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Hamnsundsambandet er viktig
TID FOR REALISERING
Det tar lang tid å realisere nye samferdselsprosjekter i
dette fylket. Så tidlig som i september 1988, for 28 år
siden, ble det lagt fram en hovedplan for Hamnsundsambandet som skulle gi fast forbindelse fra Ellingsøy
til Store Kalvøy og videre på fyllinger til Hamnsund. Det
vil både gi kortere veg fra Ålesund sentrum til Brattvåg,
og med Nordøyvegen vil det også kunne binde sammen
Nordøyane og Sandøy kommune tettere til Ålesund. Nå
er Ålesund og Sandøy sammen med Skodje enige om å
bli en kommune, og det betyr nok også at Haram ligger
i den kategorien som Stortinget har åpnet for å bruke
tvang på for å få til en sammenhengende kommune.
Både Lepsøya og Haramsøya vil kunne nå både Ålesund
sentrum og flyplassen på under en halv time. For bo- og
arbeidsmarkedsregionen
rundt Ålesund vil dette
sambandet bety en
vesentlig styrking. Hvis
en i tillegg ser Hamnsundsambandet i sammenheng
med
Borgundfjordtunnelen,
og med Hafast, det framtidige faste sambandet
over Sulafjorden til
Hareid, så vil ikke bare
den maritime klynga bli knyttet tettere sammen, men
det er skapt en mer konkurransedyktig og vekstkraftig
region. I tillegg åpnes det for store og kystnære rekreasjonsområder. Sikring av bosettingen på Store Kalvøy
vil nok langt på veg være avhengig av at dette sambandet
kommer på plass.
Et nytt planforslag anslår at Hamnsundsambandet vil
koste rundt to milliarder kroner. Noe vil kunne dekkes
av bompenger, men storparten må nok finansieres av
statlige og fylkeskommunale midler. Ekspertisen har
regnet ut at dette sambandet har betydelig samfunnsnytte, og det trenger en heller ikke være ekspert for å se.

Hamnsundsambandet
vil
knytte Sandøy
og Haram tettere til Ålesund

Ikke minst for vestre deler at Haram og for Nordøyane
vil dette nye sambandet gi et potensial for vekst og
utvikling. Her er god tilgang på arealer og med under
en halv times reise med bil til byen, vil området kunne
bli attraktivt. Haram og Ålesund burde samle seg om å
kjempe fram dette prosjektet som vil ha stor verdi også
for resten av regionen. Det kommer ikke av seg selv. At
det har tatt 28 år siden de første planene ble laget, er
ingen alder for samferdselsprosjekt på våre kanter. Det
er viktig å ikke gi seg før målet er nådd.

Sunnmørsposten arbeider etter Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk. Dersom
noen føler seg rammet av urettmessig omtale
i avisa, oppfordres de til å ta kontakt med redaksjonen. Det er
også anledning til å reise klage for brudd på god presseskikk til
Pressens Faglige Utvalg (PFU).
Adresse: PFU, Rådhusgt. 17. pb 46 Sentrum, 0101 Oslo.

– Hvorfor skal ÅRIM bruke mine
penger til å ødelegge miljøet?
ODD HELLAND, Les mer Debatt side 14

Kortere veg mello

••Hamnsundsambandet et skritt nærmere realiseri
SAMFERDSEL

For vel to milliarder kroner
kan Ålesund, Haram og Giske
knyttes tettere sammen. Nå
er områdeplanen for Hamnsundsambandet klar.
– Planforslaget er en viktig
milepæl for dette samferdselsprosjektet, sier Svein Harsjøen
som er styreleder i Hamnsundsambandet as. I går inviterte
han og daglig leder Kjell Sandli
til en befaring langs traseen med
havnevesenets båt «Skansen».
Missing link. Harsjøen sier at

Hamnsundsambandet egentlig
er en slags «missing link» hvis
man ser Nordøyvegen, Borgundfjordtunelen og Hafast i
sammenheng.
– Men hovedmålet med dette
prosjektet er å knytte Ålesundsregionen og næringslivet tettere
sammen med et kortere vegsystem mellom Haram, Giske og
Ålesund, understreker Harsjøen.
I planen legges det vekt på at
Hamnsundsambandet
kan
avlaste både E39 i Brusdalen og
fylkesvegen over Ellingsøya.
– Og dette er et vegprosjekt
som er viktig for Ålesund sentrum, understreker styrelederen. Kortere veg til flyplassen er
viktig, men like viktig er det at
det også blir enklere for folk fra
Haram og nå Ålesund sentrum.
Svein Harsjøen sier litt spøkefullt at det er viktig å understreke at det går an å kjøre i
begge retninger i Hamnsundsambandet.
– Prosjektet er viktig for Ålesund også, slår han fast.
Anbefalt alternativ. Det er

