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side 3 – Konsekvensutrednig Hamnsundsambandet, Temarapport regional og lokal utvikling

1 Innledning
1.1 Bakgrunn
Hamnsundsambandet AS ble stiftet i 2008, og er eid av lokalt næringsliv og kommunene
Haram, Giske og Ålesund. Nordplan AS utreder på vegne av Hamnsundsambandet AS mulige
vegtraséer og undersjøiske tunneler mellom Ellingsøya og Hamnsund. Flere alternativer har
blitt vurdert; blant annet forbindelser via Valderøya og via Store Kalvøy. I det videre arbeidet
ser en bort fra alternativet via Valderøya, og står igjen med to alternativer der det ene går via
Store Kalvøy, mens det andre går via holmene sørøst for Hamnsund med lokalveg til Store
Kalvøy. Begge disse alternativene forholder seg til nye forskrifter med maks 5% stigning.
Planleggingen av Hamnsundsambandet startet i 1987 i forbindelse med bygging av
Ålesundstunnelene. Bakgrunnen for planarbeidet var at fergeforbindelsen mellom HaramGiske-Ålesund falt bort. Næringslivet så da behovet for en mer direkte, og raskere forbindelse
nordover via nye fjordkryssinger. Prosjektet er ytterligere aktualisert ved planlagt Nordøyveg,
ettersom det i finansieringsmodellen legges til grunn at hurtigbåtsambandet til Store Kalvøy
og Nordøyane blir avviklet. Reise- og pendlingsavstanden vil dermed øke for de som i dag
bruker hurtigbåtsambandet.
Kartet under visualiserer godt fjordsystemet og de utfordringene kommunene i denne
regionen har i forhold til samhandling og transport av varer og tjenester.

Oversiktskart, plassering av kommunene i regionen.

1.2 Mål for prosjektet
Ved å koble Nordøyvegen til Hamnsundsambandet vil regionen få en rask og effektiv
vegforbindelse mellom kommunene Sandøy-Haram-Ålesund og Giske. En satsing på vegnettet
skal gi en nedkorting av reisetid, slik at Ålesundsregionen styrkes som bo-, arbeids- og
serviceregion.
Selskapets mål er å realisere prosjektet ved hjelp av bompenger så raskt som mulig. Det er
fylkeskommunen som er tiltakshaver og byggherre for fylkesvegnettet, mens Statens vegvesen
er en viktig samarbeidspart i arbeidet.
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Prosjektmål (hentet fra planprogrammet):
Hovedmål:
Knytte næringslivet og den maritime klyngen i Ålesundsregionen nærmere sammen ved å
legge til rette for et mer fleksibelt og kortere vegsystem mellom Haram, Giske og Ålesund.
Delmål:
‐ Styrke regionen gjennom et økt bolig- og arbeidsmarked
‐ Redusere avstandsulempene ved kortere reise- og transporttid
‐ Styrke passasjergrunnlaget for Vigra flyplass
‐ Sikre bosettingen på Store Kalvøy
‐ Gi lettere tilgang til flere rekreasjons- og friluftsområder

1.3 Utredningskrav i planprogrammet
Forskrift om konsekvensutredning stiller ikke krav til gjennomføring av analyser for lokal og
regional utvikling. Om dette skal gjøres og hvor omfattende det eventuelt
bør gjøres, skal vurderes lokalt i hvert enkelt tilfelle. Ved planlegging av store vegprosjekter
som påvirker arealbruk, næringsliv, arbeidsplasser og bosetting, er det naturlig å foreta en slik
utredning.
Planprogrammet setter krav til en konsekvensutredning som kort skal utrede om prosjektet
påvirker eller fører til endringer for følgende forhold:
1.
Regional utvikling – Ålesund som regionsenter
2.
Arbeidsmarked – næringsutvikling og pendling
3.
Transport – for næringslivet
4.
Kollektivtrafikk
5.
Fritidsaktiviteter
Det skal særlig legges vekt på utviklingsperspektivet og de positive konsekvensene
vegforbindelsen gir for regionen. Målsettingen er å dokumentere hva en faktisk oppnår lokalt
og regionalt ved etablering av vegforbindelsen.
Hvordan vil Hamnsundsambandet påvirke regiondannelse og senterstruktur – vil det skje en
utvidelse, en styrking eller svekking av regionen gjennom at reisetid mellom Ålesund, Haram
og Giske endres? Hvordan vil et 0-alternativ med bortfall av ferge- og hurtigbåt påvirke den
funksjonelle arbeids-, bolig- og serviceregionen?

1.4 Metode
Det er ikke utarbeidet en eksakt metode eller krav til innhold til en analyse av regional og lokal
utvikling, men Statens vegvesens håndbok 140 (Konsekvensanalyser Veiledning 2006) gir noen
føringer til arbeidet som det er tatt utgangspunkt i.
Drøftingen vil ikke kunne gi eksakte svar. Målet er å synliggjøre nye muligheter og hva som blir
sannsynlig utvikling på disse områdene.

1.5 Avgrensing av analyseområdet
Kommunedelplanen er avgrenset til å omfatte traséalternativene med influensområder.
Ålesundsregionen, her definert som kommunene Ålesund, Giske, Haram, Skodje og Sula,
representerer et integrert bo- og arbeidsmarked og blir direkte berørt av
Hamnsundsambandet. Analysen vil først og fremst se på betydningen av sambandet for de tre
kommunene som blir direkte berørt av sambandet; Haram, Giske og Ålesund.
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2 Dagens situasjon
2.1 Geografisk plassering av planområdet
Planområdet omfatter kommunene Haram, Giske og Ålesund.

Haram

Giske

Ålesund

Kommunene Haram, Giske og Ålesund (svart stiplet linje viser kommunegrensene)

2.2 Ålesund kommune
Historikk og utvikling
Ålesund er handels- og industrisenteret på Sunnmøre, og den klart største byen mellom
Bergen og Trondheim. Kommunen hadde ved inngangen til 2015 et innbyggertall på vel
46.000. Byen er regionsenter for et omland med ca. 110.000 innbyggere (13 kommuner), og
har dermed en betydelig andel av fylkets 264.000 innbyggere. Ålesund/Sula er landets 9.
største tettsted1, mens Molde ligger på 23. og Kristiansund på 28. plass.
Ålesund ligger ytterst i fjordsystemet på Sunnmøre og inkluderer øyene Hessa, Aspøya,
Nørvøya og halve Oksnøya som er forbundet med broer. Ellingsøya er forbundet med Nørvøya
med undersjøisk tunnel, og i øst med bro over Taftasundet til Skodje kommune. Kommunen er
relativt liten i areal, og derfor er det et nært forhold og samarbeid mellom byen og de
omkringliggende kommunene.
Bysentrum ligger rundt Brosundet og har en tett urban karakter. Byen brant i 1904 er kjent for
sin gjenreisingsarkitektur i Jugendstil. Byens egne innbyggere, tilreisende, men også svært
mange fra distriktet, benytter seg hyppig av byens mange kaféer, restauranter og kulturtilbud.
Infrastruktur
Kommunen er lang og smal og her er begrenset ledig areal til ny industri og større
boligområder. Som følge av arealknapphet flyttet både industriarbeidsplasser og mennesker
1

https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_Norges_st%C3%B8rste_tettsteder
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fra bysentrum på 1960 – tallet. Aktivitet ble flyttet til andre deler av kommunen, men også til
omkringliggende kommuner der det er mer ledig areal.
Omlegging av trafikk fra sjø til land var medvirkende årsak til at landsdelens
kommunikasjonsmessige tyngdepunkt i løpet av 1980-åra flyttet fra havna i Ålesund til
Sunnmøres viktigste veikryss Moa. Her er landets tredje største kjøpesenter vokst frem (målt i
omsetning), og trekker kunder både fra bysentrum, nabokommunene og hele Nordvestlandet.
Slik har tyngdepunktet for handel i Ålesund flyttet seg fra sentrum og innover til Moaområdet.
På mange måter fører dette til at Ålesund blir en todelt by. Med sin langstrakte, smale geografi
er det en utfordring å løse infrastrukturen i byen. Ålesund kommune har vedtatt en revidert
bypakke som skal løse noen av utfordringene i trafikkavvikling, bedre forholdene for kollektiv
og for gående og syklende. Det er først og fremst tiltak i sentrum og strekningen sentrum –
Moa som er prioritert.
Demografi
Fremskriving av folketallet viser en jevn økning der det er innvandring som står for den største
økningen.

