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SAKSPROTOKOLL - NY E8 GJENNOM RAMFJORDEN

Behandling:
Anni Skogman FRP, foreslo:
«Tromsø FRP kan ikke se at det er lagt frem oppdaterte tall og beregninger som på en
tilstrekkelig måt gir dokumentasjon på at en løsning på vestsiden av Ramfjord vil bli vesentlig
billigere enn vedtatt trasé. Vi kan heller ikke se at det er dokumentert at ny veg raskest kan bli
realiseres på vestsiden. Tromsø FrP står fast på østre trase som det mest fremtidsrettede
trasevalg for ny E8 gjennom Ramfjord
Forslag til vedtak:
 Det gjøres i dag ingen nye vedtak om trasevalg.
 Vi skal i bli forelagt 2018 tall for vestre alternativ innen 31.12.18.»
Erlend Svardal Bøe H, foreslo:
«Forslag til vedtak:
1. Tromsø kommune ber om at det økonomiske tallgrunnlaget for vestre trasé oppdateres
og at det utarbeides en tidsplan for realisering når det gjelder regulering og bygging av
østre trasé og vestre trasé med tanke på hva som realiseres raskest.
2. Tromsø kommune vil understreke at en ny vei gjennom Ramfjorden bygges ut raskest
mulig, uavhengig av trasévalg.»
Kristin Røymo AP, foreslo:
«Forslag til vedtak:
3. Tromsø kommune ber statens vegvesen klargjøre planforslaget for vestre trasé til
politisk behandling slik at det muliggjør finansiering over RNB 2019, samt at
bompengeproposisjon planlegges for behandling i stortinget i vårsesjonen 2019.»
Votering:
Anni Skogmans forslag til innstilling fikk en stemme (Skogman FRP) mot åtte stemmer
(Røymo, Myklevoll og Heitmann AP, Bøe og Fyhn H, Bjerke KRF, Johansen SV, Olsen
RØDT) og falt.
Erlend Svardal Bøes forslag punkt 1 til innstilling enstemmig vedtatt.

Erlend Svardal Bøes forslag punkt 2 til innstilling vedtatt med åtte stemmer (Røymo, Myklevoll
og Heitmann AP, Bøe og Fyhn H, Bjerke KRF, Johansen SV, Olsen RØDT) mot en stemme
(Skogman FRP).
Kristin Røymos forslag til innstilling vedtatt med fem stemmer (Røymo, Myklevoll og
Heitmann AP, Johansen SV, Olsen RØDT) mot fire stemmer (Bøe og Fyhn H, Skogman FRP,
Bjerke KRF)
Vedtak:
1. Tromsø kommune ber om at det økonomiske tallgrunnlaget for vestre trasé oppdateres
og at det utarbeides en tidsplan for realisering når det gjelder regulering og bygging av
østre trasé og vestre trasé med tanke på hva som realiseres raskest.
2. Tromsø kommune vil understreke at en ny vei gjennom Ramfjorden bygges ut raskest
mulig, uavhengig av trasévalg.
3. Tromsø kommune ber Statens Vegvesen klargjøre planforslaget for vestre trasé til
politisk behandling slik at det muliggjør finansiering over RNB 2019, samt at
bompengeproposisjon planlegges for behandling i Stortinget i vårsesjonen 2019.

