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Bompengerfra2014
Detkanliggetil rettefor at
av
det kanbliinnkreving
bompengeri enellerannen
1ra2014.
form- iAlesund
Den vegVEGPROSJEKTGRUPPE.
prosjektgruppa som Alesund
formannskap opprettet hosten
2009, hadde sitt siste mote mandag, sammen med representanter fra Statensvegvesen.
I bystyret. - Pi mandagensmote
var det enighet om hva som videre skal skje med de saker vegnemnda har arbeidet med. Vi
legger ikke fram noen innstilling
ni, men i bystyremotet 4. november skal jeg og overarkitekt
Gudmund Hoel gi ei orientering
om arbeidet og hva som videre
skal skje med de innspill som er
kommet, sier ordfsrer Bjorn
Tommerdal. Han har ledet arbeidet i ..vegprosjektgruppa>
som den ble kalt da den ble opprettet.
Oversikt. I det mandatet $uppa
fikk fra formannskapet, li det at
den skulle lage ei oversikt over
vegprosjekt som er under utredning og/eller planlegging i Alesund og Alesundregionen. De
skulle ogsi lage en oversikt over
aktuelle fi nansieringsformer for
i kunne realisere prosjektene
innenfor en nerlnere angitt tidshorisont. Mandatet tilsa ogsi at
de skulle komme med forslag til

skal gi gjennom(i forgrunnen)og omridet viLERSIAD.Detteflybildet er tatt fra ost mot vest,og viser litt av det omridet den nye Lerstadvegen
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derevestovermot Alesundsentrum.I detteomridet liggertrolig ogsi andreprosjektsom kanfi ei delfinansiering

prosjekt som bsr samordnes og
fremme fqrslag til prioritering,
samt antyde hvordan prosjektene skal finansieres og hvem
som skal drive fram prosjektene.
Kollektivtraf ikk. Gruppa skulle
ogsi ta med en oversikt over
andre vegprosjekt som bor utredes og/eller planlegges og
fremme forslag om hvordan kollektivtransporttiltak og gang- og
sykkelveger skal innpasses i planene.
- Det skal ikke fattes noe vedtak i bystyret 4. november, men
noen sigrral til administrasjonen
vil det nok komme, signal som
kan gi foringer for det arbeidet

- Vi legger opp til atbystyret
skal fatte et prinsipp- eller viljesvedtak viren 2011.
Si mi vi komme tilbake med ei
prioriteringsliste ett ir seinere,i
ei sak som forst legges fram for
blutviklings- og milj okomitgerl
for den gir til formannskap og
bystyre.
Fra 1.januar 2O14.- Jegvil tro at
med den framdriftsplanen jeg
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BjornTsmmerdal ser for meg ni vil det kunne bli
har vart lederog EvaVinieAurdal
aktuelt med bompengeinnkrenestlederi vesprosiektsruoo??"r0,
ving fra t. januar 2014, sier ordfarer Bjarn Tsmmerdal. Men
han vil ikke si noe om hvor og i
administrasjonen skal gSareidere, sier ordforer Bjorn Tam- hvilket omfang det skal kreves
innbompenger.
merdal.

Et stadigbidrag pi rso mill. kroner har vert antydet til det prosjeket. Men det er en stund siden.
Andre aktuelle prosjekt som
sikkert harvert droftet i nemnda
er en lang bynrnnel under Brosundet, miljolokk i VolsdalerutunBorgundforden,
nel
under
.
Moreaksen. HamnsundsambanBJORNTOMMERDAT
det og Hafast for bare i nevne
noen fi prosjek. I tilleggkommer
Mange prosjekt. Hvor mange ei massiv satsing pi bygging av
prosjek som har svirret giennom gang- og sykkelveger i heile Alelufta i vegprosjeltgruppa vet ikke sunds lengde
vi, men mange er det.
Og langt framme i nemndas bevissthet har heilt sikkertvert den
nye Lerstadvegeq der vegvesenet
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er i full gang med planleggrnga.
karsten.lilleheim@smp,no
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