Mange av kommunene i Møre og Romsdal har de siste årene opplevd god vekst i folketallet, og
mye av denne veksten kommer av en økt innvandring fra utlandet. Til tross for veksten, er
flere av kommunene sårbare når det gjelder demografisk utvikling. NORDREGIO har utarbeidet
et kart over den demografiske sårbarheten i alle kommunene og regionene i Norden. Formålet
med kartet er å gi et bilde over en kompleks demografisk situasjon og hvordan sårbarheten
fordeler seg mellom kommunene. Sårbarheten blir målt gjennom ulike demografiske
komponenter som aldersstruktur, kjønnsbalanse, fødsels- og dødsrater, og migrasjon. For hver
demografisk komponent er det satt en terskelverdi som avgjør om komponenten er i
risikosonen eller ikke.
Tabellen under viser at Ålesund har en utfordring i kjønnsbalansen som kan skyldes høy
innvandring av menn og/eller utflytting av kvinner. Forklaringen kan ligge i et tradisjonelt
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mannsdominert næringsliv, få offentlige arbeidsplasser, og i et utdanningstilbud som
oppfattes som maskulint. Flere kvinner enn menn tar høyere utdannelse, kvinner flytter til
større byer for å ta utdannelse og flytter ikke hjem når studietiden er over.

Kommunestatistikk Møre og Romsdal fylke 2015

Kompetanse
Det er lettere å rekruttere kompetanse i Ålesund enn resten av regionen, og flere bedrifter som
har produksjon i nabokommunene har derfor valgt å ha kontorarbeidsplasser i byen. Ålesund
fungerer som et handels- og servicesenter for resten av regionen, og de fleste som bor her
arbeider innenfor disse næringene, men her er også et sterkt næringsliv innenfor marine og
maritime næringer. Det er relativt få som arbeider innenfor det offentlige eller akademia, noe
som kan forklares med liten andel offentlige arbeidsplasser og et universitet (fra 2016 del av
NTNU) med et avgrenset utdanningstilbud.
Forskningsmiljøet har en anvendt tilnærming der det er et nært samarbeid med
produksjonsbedriftene i regionen. Generelt kan man si at profilen på arbeidslivet er
tradisjonelt, noe som tiltrekker seg mannlige arbeidstakere, og kan være med på å forklare
ubalansen i kjønnsfordelingen i befolkningen.
At 32,6% av befolkningen har universitet- og høgskoleutdanning (landet 31,4%) er relativt lavt
tatt i betraktning at kommunen er en mellomstor bykommune.
Arbeidsmarked, økonomi
Ålesund er tett integrert med nabokommunene, og som tabellen under viser, er det stor grad
av arbeidspendling. Netto utpendling finner vi til Bergen, Oslo, Molde og Ulstein. 80,2% av
arbeidsstyrken arbeider i egen kommune.
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Næringslivet er både lokalt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt orientert der det marine og
maritime næringslivet er betydelig. Ålesund er Norges største fiskerihavn, Norges tredje
største containerhavn og Norges fjerde største eksporthavn2.
I byen finner vi sete for Kystverket, Fiskeridirektoratets regionkontor for Region Midt, Helse
Møre og Romsdal, Møre og Romsdal politidistrikt, Sunnmøre Tingrett, Nordre Sunnmøre Prosti
og regionskontor for Sjøfartsdirektoratet. Flere større bedrifter har sine hovedkontorer i byen,
og ellers er her mange mange bedrifter som betjener næringslivet i omegnskommunene.

2

https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85lesund
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Bearbeidet av NHOs KommuneNM

NHOs KommuneNM 20153, rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert
på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. I
denne rangeringen kommer Ålesund på en 29. plass av landets kommuner, og en 2. plass etter
Ulstein i fylkesrangeringen.
Den kommunale økonomien er anstrengt, og Ålesund er på ROBEK-listen som betyr at
kommunen må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne
foreta låneopptak eller langsiktige leieavtaler.

2.3 Giske kommune
Historikk og utvikling
Giske kommune ligger på øyer nordvest for Ålesund. Bebodde øyer er Godøya, Giske, Valderøya
og Vigra. Kommunens administrasjonssted og desidert største tettsted ligger på Nordstrand
på sørvestsida av Valderøya.
I kommunen finner vi en variert og spennende natur; berglendte fjelltopper, myrområder, fine
sandstrender, fuglefredningsområder og naturreservater. Øygruppa er rik på historikk og
kulturminner fra forhistorisk og historisk tid4.
Infrastruktur
Øygruppa har fastlandsforbindelse med Ålesund via broer og undersjøiske tunneler
(Vigrasambandet etablert 1987). Ålesund lufthavn Vigra ligger på Vigra. Dette er den største
flyplassen mellom Bergen og Trondheim og har gode flyforbindelser til inn- og utland. Den
store trafikken til og fra flyplassen er en utfordring for kommunen, og det er et mål å
tilrettelegge slik at trafikken blir minst mulig belastende for lokalbefolkningen.

3
4

NHOs KommuneNM 2015, Tallgrunnlag fra 2014
Store norske leksikon (sept. 2015) https://snl.no/Giske%2Fkommune
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Demografi
Ved inngangen til 2015 var det 8.000 innbyggere i kommunen. Det har vært en jevn økning i
folketallet i kommunen, der fremskriving av folketallet viser at innvandring vil stå for den
største økningen.

I likhet med Ålesund har kommunen en utfordring i forhold til demografi; her er et underskudd
på kvinner, og et underskudd i arbeidsdyktig del av befolkningen.

Kommunestatistikk Møre og Romsdal fylke 2015
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Kompetanse
Utdanningsnivået i kommunen er relativt lavt, bare 25,6% av befolkningen har universitet- og
høgskoleutdanning.
Arbeidsmarked, økonomi
50% av arbeidsstyrken arbeider i egen kommune. Største utpendlingskommune er Ålesund
(36,8%). Samtidig ser vi av tabellen under at det er relativt mange som pendler andre vegen fra Ålesund til Giske. Likedan er det en del som pendler til Haram.

Fiskerirelaterte virksomheter på land og sjø er største næringsvei i Giske med ca. 750
arbeidsplasser. Dessuten er her en del jordbruk, først og fremst melkeproduksjon. Disse
næringene gir grunnlag for relatert virksomhet som viser igjen i andel av befolkningen som
arbeider innen sekundærnæringer.
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I NHOs KommuneNM for 2015 havner Giske på en 61. plass blant landets kommuner, og en 5.
plass i fylkesrangeringen for Møre og Romsdal.

Bearbeidet av NHOs KommuneNM

2.4 Haram kommune
Historikk og utvikling
Haram er den nordligste kommunen på Sunnmøre og ligger nord for Ålesund og Giske
kommune. Kommunen består av et stort fastlandsområde med flere tettsteder,
kommunesenteret i Brattvåg, samt fire store øyer som nå ser ut til å få fastlandsforbindelse
gjennom Nordøyvegen.
Landskapet er karakteristisk med ei smal, flat landstripe mot sjøen, og et indre terreng som
stiger bratt mot fjellhøyder på ca. 1000 m. Her er gode fiskevann og mange turmuligheter
sommer som vinter.
Infrastruktur
I sin Strategiplan 5 sier kommunen at de har følgende utfordringer i forhold til geografi og
infrastruktur:
 Ligger i utkanten av en felles arbeids-, bo og serviceregionen rundt Ålesund –
konkurrerer med mer sentrale områder om å bli valgt som etableringssted og
boligområde.
 Blir oppfattet som å ligge langt fra byen – store «mentale avstander».
 Geografien internt i kommunen påvirker til en viss grad muligheten for rasjonelle
offentlige løsninger.
 Kommunesenteret er lite og fungerer ikke samlende som sentrum for kommunen.
 Historiske geografiske og «mentale» skiller står delvis i vegen for god intern
samhandling og styrking av Haram sin konkurransekraft utad.
 Samferdsel og transportforhold både internt og til/fra Ålesund.

5

Strategiplan for Haram kommune 2007-2017, vedtatt 2007
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Demografi
Kommunen hadde vel 9.000 innbyggere ved inngangen til 2015. Folketallsutviklingen viser en
jevn nedgang dersom det ikke blir tatt hensyn til innvandring. Det har vært stor
arbeidsinnvandring som har avhjulpet behovet for arbeidskraft spesielt innen de marine og
maritime næringene. Med en strammere økonomi og mindre behov for arbeidsinnsvandring
kan en fremskriving av historiske tall vise seg å være vel optimistiske.

