosjekter det har vært begrenset oppslutning for.  

Etter omfattende samarbeid med Statens Vegvesen har mener vi å ha kommet fram til 
en løsning hvor de samfunnsmessige fordelene i stor grad overgår belastningen en 
bompengeperiode vil representere. Vi får framtidsrettede løsninger for hele Nordlandet til 
en lavere pris enn tidligere, vi får en effektiv og ikke minst trygg vegløsning på Rensvik, 
og vi få gjennomført noen mindre prosjekter som rundkjøringen ved Trollsvingen. 
Dersom vi få oppstart i 2022, kan vi ha hele anlegget nedbetalt innen utgangen av 2028. 

Som det framgår av vegvesenets beregninger kan bypakken godt gjennomføres med kr 
15,- som bompengesats. Nedbetalingstiden blir da økt med vel 2 år, og rentekostnadene 
øker fra 52 til 84 mill. kroner. Molde og Ålesund får bypakker med kr 20,- som sats, og 
det bør slik være akseptabelt også i Kristiansund.  

 

Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Hensikten med forslaget til bypakke er 
miljøforbedringer, trygghet og framkommelighet. Det er viktig at prosjektene planlegges 
og gjennomføres med kvalitet for at en slik gevinst skal høstes.  

 
Saken planlegges informert/involvert på følgende måte: Ordinær kunngjøring av 
vedtaket. Reguleringsplanene skal ha omfattende behandling etter plan- og 
bygningsloven når de fremmes for kommunen.  

 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har ingen signatur. 

Arne Ingebrigtsen 
rådmann 

 
 


