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Kystvegen Ålesund – Bergen:

Penger, tid
og miljø
spart
Kystvegen Ålesund – Bergen skal først og
fremst gi internt samband i en særdeles
ressursrik og produktiv kystregion, skape
større bo- og arbeidsområde, effektivisere
transport og samferdsel og gi god
tilknyting til havner og sjøtransport. - Dette
er veitraseen med mest verdiskaping pr
kilometer vei. Kortere, bedre og tryggere
vei legger til rette for mange innsparinger
for miljøet, næringslivet og folk flest, sier
Det er en styrke for prosjektet at ordførerne langs Kystvegen er enig om trasé.
Atle Arnesen i Kystvegen.
Bilde er tatt sist Kystvegkonferansen ble arrangert i Vanylven.
Kystvegen er et innkortingsprosjekt, der en sparer omtrent
100 km på veien fra Bergen til
Ålesund i forhold til i dag.
Dette kan gjennomføres med
moderate tiltak som opprusting
av eksisterende veier,
innkorting av lange omveier og
enkelte steder etablering av
manglende samband. Kystvegen innebærer ingen
gigantanlegg, men er en
riksveg av god standard med
gul stripe fra Ålesund til
Bergen. - Næringslivet på
Vestlandskysten står for en
betydelig del av verdiskapingen
i Norge. Dette næringslivet har
det alt for tungvint slik det er i
dag. Når en selger fisk til hele
verden, produserer store skip
eller frakter varer fra
fastlandet til Nordsjøen,
kreves det rasjonell transport.
For at virksomhetene skal
kunne investere og ungdom
satse sin fremtid her, må det
legges tilrette. Den største
mangelen for regionen mellom
Bergen og Ålesund i dag er en
sammenhengende vei langs
kysten, forteller Arnesen.

god standard som kan bygges
med moderate tiltak. Deler av
sambandet er på plass. Mye
trenger opprusting. Andre
deler er under bygging eller
under planlegging. Enkelte
steder mangler det likevel et
veistykke, en bro eller en ferge.
Et av de aktuelle tiltakene er
kryssing av Førdefjorden.
- Dette er eneste fjordstykke
uten ferge eller bro, og den
blokkerer midt i fylket. Det
som er nærmest er et
midlertidig fergesamband,
fergefri løsning skal utredes.
Det er vei nær fjorden på
begge sider, og det er enkelt å
bygge fergekai. Nytten av
dette prosjektet er stor og
kostnaden liten. Samband over
fjorden er blitt mer aktuelt nå
når Dalsfjordbrua, lenger sør,
er påbegynt og skal stå ferdig
i løpet av 2013. Fra Florø
sentrum til Askvoll sentrum
(nabokommuner) er det
knappe 3 mil i luftlinje. For å
kjøre dit, må en helt inn til
Førde og ut igjen på den andre
siden av fjorden. Det er nesten
120 km og tar 2 timer, med
buss tar det 3 timer, avslutter
Forkjemperne krever ikke et Arnesen.
fergefritt samband, men vei av
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Hamsundsambandet:

Planprogram
ferdig utarbeidet
- Når det gjelder arbeidet med Hamnsundsambandet så er status
som følger: I fjor ble planprogrammet ferdig utarbeidet av
konsulenten, Nordplan AS, og det skal etter planen legges ut på
offentlig ettersyn uten opphold. Dette vil skje primo 2011.
Planprogrammet vil deretter bli behandlet politisk vedtak i de
tre berørte kommunene Haram, Giske og Ålesund, opplyser daglig
leder Kjell Sandli i Hamsundsambandet AS.

Planprogrammet danner
utgangspunkt for kommunedelplanarbeidet, og for det da
påfølgende reguleringsplanarbeidet, og arbeid med
diverse
konsekvensutredninger (trafikk, økonomi,
miljø, m.v.). Behandlingen av
planprogrammet vil gi viktige
signaler om hva blant annet
Møre og Romsdal fylke og
Statens Vegvesen region midt
formelt mener om Hamnsundsambandet. - Det er grunn til
å forutsette at arbeidet med en
kommunedelplan for hele
planområdet blir igangsatt i
løpet av 2011. Hamnsundsambandet A/S og Hamnsundsambandet har klart å gjøre

seg så bemerket at sambandet
nå blir sett på som en naturlig
del av strategien for å styrke
Ålesundregionen som en
robust arbeids-, bolig- og
serviceregion. I tillegg er det
bred enighet om å se
Hamnsundsambandet som en
naturlig fortsettelse av
Nordøyvegen, og sist men ikke
minst som en del av
«hovedpulsåren» for den
maritime klyngen mellom
Herøy/Ulsteinvik via Sula og
Ålesund til Giske og Haram,
forteller Sandli.
Hamnsundsambandet er
sambandet mellom Hamnsund
i Haram kommune, med

undersjøisk tunnel til Valderøy
i Giske kommune, alternativt
Ellingsøy i Ålesund kommune.
Hamnsundsambandet AS er et
interkommunalt aksjeselskap,
med deltakelse fra lokalt
næringsliv i kommunene
Giske, Haram og Ålesund.
Selskapet er etablert ut fra et
sterkt ønske fra lokalt
næringsliv
om
bedre
kommunikasjoner til flyplass og
regionsenter, samt at de tre
kommunene ser et stadig
økende behov for en større
bo- og arbeidsmarkedsregion
i området.