Oversikt over demografisk sårbarhet i tabellen under, viser at kommunen i enda større grad
enn Ålesund og Giske, er i en sårbar situasjon.

Kommunestatistikk Møre og Romsdal fylke 2015
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Kompetanse
Bare 21,3% av befolkningen har universitet- og høgskoleutdanning. Dette er lavt tatt i
betraktning at landssnittet er 31,4%, og reflekterer et arbeidsmarked og en næringsstruktur
som er preget av produksjonsnæringer.
Arbeidsmarked, økonomi
Haram er en av de viktigste industrikommunene på Sunnmøre, der rundt halvparten av
sysselsatte arbeider innen verkstedindustrien. Internasjonale bedrifter som Vard og RollsRoyce Marine er sentrale aktører, og sammen med underleverandører er næringslivet en viktig
del av den maritime klyngen. Den maritime næringen er grunnlaget både for bosetting og
aktivitet i kommunen. Næringslivet er sterkt konjunkturavhengig og dermed sårbart.

69,8% av arbeidsstyrken arbeider i egen kommune, største utpendlingskommune er Ålesund
(38,8%). Arbeidsmarkedet er tett integrert med omlandskommunene, der den største
utpendlingen skjer til Ålesund og Skodje.
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NHOs KommuneNM 2015 rangerer Haram på en 39. plass, og en 4. plass i fylkesrangeringen.

Bearbeidet av NHOs KommuneNM

2.5 Kommunikasjon
Store deler av Haram, Giske og Ålesund kommune ligger på øyer; noen er forbundet med
fastlandet via undersjøiske tunneler og broer, andre er i dag helt avhengige av ferge og
hurtigbåt. God infrastruktur er en forutsetning for samhandling internt i regionen, men er
også helt avgjørende for et levedyktig eksportrettet og internasjonalt orientert næringsliv.
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Dagens vegsystem er delvis riksveg, fylkesveg og lokalveger (se 2.6 vegstandard).
Det er undersjøisk tunnel fra Ålesund til Ellingsøy. Fra du kommer opp av tunnelen på Kverve
helt vest på Ellingsøya kan du kjøre hele øya østover via bro over Taftasundet til Skodje
kommune. Eller du kan kjøre vestover til Giske kommune via undersjøisk tunnel til Valderøya.
Fra Valderøya kan du kjøre via bro til Giske og derfra i ny undersjøisk tunnel til Godøya. Eller,
du kan kjøre fra Valderøya via bro til Vigra.
Vigra flyplass har over en million reisende per år, med flere daglige avganger til Bergen, Oslo
og Trondheim. Her er for tiden direkteruter til København, Amsterdam, Gdansk, Vilnius,
London og Alicante. I tillegg er her flere charterruter som varierer med årstidene; sommeren
2016 med syv destinasjoner. Det er flybuss til alle avganger og ankomster. Det går flybuss til
og fra Ålesund sentrum, Moa, samt hurtigbåtkaia på Valderøy.
Ettersom jernbanen ikke har spor lenger enn til Åndalsnes, er tog et mindre brukt
transportmiddel. Mesteparten av gods fra regionen blir fraktet med trailere på veg via
Åndalsnes og gjennom Gudbrandsdalen til Østlandet. Mye godtrafikk går også på containere
på sjø, fra bedriftenes egne kaianlegg eller via stamnetthavnen i Ålesund som er en av de
største trafikkhavnene i landet.
Ålesundregionens Havnevesen er organisert som et interkommunalt samarbeid mellom
kommunene Giske, Haram, Sula og Ålesund, og drifter all kommunal havneinfrastruktur i
tillegg til å veilede skipstrafikken i kommunens sjøområder, herunder alle kommunale kaier.
Cruisehavna i Ålesund er den 5. største i landet. Cruisetrafikken er viktig for havna i Ålesund, i
og med at den er synlig og populær i bybildet. Cruise er et satsingsområde for havnevesenet og
utbedringer og tilrettelegginger gjøres kontinuerlig for å ivareta denne satsningen. Lystbåter
er en stor og synlig del av trafikken om sommeren. Denne er spesielt lokalisert i indre havn i
Ålesund.
Hurtigruta har daglige anløp i Ålesund.
Utbygging av vegnettet for bil, kollektivtrafikk, gående og syklende vil være en viktig
forutsetning for videre utvikling og vekst i Ålesund og i regionen. Spesielt opplever
næringslivet store utfordringer i fremføring av varer og tjenester.
Ålesund har vedtatt en revidert bypakke. Målet med denne er å løse noen av de utfordringene
kommunen har med avvikling av trafikken. Utfordringene er spesielt store på strekningen Moa
– Sentrum – over Brosundet til Aspøya. Det planlegges 4-felts veg, nytt kollektivknutepunkt på
Sykehuset, ved Høgskolen, ny kollektivterminal i sentrum og ny bro over Brosundet.
Bypakken som ble vedtatt i bystyret 3. desember 2015 vil koste 3 milliarder kroner og skal
delvis finansieres av bompenger. Saken sendes nå over til Statens Vegvesen som utarbeider en
detaljert bompengesøknad. Søknaden skal behandles av Ålesunds politikere til våren 2016 med
mål om vedtak i Stortinget i 2017. Da kan man starte bygging i slutten av 2017 og starten av
20186.
Omegnskommunene mener bypakken i større grad burde hatt en regional profil. Dessuten er
det misnøye med at bilister som skal kjøre gjennom Ålesund til flyplassen, eller skal til
sykehuset, må betale bompenger for infrastrukturtiltak i Ålesund.

6
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Oversikt over innholdet i bypakken i Ålesund

I Haram kommune går det ferge til Nordøyane; fra Skjelten på fastlandet til Kjerstad på
Lepsøya og til Austnes på Haramsøya (som er forbundet med Skuløya med bro). Fra Brattvåg
går det ferge til Fjørtoft og til Myklebust på Harøya. Fra Brattvåg er det også fergeforbindelse
til Dryna som gir forbindelsen nordover til Molde.
Store Kalvøy har to ukentlige anløp med ferge (forhåndsbestilling), til Skjelten i Haram.
Fergeforbindelsen er nødvendig for kommunal renovasjon og andre kommunale tjenester
(brøyting, septiktanktømming o.a.).
Nordøyruta går med hurtigbåt fra Ålesund via Valderøya, Store Kalvøy, Hamnsund, Lepsøya,
Haramsøya, Fjørtofta til Harøya.

Planlagt Nordøyveg

I investeringsplanen for Nordøyvegen er det lagt til grunn at fergeavløsningsmidler (inkludert
hurtigbåt) skal være en del av finansieringen. Det vil i praksis si at ferge- og hurtigbåtruter
avvikles (det er meningen at Brattvåg – Dryna skal bestå). Store Kalvøy kan dermed stå i fare
for å miste både ferge- og hurtigbåtforbindelsen.
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Med avvikling av ferger og hurtigbåt må trafikk til og fra Ålesund og Vigra fra Nordøyane og
deler av trafikken fra Sandøy gå via fylkesveg 146 Søvika og Grytastranda, videre enten via
Ellingsøya eller via Brusdalen og Moa. De som i dag benytter seg av kollektivtilbudet med
hurtigbåt vil da få en mye lenger reiseveg med bil eller buss. Dette vil ikke minst ha stor
betydning for næringslivet i Haram som mister en viktig forbindelse sørover til flyplassen og
Ålesund sentrum.
Hurtigbåtrutene Hareid – Valderøy (korresponderer med flybuss på Vigra) – Ålesund, samt ruta
Langevåg – Ålesund har hyppige frekvenser og brukes av mange til og fra flyplass og i
arbeidsreiser.
Det går i dag buss til flere av hurtigbåt- og fergeavgangene som gir mulighet for arbeids- og
skolependling.

2.6 Vegstandard
Dagens vegsystem fra Hamnsund til Ålesund er fylkesveg 146 fra Hamnsund via Grytastranda
til Slyngstad. Her går fylkesvegen over til riksveg 659 som fortsetter til Stette, der en kan velge
å følge fylkesveg 107 over Ellingsøya, eller E39, via Brusdalen til Ålesund.
På Valderøy har vi riksveg 658, og på Store Kalvøy er det i dag bare en kort vegstubbe av enkel
standard.
Trafikken mellom bedriftene i Brattvåg og Søvik, og trafikken ut til Nordøyane, går via Hildre.
Denne strekningen av riksveg 659 er av dårlig standard. Den er smal, utan midtstripe og
snirkler seg mellom husene som ligger tett innpå vegskulder mange plasser. Fartsgrensa er 60
kmt. Ny veg er under planlegging på Hildre, men trasé er enda ikke avklart.
De andre fylkesvegene og riksvegene går i hovedsak utenom tett bebyggelse, med fartsgrense
som varierer mellom 50 – 80 kmt. Kjøretiden fra Hamnsund til Ålesund er ca 40-45 min, og fra
Hamnsund til Vigra ca 50 min. Fra Brattvåg til Ålesund 45 min og til Vigra ca 50 min.
De undersjøiske tunnelene trenger utbedringer, og noen av strekningene har såpass stor
årsdøgnstrafikk at de burde hatt flere kjørebaner. Både Ellingsøytunnelen (3 250 meter),
Valderøytunnelen (4 222 meter) har en stigning på 8 %, mens Godøytunnelen (3 844 meter)
har 10% stigning. Dette er ikke i henhold til dagens krav på 5%.
Manglende vedlikehold av vegnettet i fylket over lang tid er en av de største utfordringene i
transportsystemet. Pr. 20127 er forfallet på broer, tunneler og fergekaier regnet til ca. 3,1 mrd.
kr. Det er behov for store investeringer for å løse ut vegprosjekter som vil kunne ha stor effekt
på utviklingen av gode arbeids-, bo- og serviceregioner.

3 Føringer
3.1 Nasjonale føringer
Høsten 2014 ble alle landets kommuner invitert til å starte prosessen for å avklare om det er
aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Endelig vedtak skal fattes av kommunene
innen 1. juli 2016. Målet med kommunereformen er større og mer robuste kommuner med økt
makt og myndighet. Det er klare nasjonale føringer for at kommunene skal ha en viss størrelse
som er i samsvar med bo- og arbeidsregionene.
Fra statlig hold ser man behovet for mer kunnskap om samspillet mellom by og omland for å
styrke den regionale vekstkraften, og Giske, Haram, Ålesund, Sula og Skodje deltar derfor i
7
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Byregionprogrammet i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).
Programmet skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland og regionen sitt
næringsmessige potensiale. Den økte kunnskapen skal bidra til strategier og tiltak som styrker
regionen som helhet. Ålesundsregionen er nå plukket ut til å delta i fase 2 av programmet
sammen med 37 andre byregionar med til sammen 213 kommuner. Formålet med fase 2 er at
byregionene utarbeider konkrete strategier og gjennomfører tiltak innenfor
tema/samfunnsområder som regionen selv prioriterer, og med utgangspunkt i helhetlige
samfunnsanalyser.

3.2 Regionale føringer
Fylkesplanen8 slår fast at byene i fylket har en viktig rolle som motorer i regionen. Det må
utvikles attraktive lokalsamfunn med urbane kvaliteter. De sterke næringsklyngene innen
maritim og marin næring må styrkes, og spesielt er det viktig å styrke koblingene mellom
bedrifter og kunnskapsmiljø. Bedre infrastruktur er en viktig forutsetning for å skape utvikling i
samfunnet. Næringslivet må ha effektive og forutsigbare tilbud til forretningsreiser og for
godstransporten på sjø, bane, veg og med lufttransport. Pendlere må komme seg til og fra
arbeid med buss, båt eller bil. Økt etterspørsel etter fritids- og feriereiser krever også gode
transportløsninger.
Fylkesplanen sier videre: «Ferjestrekningar skal på sikt avløysast av bru eller tunnelløysingar
der det er samfunnsøkonomisk forsvarleg, teknisk mogleg og der effektane er særleg positive
for utvikling av robuste bu-, arbeids- og serviceregionar».
Senterstrukturplanen for fylket 9 fra 2015 slår fast at det må være en god funksjonsdeling og et
godt samspill mellom de ulike sentra og regionene rundt. Byene sin utvikling er en
nøkkelfaktor for den samlede regionale utviklingen i fylket, der Ålesund skal være et tydelig
regionsenter for Sunnmøre. Gode kollektivtilbud, fergefri E39 og andre nye
samferdselsprosjekter skaper grunnlag for større funksjonelle regioner, og effekten av dette vil
styrke eksisterende byer og tettsteder.
Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal fylke hadde 7.3.2012 opp en sak om transportmodeller
og samfunnsøkonomiske analyser. Fylkesrådmannen var da bekymret for den regionale
utviklingen så lenge de fleste utbyggingsprosjektene i Midt-Norge blir ulønnsomme gjennom
Statens vegvesen sine analyser. Noen av de modellene som Statens vegvesen bruker i de
samfunnsøkonomiske lønnsomhetsutregningene gir for lave trafikkprognoser. Dessuten er
ringvirkningene av mer robuste bo- og arbeidsmarkeder som følge av ny og bedre
samferdselsinfrastruktur ofte ikke tatt med. Mange prosjekter blir dermed ulønnsomme i
utredningene, mens de i praksis vil være lønnsomme.

3.3 Lokale føringer
Kommuneplanen for Giske10 har følgende visjon for det daglige arbeidet i
kommuneorganisasjonen: «Giske kommune – ein engasjert medspelar». Det blir lagt vekt på at
kommunen skal ha gode kommunikasjoner internt og til resten av regionen.
Haram kommune har følgende visjon: «Den leiande maritime industrikommunen i Noreg.
Kommunen skal vere kjend for å satse på livskvalitet, og til ei kvar tid vere mellom dei beste
norske kommunane å bu i»11. Kommunen legger vekt på å styrke det regionale samarbeidet for

8

Fylkesplan for Møre og Romsdal 2013 - 2016
Regional delplan for attraktive byar og tettstader, Senterstrukturplan for Møre og Romsdal
2014 – 2020 med retningsliner for lokalisering av handel og tenester, Møre og Romsdal
fylkeskommune
10
Kommuneplanen sin samfunnsdel 2014 – 2026, Giske kommune, 25.9.14
11
Strategiplan for Haram kommune 2007-2017, vedtatt 2007
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å utvikle en robust arbeids-, bo- og serviceregion, der en skal arbeide aktivt for å styrke
kommunikasjonen langs aksen Ålesund – Haram – Molde.
I kommuneplan for Ålesund 12 er visjonen: «Ålesund, urbant midtpunkt på Nordvestlandet».
Dette innebærer et ønske om at Ålesund skal være drivkraften i regionen og at Ålesund skal
være et attraktivt sentrum for næringsetablering og bosetting.

4 Endringer som følge av Hamnsundsambandet
4.1 Alternative traséer
Planprogrammet konkluderte med følgende alternative traséer for veg- og tunnelføringer som
skulle utredes:
Alternativ
V2 Ytterland, Valderøy

Hamnsund–
Kverve
14, 2 km

V3 Kryss i Valderøytunnel

Lengde trasé

Undersjøisk

Ca. dybde

9,7 km

Lengde
tunnel
5,6 km

3,7 km

-110 muh

10,7 km

8,5 km

4,0 km

3,3 km

-140 muh

E1 Kverve, Ellingsøy

11,0 km

11 km

6,5 km

3,0 km

-210 muh

E3 Hella, Ellingsøy

11,0 km

8,2 km

7,6 km

1,7 km

-260 muh

Det har vært utført trafikkberegninger og samfunnsøkonomisk kalkyle for disse alternativene
som viser at uavhengig av trasévalg, ser prosjektet ut til å ha betydelig netto nytte for
samfunnet13.
Underveis i utredningsarbeidet, er tre av alternativene forkastet. V2 Ytterland på Valderøya
grunnet komplisert kryssløsning der nødvendig areal allerede er disponert til bolig. V3 kryss i
Valderøytunnellen er ikke aktuelt av trafikksikkerhetshensyn. E3 påslag på Hella, Ellingsøya er
ikke ønskelig da det vil føre til en økning av trafikken på en allerede sterkt belastet og
trafikkfarlig strekning mellom Kverve og Hella. Planarbeidet går nå videre med to varianter av
E1 som begge oppfyller kravet om maks 5% stigning.

Alternativ
E1A
E1B

Total lengde
12,6 km
13,1 km

Lengde tunnel
8,1 km
8,5 km

Det som skiller alternativene (se figur under) er først og fremst om vegføringene skal gå via
Store Kalvøy, eller direkte til Hamnsund. Alternativene vil ha betydning for totallengden på
traséen, lengde i tunnel, dybder, stigningsforhold og naturmiljøet på Store Kalvøy. Alternativ
E1B vil ikke gi fastlandsforbindelse til Store Kalvøy. Dersom dette alternativet velges må man
se på muligheten for lokalveg til Hamnsund, alternativt opprettholde ferge/hurtigbåtrute.
Lokalt vil alternativ E1A ha stor betydning for landskapsbilde og nærmiljø, noe som blir
diskutert nærmere i planbeskrivelsen.

12
Ålesund kommune Samfunnsdelen Kommuneplan 2015-2027 Samfunnsdelen,
høringsutkast
13
Jens Rekdal og Wei Zhang, Rappport 1302 Hamnsundsambandet. Trafikkberegninger og
samfunnsøkonomisk kalkyle for 4 alternative traséer
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Alt. E1A

Alt. E1B

4.2 Transport – for næringslivet
Nasjonal og internasjonal trafikk
De viktigste geografiske knutepunktene i regionen er flyplassen på Vigra og Ålesund havn.
Det er et nasjonalt mål å øke mengden gods som går på sjø (NTP), og havna på Flatholmen vil i
fremtiden bli enda viktigere for transport av gods ut av – og inn i regionen. Med etablering av
Stad skipstunnel vil persontransport og godsfrakt med mindre skip og brønnbåter (laks), få
bedre regularitet.
Hurtigruta og cruiseanløp har stor betydning for turisme i regionen. Kortere reisetid til Haram
kan åpne for nye opplevelser for turistene, samt gi mer lettvint tilgang til hurtigruta for folk fra
Haram.

Prinsipp E1A (rød linje) viser Hamnsundsambandet og nedkorting av reiseveg

Hamnsundsambandet vil gi et nytt alternativt vegvalg med bedre fordeling av trafikken.
Illustrasjonen viser hvordan reiseveg mellom Nordøyene og Ålesund/Vigra vil kortes ned ved
Hamnsundsambandet. Fra Hamnsund til Ålesund er det ca. 51 km – med
Hamnsundsambandet vil strekningen kortes ned til ca. 19 km. Fra Søvika i Haram til Ålesund
sentrum bruker en i dag ca. 50 min. med bil, med Hamnsundsambandet kortes dette ned til ca.
18 min. Fra Søvika til flyplassen på Vigra bruker en i dag ca 60 min. med bil, med nytt samband
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kortes dette ned til ca. 15 min. Grunnet kødanning gjennom Moa, Lerstad og bysentrum kan
effekten på forkortet reisetid bli enda større.
Fra Hamnsund til Ålesund lufthavn Vigra er det ca. 66 km. Fra Hamnsund med et nytt
Hamnsundsamband via Kverve, vil reisevegen være ca. 22 km. Dette vil ha betydning for de
som skal ut av regionen, men selvsagt også for forretningsforbindelser som kommer
tilreisende. Dessuten er rask tilgang til flytransport av servicepersonell/montører og
komponenter avgjørende for å holde oppe produksjonen i et internasjonalt rettet næringsliv.
De som skal reise fra Haram til flyplassen eller til Ålesund sentrum slipper å kjøre langs
Grytafjorden, langs Ellingsøya eller via trafikk-knutepunktet Moa og videre i kø til Ålesund
sentrum. Et nytt Hamnsundsamband vil bedre trafikkflyten langs Grytastranda og lokalt i
Ålesund.
For næringslivet, det offentlige og arbeidspendlere, er reisetid mellom Haram og Ålesund
sentrum av stor betydning. Ålesund kommune har et uttalt mål om at ikke-dupliserbare
funksjoner skal ligge i Ålesund sentrum. Dette kan være Politi, Tinghus eller andre funksjoner
som er viktige for et større omland. Kommunene har flere interkommunale samarbeid, og det
er naturlig at mange møter blir avholdt enten på Nordstrand på Valderøya, i Brattvåg i Haram
eller på rådhuset i Ålesund.
Høyskolen i Ålesund, Ålesund kunnskapspark og NMK som alle ligger på Nørve, har et tett
samarbeid med bedriftene i Giske og Haram. Flere bedrifter har produksjonsavdelinger,
avdelingskontorer og underleverandører spredt i de tre kommunene. For bedriftene i Ålesund,
Giske og Haram vil Hamnsundsambandet lette samhandling mellom bedriftene i regionen og
bygge en integrert region der kommunegrenser blir utvisket.

Regional og lokal trafikk
Fylkeskommunene og kommunene har ansvaret for lokal kollektivtransport (unntatt jernbane)
og investeringer, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet og det kommunale vegnettet.
Hovedutfordringen i spredtbygde områder er å tilby gode og pålitelige transportløsninger,
mens utfordringen i de store byområdene er knyttet til å sikre tilstrekkelig framkommelighet
og bidra til et bedre bymiljø. Regjeringens hovedgrep er å prioritere tiltak for bedre kapasitet
og et mer robust vegnett i distriktene, mens det i og omkring byområdene er lagt mest vekt på
å utvikle et effektivt kollektivtilbud og økt tilrettelegging for syklister og fotgjengere.
Ålesund har en utfordring i forhold til avvikling av trafikk, med stor kødanning Moa – sentrum
- Aspøya. Nedlegging av hurtigbåtsambandet vil føre til økt trafikk på veg, og uten
Hamnsundsambandet vil trafikken øke langs Grytastranda, langs Ellingsøya og gjennom Moa
og Lerstad til Ålesund. Dette vil igjen gi økt forurensing og gi dårligere forhold for gående og
syklende lokalt.
Figuren under viser referansesituasjonen i 201814, med tillegg for Nordøyvegen, som godt
synliggjør trafikkbelastningen på strekningen Moa - Sentrum – Vigra flyplass.

14

Jens Rekdal og Wei Zhang, Rappport 1302 Hamnsundsambandet. Trafikkberegninger og
samfunnsøkonomisk kalkyle for 4 alternative traséer
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Virkedøgnstrafikk referanse 2018
Reiseveg fra Hamnsund til Sykehuset på Åse er i dag ca. 42 km. Med Hamnsundsamband via
Kverve vil reiseveg bli redusert til ca. 23 km. Dette vil ha betydning for pasienttransport; ikke
minst ved øyeblikkelig hjelp.
Ved større branner hvor det trengs assistanse fra brannvesenet i Ålesund vil utrykningstiden
reduseres mellom Volsdalsberga og Haram.

4.3 Kollektivtrafikk
Etablering av Nordøyvegen vil gjøre kollektivtilbudet dårligere, da det er lagt til grunn at både
ferge- og hurtigbåttilbud avvikles, og reiseveg mellom store deler av Haram og Ålesund vil bli
vesentlig dårligere. Velges alternativ E1B uten lokalveg fra Hamnsund til Store Kalvøy kan de
som bor her risiskere å bli «landtroll». Løsning av tilkomst til Store Kalvøy vil ha betydning for
dagens 6 husstander, fremtidig bosetting (regulert boligområde), feriehus (6), samt
allmennhetens tilgang til øya.
Hurtigbåten mellom Haram, Giske kommune og Ålesund er i dag mye benyttet av pendlere,
men er også av stor betydning for samhandling mellom bedrifter som har
produksjonsavdelinger i Haram og kontorer i Ålesund. Dessuten er hurtigbåten mye brukt som
en rask og enkel reiseveg til flyplassen på Vigra. Hurtigbåten bruker 15 min. fra Hamnsund til
Valderøya, og 15 min. fra Hamnsund til Ålesund sentrum.

Strekning (t/r)
Pr. år (ca.)
Hamnsund – Ålesund
15.950
Hamnsund – Valderøya
200
(korresp. flyplass)
Store Kalvøy - Ålesund
1.800
Store Kalvøy - Hamnsund
160
Ca. tall 2016: Kilde: Møre og Romsdal fylkeskommune

Bortfall av hurtigbåttilbudet og lengre reiseveg vil innebære en ulempe - ikke minst for
bedrifter som er avhengig av korte reisetider for å kunne konkurrere med bedrifter som holder
til i mere urbane strøk. Fra et miljøperspektiv vil bortfall av hurtigbåter og ferger, som er store
forurensere, være en fordel dersom tilbudet erstattes med buss via Hamnsundsambandet.

Nordplan





side 24 – Konsekvensutrednig Hamnsundsambandet, Temarapport regional og lokal utvikling

Den samfunnsøkonomiske kalkylen15 viser at antall kollektivreiser vil øke med
Hamnsundsambandet. Det er da forutsatt to nye bussruter (til Brattvåg og Vatne) gjennom
sambandet. Bussrutene «tar tilbake» den reduksjonen i kollektivandeler vi har som følge av at
hurtigbåtruten mellom Ålesund og Nordøyene legges ned. Uavhengig av realisering av
Nordøyvegen, vil Hamnsundsambandet åpne for et bedre busstilbud som kan erstatte
bilbruken.
Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som har ansvar for kollektivtilbudet. Hvorvidt
tilbudet fra/til Haram, Giske og Ålesund vil få hyppigere avganger vil avhenge av
fylkeskommunal økonomi og politiske prioriteringer. Med hyppigere frekvens og lavere priser
vil kollektivbruken øke. Mye tyder imidlertid på at vi i overskuelig fremtid fremdeles vil være
avhengig av bilbruk.
Et nytt Hamnsundsamband kan åpne for å etablere effektive ringbussruter Ålesund – Skodje –
Haram. Besparte kjørte kilometer og mindre kø vil bidra positivt i reduksjon av drivstoffutslipp.

4.4 Fritidsaktiviteter
Reisetid mellom bolig og gode fritidsaktiviteter er viktig for folks hverdag. Mindre kommuner
har gjerne ikke egne anlegg for spesialidretter, og kortere reisetid til Ålesund vil gi barn og
unge bedre tilgang til slike. Likedan vil sambandet gi nye muligheter for lett tilgang til
verdifulle friluftsmuligheter. Både Giske og Haram har et rikt dyreliv og flotte naturkvaliteter
som nå blir lettere tilgjengelig.
Kortere reisetid til kulturtilbud i Giske som Sommerfesten eller Giskespelet, Ingebrigt David
huset i Brattvåg, og et allsidig kulturtilbud i Ålesund vil være positivt. Alle de tre kommunene
ønsker å være attraktive for å tiltrekke seg kompetanse, arbeidsplasser og turister. Flere
forskere, blant annet Richard Florida16, fremhever at er en by attraktiv for kreative mennesker
med høy utdannelse, vil dette gi et samfunn preget av økonomisk vekst og samfunnsmessig
positiv utvikling. Det er ikke tilstrekkelig med et kunnskapsintensivt næringsliv; kreative
mennesker ønsker å bo et sted preget av toleranse, kultur og sportsaktiviteter. Ålesund har en
del av de urbane bykvalitetene som kan være viktige for folks opplevelse av regionen som et
godt sted å bo og arbeide.

4.5 Arbeidsmarked – næringsutvikling og pendling
Historisk har grunnlaget for bosetting vært nærhet til havet, da den dominerende
næringsvegen var fiske. Tidligere kommunikasjon var hovedsakelig sjøtransport, mens
vegnettet nå er det viktigste ferdselsnettet. Med fartøy som viktigste transportmiddel var øyer
og dype fjorder ingen hindring, men i dagens bilbaserte samfunn har regionen store
infrastrukturmessige utfordringer med å fungere som en integrert arbeids- bo og
serviceregion.

15

Jens Rekdal og Wei Zhang, Rappport 1302 Hamnsundsambandet. Trafikkberegninger og
samfunnsøkonomisk kalkyle for 4 alternative traséer
16
Richard Florida, The Rise of the Creative Class, 2002
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Kommunestatistikk Møre og Romsdal fylke 2015

Kartet over viser arbeidsplassdekningen i kommunene. Som vi ser sysselsetter Ålesund
kommune mer enn egen befolkning, mens Haram og Giske er avhengig av utpendling for å
dekke behov for arbeid.
Går vi mer i dybden, ser vi at inn- og utpendling viser at de tre kommunene er avhengig av
hverandre når det gjelder arbeidsplassdekning:
Bosted

Arbeidssted
Giske
Ålesund
Ålesund
316
Giske
1536
Haram
13
747
Pendling mellom de tre kommunene. Kilde: Fylkesstatistikk 2015
Haram
404
68

Det er relativt mange fra Ålesund som arbeider i Haram og Giske. Vi ser også at svært mange
fra Giske har arbeidssted i Ålesund. Økt interaksjon mellom Giske og Ålesund har en klar
sammenheng med Ålesundstunnelene som ble etablert i 1987, og der bomstasjonene ble
fjernet i oktober 2009. Ikke bare er det en større arbeidspendling begge veger; flere bosetter
seg i Giske ettersom her er bedre tilgang til, og billigere boliger. Bosetting gir behov for varer
og tjenester, som i sin tur vil føre til næringsetablering og være en driver i økonomien. En
lignende effekt vil vi kunne få ved etablering av Hamnsundsambandet.
Rapporten «Samspill mellom by og omland som kilde til økonomisk vekst»17 gir grunnlag for å
si at samspillet mellom byene og omlandet bør styrkes for å utnytte potensialet for vekst og
økonomisk utvikling for regioner. Her blir det konkludert med at det er en sterk sammenheng
mellom reisetidsreduksjoner og økt produktivitet, sysselsetting og verdiskaping per innbygger.
Større vegutbygginger har en klar effekt på omlandskommunene og gir en betydelig styrking
av økonomien.

17

Menon-publikasjon nr. 3/2015 «Samspill mellom by og omland som kilde til økonomisk
vekst»
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Pendling inn til byene og andre større senter i fylket 18

En forutsetning for gevinster ved reisetidsreduksjon, er at området må ha et visst antall
innbyggere og at avstandsreduksjonen skjer innenfor normal pendleravstand. For
Ålesundsregionen som har opplevd sterk vekst, og hvor tilgangen på relevant arbeidskraft er
en utfordring, kan man anta at effektene vil være sterke.
Ålesund og Haram er de tydeligste næringsorienterte arbeidsplasskommunene, mens de
øvrige kommunene i varierende grad framstår som bostedskommuner. Med nytt vegsamband
vil Haram styrke sin posisjon som bostedskommune, da det kan oppleves «mer attraktivt å
bosette seg i Søvika enn på Flisnes». Næringslivet er opptatt av at hovedutfordringen i forhold
til attraktivitet, er dårlige vegforbindelser. Dette har innflytelse på den praktiske hverdagen
med å utføre arbeidet i regionen, men har også betydning for avdelingenes evne til
posisjonering i et større selskap og rekruttering av arbeidskraft19.
Menon AS har også utarbeidet en rapport som ser på om investering i veg gir økt produktivitet
for næringslivet20. De finner at effektivitetseffektene er avhengig av de berørte kommunenes
størrelse og nærhet til hverandre. Utredningen støtter opp under antagelsen at det er store
produktivitetsgevinster å hente gjennom infrastrukturutbygginger som Hamnsundsambandet,
da dette vil binde relativt store kommuner sammen til ett funksjonelt arbeidsmarked og øker
graden av samhandling mellom disse.
Det er ikke bare Hamnsundsambandet som er under planlegging. Illustrasjonen under viser
flere samferdselsprosjekter som ved realisering vil styrke en viktig nord-sør akse. Nye,
fremtidige tverrforbindelse vil kunne knytte sammen Haram, Giske, Sula, Ålesund, Hareid og
Ulstein på en helt ny måte, og samtidig avlaste et hardt presset vegsystem gjennom Vegsund,
Blindheim, Moa og Lerstad. Dette vil styrke konkurranseevnen til næringslivet i regionen når
det gjelder transport av varer og tjenester.

18

Regional delplan for attraktive byar og tettstader. Møre og Romsdal fylkeskommune 2015
Ålesundsregionen – Integrert og fragmentert? Finn Ove Båtevik, Marte Fanneløb
Giskeødegård, Gro Marit Grimsrud, Møreforsking, Rapport nr. 61
20
Menon AS «Investering i vei – blir næringslivet mer produktivt?» Menon-publikasjon nr.
36/2013.
19
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For et internasjonalt næringsliv er kort reisetid til flyplassen på Vigra en viktig faktor. Kortere
reisetider utvider bo- og arbeidsmarkedet, gir bedre tilgang til fritidsaktiviteter og styrker
attraktiviteten til regionen. Internasjonalt er trenden at bedrifter flytter dit det er kompetanse.
Når næringslivet i regionen sliter med å tiltrekke seg kompetanse er det helt avgjørende å
skape en attraktiv region. Ved å binde sammen Søre og Nordre Sunnmøre med
Ålesundsområdet, vil en lette samhandling mellom overlappende næringsklynger og åpne et
større og mer differensiert arbeidsmarket. Nye heldøgnsåpne samferdelsprosjekter vil støtte
opp om verdiskapingen og være av stor samfunnsnytte.

Nye aktuelle samferdselsprosjekter

Kvalitetssikringen (KS1) av konseptvalgsutredningen for bypakken i Ålesund anbefaler
sentrumskonseptet som løser de viktigste trafikale problemene i Ålesund sentrum, samtidig
som det legges til rette for byutvikling. Videre anbefales bro til Ellingsøya og
Borgundfjordtunnel. Hamnsundsambandet ble ikke vurdert i KVU’en, og ble derfor heller ikke
gjenstand for diskusjon i kvalitetssikringen. Uansett kan det være relevant å bruke samme
argumentasjon for dette sambandet som bro til Ellingsøya og Borgundfjordtunnel: disse
tiltakene vil bidra til å løse behovene knyttet til utvikling av Ålesund som regionalt senter, og
vil knytte byen tettere sammen med de omkringliggende kommunene. Båndbyen brytes opp
og gir et mer fleksibelt transportsystem.
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4.6 Regional utvikling – Ålesund som regionsenter
Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel21 er: «Ålesund, urbant midtpunkt på
Nordvestlandet». Kommunen har ambisjon om å ta på seg rollen som regional motor for å
skape en robust region som er konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt. For å nå dette
målet vil kommunen arbeide for å øke sin attraktivitet og derigjennom tiltrekke seg
kompetanse, arbeidsplasser og turister.
Ålesund og nærkommunene er helt avhengige av hverandre. Områdene rundt byen er sterke
innen industriell virksomhet, mens Ålesund fungerer som et tjeneste- og kommunikasjonsknutepunkt for hele Sunnmøre. Det betyr at vi ofte finner bedrifters produksjonsenheter i
omegnskommuner som Giske og Haram, mens samme bedrifter har kontorer i Ålesund fordi
det er lettere å rekruttere kompetansearbeidskraft her. Samtidig gir nærhet til Ålesund det
lettere å rekruttere arbeidskraft til bedriftene i Giske og Haram. Eksempelvis har Vard
hovedkontor i Ålesund, og verft i Søvika og Brattvåg i Haram. Likedan har Rolls-Royce Marine
hovedkontor i Ålesund og produksjonsavdelinger i Brattvåg og Longva i Haram.
Tradisjonelt har næringslivet på Sunnmøre vært spesielt sterkt på tre områder: fisk, skip og
møbler. Ålesund er fundert på fiske og fangst, og er fremdeles et tyngdepunkt i den marine
sektoren. Flere av landets største fiskebedrifter og oppdrettsselskaper holder til i Ålesund. Den
maritime klyngen er svært viktig for regionen. Skipsverft og skipsutstyrsprodusenter finnes
primært på ytre søre Sunnmøre og i Haram, mens vi finner tyngdepunktet av de skipstekniske
designselskapene i Ålesund. Møbelbedriftene er i hovedsak lokalisert innover i fjordbygdene,
med et tyngdepunkt i Sykkylven. Disse har i mindre grad enn maritim næring flyttet funksjoner
til byen.

Generert fra NHOs KommuneNM 2015

Ålesund/Sunnmørsregionen har i mange år lagt på ti-på-topp listen til NHOs NæringsNM for
regioner, men er nå falt ned på en 17. plass i siste statistikk fra 201422. Som vi ser (figur over)
av næringslivets utvikling de siste årene har Giske, Haram og Ålesund fortsatt en god posisjon.
Oljekrisen kan fort endre på dette bildet, ettersom den maritime næringen, og
underleverandører til denne, er oljerelaterte. Vi opplever nå et strammere arbeidsmarked med
nedbemanninger og økt arbeidsledighet. Ledighetsprosenten i Møre og Romsdal er nå 2,8%
21
22

Ålesund kommune, høringsutkast samfunnsdel av kommuneplan, 2015
https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Offentlig-sektor-og-naringslivet/kommunenm/
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mot 2,1% på samme tid i fjor. Hovedårsken til at ledigheten har steget er lavere produksjon i
oljerelaterte næringer som følge av behovet for kostnadskutt.
Samtidig er det optimisme innen fiskerirelaterte næringer og turisme, da lavere kronekurs har
ført til bedret konkurranseevne for tradisjonelle eksportnæringer, og det er billigere å feriere i
Norge. Et fremoverlent næringsliv i regionen omstiller seg nå for å utnytte potensialet i
havrommet og være en pådriver i det grønne skiftet.
Hva er det som skaper vekst; er det arbeidsplasser eller folk? Dette er det ikke noe entydig svar
på da mekanismene fungerer forskjellig fra sted til sted. Forenklet kan vi si at dersom et sted er
attraktivt å flytte til og bo i vil det gi vekst gjennom at befolkningen skaper etterspørsel og god
tilgang til arbeidskraft. I Ålesundsregionen har det vært et sterkt næringsliv som har vært
drivkraften til vekst; arbeidstakere har flyttet hit fordi det har vært stor etterspørsel etter
arbeidskraft.
Knut Vareide i Telemarksforsking har sett på hvordan samspill i spredte byregioner23 kan skape
mer vekst. Han mener det er tre faktorer som er viktige:
1.
2.
3.

Bedriftsattraktivitet, dvs. attraktivitet for næringsliv (industri, teknologiske tjenester)
som konkurrerer nasjonalt eller internasjonalt.
Besøksattraktivitet, dvs. attraktivitet for fremmøtebasert næringsliv (reiseliv, handel,
aktiviteter og opplevelser).
Bostedsattraktivitet, dvs. tilflytting utover det arbeidsplassvekst alene kan forklare.

Attraktivitetsmodellen tar utgangspunkt i at befolkningsvekst er det overordnede målet, og
modellen bygger på at flyttestrømmer påvirkes av i hvilken grad et sted eller region er
attraktiv, samt strukturelle forhold – som infrastruktur. Det som påvirker
attraktivitetsfaktorene er tilgang på boliger, ameniteter (goder, tilbud, tjenester), identitet og
stedlig kultur og omdømme. Summen av disse forholdene sammen med samspill- og
vekstkultur er grunnleggende for å fremme attraktivitet og økonomisk vekst. Denne
tankegangen stemmer godt med tanker som fremføres av Richard Florida24 som sier at
grunnlaget for økonomisk vekst og utvikling er basert på de tre T-ene: Teknologi, Toleranse og
Talent.
Dype fjorder og øyer gir utfordringer når det gjelder å knytte byen sammen med resten av
regionen i en fergefri funksjonell ABS-region. Bedre infrastruktur er en forutsetning for at byen
og resten av regionen skal få til tettere samhandling på tvers av kommunegrensene. Ålesund
kommune ønsker å styrke bysentrum og har som mål at alle ikke-dupliserbare funksjoner skal
ligge her. For regionen er Moa viktig som handelssenter, men det er bysentrum som gir urbane
kvaliteter som har betydning for om folk ønsker å bosette seg i regionen.
Et nytt kortere vegsamband mellom Ålesund, ytre Haram og Giske som har sitt påslag i
Ysteneset, vil styrke Ålesund sentrum, gi lettere adkomst til offentlige instanser, kulturtilbud,
opplevelser og handel i sentrum, samt kortere reisetid til videregående skoler, NTNU i Ålesund,
NMK, Kunnskapsparken, Ålesund Internasjonale Skole og Sykehuset. Samtidig vil kortere
reisetid gi samme effekt andre vegen - kortere reisetid til et sterkt næringsliv i Haram og Giske,
flyplass på Vigra, gode bokvaliteter, nye næringsareal og spennende natur- og friluftsområder.
De fem kommunene som defineres som Ålesundsregionen (Ålesund, Sula, Skodje, Haram,
Giske) er allerede et integrert bo- og arbeidsmarked. Disse kommunene har i dag et
innbyggertall på ca. 77.000. Med unntak av Haram kommune, har alle disse kommunene hatt
en sterk folketallsvekst de siste årene.

23

«Samspill i spredte byregioner», Telemarksforsking v/Knut Vareide og TIBE samfunn
v/Harald Espeland, 2014.
24
Richard Florida, The Rise of the Creative Class, 2002
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Hamnsundsambandet kan føre til en sterkere integrering av Haram med resten av regionen,
økt bolyst og næringsutvikling. Rapporten «Samspill mellom by og omland som kilde til
økonomisk vekst»25 underbygger en slik mulig utvikling. Et prosjekt som gir store
reisetidsreduksjoner vil ha betydning for hele regionens bosettingsmønster og behovet for
arbeidskraft i både byen og omlandskommunene.
Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en reform der kommuner slår seg sammen til
større og mer robuste enheter med økt makt og myndighet26. Målet er et lokaldemokrati som
kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel på en bedre måte. Noen av utfordringene
som blir skissert er knyttet til demografi, velferd og kompetanse, samt evne til å utvikle gode
og attraktive lokalsamfunn.
I vår region har det vært en omfattende prosess for sammenslåing av kommuner der ett av
alternativene var sammenslåing av 13 kommuner 27: Ålesund, Sandøy, Haram, Skodje, Ørskog,
Norddal, Stordal, Sykkylven, Sula, Hareid, Ulstein, Giske og Stranda (ca 109.000 innbyggere).
Etter at det er gjennomført meningsmålinger og folkeavstemninger i kommunene er dette
alternativet skrinlagt. Det er fremdeles samtaler mellom noen kommuner, men det er ikke noe
som tyder på at det blir store endringer i kommunestrukturen innen fristen for kommunale
vedtak 1.7.2016.
I forbindelse med kommunereformprosessen er det initiert et byregionprogram fra Kommunal
og moderniseringsdepartementet der målet er å få byregionene til å fungere som motorer for
regional utvikling. Prosjektet «Styrking av samspillet i Ålesundsregionen»28, der Ålesund, Sula,
Haram, Giske, Skodje er med, er nå i 2. fase.
25

Menon-publikasjon nr. 3/2015 «Samspill mellom by og omland som kilde til økonomisk
vekst»
26
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Hvorforkommunereform/id752904/
27
«Regionkommune Sunnmøre - Nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet».
Rapport fra styringsgruppa, august 2015
28
http://distriktssenteret.no/2014/03/17/alesund/
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Begrunnelsen for å delta i byregionprogrammet har vært å etablere og gjennomføre et
utviklingsprosjekt som bidrar til å endre fokus fra by og omland til ”Byregionen Ålesund”,
under erkjennelsen av at samhold og samhandling i regionen gir styrke. Prosjektet skal styrke
samspillet i byregion Ålesund mellom kommuner og nærings- og samfunnsaktører. Rapporten
«Ålesundsregionen – integrert og fragmentert?»29 som er en del av dokumentasjonen i
byregionprogrammet, peker på at kommunene i regionen har mange felles utfordringer, og at
de bør samarbeide bedre for å utnytte potensialet i regionen.
Byregionprosjektet går parallelt med prosjektet «Byen som regional motor30», som er et
fylkeskommunalt program der Ålesund, Molde og Kristiansund er med. Her forutsetter man at
både byene og kommunene i de tre regionene ønsker at byene skal utvikle seg til attraktive
byer der det skjer vekst og utvikling, og at byene tar rollen som regional motor og trekker med
seg omlandet i utviklingen. Byene sin vertsrolle for kunnskapsbedrifter, forskingsmiljøer og
utdanningsinstitusjoner er viktig for utvikling av næringslivet og attraktive arbeidsplasser.
Likedan er god infrastruktur en forutsetning for by- og regionsutvikling. Samferdsel og
kollektivsatsing, attraktive bysentra og kompetansemiljø og utdanning er derfor
satsingsområder for byutviklingsprosjektet.
I tillegg til den pågående kommunereformen gjennomføres det nå en regionreform med mål å
redusere dagens fylkesinndeling til 10 regioner. Større regioner skal få et tydeligere ansvar for
samfunnsutviklingen i sin region. Det er enda for tidlig å si noe om Møre og Romsdal sin
fremtid; ett alternativ kan være at fylket består som i dag, et annet alternativ kan være deling
av fylket. Fylkene har frist til 1. desember 2016 med å fatte vedtak om sammenslåing, slik at
nye folkevalgte regioner kan tre i kraft fra 1. januar 2020 samtidig med kommunereformen31.

5 Konklusjon
Det er utarbeidet flere prosjekter og utredninger som alle viser at en forutsetning for regional
utvikling er et godt samspill mellom by- omegnskommunene. Fra statlig og fylkeskommunalt
hold er det initiert flere prosesser som skal bidra til større samhandling mellom kommuner
som danner et naturlig bo- og arbeidsmarked.
Regionen har en klar sentrumskommune i Ålesund, mens Giske og Haram har kvaliteter som
styrker regionen. Nye tidsbesparende vegsamband aktualiseres ytterligere når ferge- og
hurtigbåttilbudet trolig blir avviklet ved etablering av Nordøyvegen. 0-alternativet med
bortfall av ferge- og hurtigbåt vil føre til lenger reiseveg og forverring av
kommunikasjon/samhandling mellom kommunene. Det er allikevel viktig å merke seg at
Hamnsundsambandet, uavhengig av etablering av Nordøyvegen, vil ha stor betydning for
regionutvikling.
En av de kritiske faktorene for å oppnå en integrert region er effektiv transport av varer og
tjenester. Hamnsundsambandet vil ikke løse alle infrastrukturmessige utfordringer i regionen,
men alle alternativene (forbehold fortsatt tilbud via Store Kalvøy) som utredes, fører til kortere
reiseavstand og raskere forbindelser mellom Haram, Giske og Ålesund.
Hamnsundsambandet vil gi reduksjon i reisetid som påvirker den funksjonelle arbeids-, boligog serviceregionen på en positiv måte gjennom å:
 Lette forbindelsen fra Haram til flyplassen på Vigra
 Kutte kostnader ved transport av varer og tjenester (tid/driftskostnader)
29

Ålesundsregionen – Integrert og fragmentert? Finn Ove Båtevik, Marte Fanneløb
Giskeødegård, Gro Marit Grimsrud, Møreforsking, Rapport nr. 61
30
https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-ognaeringsutvikling/Samfunnsutvikling/Byen-som-regional-motor
31
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-ha-om-lag-10-regioner/id2481855/
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Gi større fleksibilitet i tjeneste/servicetilbud – viske ute kommunegrenser
Gi kortere reisetid mellom offentlige institusjoner i bysentrum av Ålesund, næringsliv
og administrasjon i Haram og Giske
Redusere responstid ved ulykker og brann
Åpne opp for turisme i et større geografisk område
Gi bedre mulighet for samhandling mellom næringslivsaktører; utnytte muligheter i
det grønne skiftet og utviklingsprosjekter mellom maritim og marin næring
Gi bedre tilgang til næringsareal
Gi tilgang til større boligmarked
Utvide muligheten for arbeidspendling mellom kommunene – skape ett funksjonelt
arbeidsmarked
Lage ny tverrforbindelse som bryter opp båndbyen Ålesund
Legge til rette for ny trasé for kollektivsatsing (f.eks. ringbuss) med reduserte
kostnader for reisende
Fordele trafikken bedre:
o Redusere/hindre økning av gjennomgangstrafikk langs Grytastranda,
Ellingsøya og via Moa/Lerstad
o Lette trykket på kødanning i Ålesund
o Redusere støy/støv langs dagens vegtrasé, som gir miljøgevinster for
boligmiljøer og myke trafikanter
o Avlaste Brusdalen som er utsatt i forhold til Brusdalsvannet som
drikkevannskilde for flere kommuner
Åpne nye muligheter for fritidsaktiviteter (idrett, friluftsliv, kultur)
Styrke Ålesund sentrum som urbant regionsenter
Videreutvikle Ålesund som regional motor som trekker med seg omlandet i utviklingen
og utnytter potensialet i regionen

Vi kan ikke se at noen kommer dårligere ut som følge av Hamnsundsmbandet – her er ingen
som får en omveg mens andre får en snarveg. Sambandet vil udiskutabelt åpne for et tettere
samarbeid som vil styrke disse tre kommunene, samt regionen.
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