Nordplan som har utarbeidet
planforslaget som nå skal
behandles politisk i de tre kommunene. I planprosessen har

DOPINGSKANDALE

Johaug dopet seg ikke
Det er all grunn til oppvask i den norske langrennsleiren
etter at også Therese Johaug har testet positivt i en dopingprøve på grunn av feil som det medisinske støtteapparatet
har gjort. Begge våre to fremste utøvere, Jonsrud Sundby og
Johaug, er blitt rammet av feil som de er uskyldige i. Johaug
fikk en salve som inneholdt et forbudt stoff til bruk på sår på
leppene. Det gjorde at hun ble kvitt sårene, men hun går
neppe raskere på ski av den grunn.

HAMNSUNDSAMBANDET
•• Vil knytte kommunene
Ålesund, Giske og Haram
tettere sammen.
•• Reisetida fra Brattvåg til
Ålesund sentrum kan kortes
ned til rundt 15 minutter.
•• Skal gå i tunnel mellom
Kverve og Store Kalvøy, og
videre i dagen til Hamnsundet.
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•• Er foreløpig kostnadsregnet til vel to milliarder
kroner.

– Prosjektet er
viktig for Ålesund
også
SVEIN HARSJØEN

ulike alternativer vært vurdert,
men man sitter nå igjen med et
anbefalt forslag som går i tunnel
fra Kverve til Store Kalvøy og
videre på fyllinger og bruer til
Hamnsundet.
Sikring av bosettingen på
Store Kalvøy er et av delmålene
for Hamnsundsambandet, og
det vil også gi enklere tilgang til
rekreasjons- og friluftsområder.
Møreforsking og Høgskolen i
Molde har regnet på samfunnsnytten, og konkluderer med at
«Hamnsundsambandet ser ut til
å være et relativt robust prosjekt
med betydelig netto nytte for
samfunnet.»
I forslaget til områdeplan
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TROLLSTIGEN 80 ÅR SIDEN DEN
ÅPNET ¬ ¬ GRENSA MELLOM
NORDDAL- OG RAUMA KOMMUNE ØVERST I VALLDALEN ¬
¬ FOTO: Staale Wattø ¬ ¬ sw@
smp.no
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Arbeidsgruppe ser på samband

Får færre flyktningar enn venta

Ei arbeidsgruppe skal no arbeide vidare med spørsmålet om korleis
ein kan få på plass mobilsamband på heile strekninga mellom Valldal og Trollstigen. Det kom fram på eit møte i Molde denne veka,
arrangert av Fylkesmannen. På møtet var Norddal, Rauma, Statens
vegvesen, Telenor, fylkeskommunen og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Det blir nytt møte før jul.

Stranda kommune har vedteke å busette 21 flyktningar neste år.
Men no kjem det færre flyktningar til landet, samt at færre får
opphald.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber difor
Stranda kommune redusere talet på flyktningar i vedtaket og
busette 12 flyktningar neste år.

om naboer

ing
SØLV: Etter fem dager med konkurranser, coaching, vennskapskonserter og Grand Prix-finale kunne Sunnmøre Festivalkor forlate Portugal
med en sølvmedalje. FOTO: PRIVAT

Internasjonalt
sølv til kor
PORTUGAL
Natt til torsdag returnerte
Sunnmøre Festivalkor etter å
ha deltatt på «Beira internasjonal Choir Competition Festival» i Fundao i Portugal. Etter
det de beskriver som fem
intense dager med konkurranser, coaching, vennskapskonserter og Grand Prix-finale
kunne sunnmøringene glede
seg over en sølvplassering, satt
av en internasjonal dommerjury. Dette var den 10. interna-

sjonale korfestivalen koret har
vært med på, og opplevelsene
var mange.
– Ikke minst var det gledelig
å høre alle de dyktige korene,
både fra Europa, men også fra
Østen, sier dirigent Svein Eiksund som dette året måtte
overlate styringen til kormedlem og hjelpedirigent Sølvi
Myklebust fra Vanylven.
– Hun loset koret gjennom
brasene på en svært fin måte,
sier Eiksund som selv stilte i
bassrekka.

Neppe loddefiske i 2017
FISKERI

UT PÅ TUR: Disse markerte at områdeplanen for Hamnsundsambandet nå er ferdig. F.v. varaordfører Randi
Walderhaug Frisvoll, Haram, Giske-ordfører Harry Valderhaug, daglig leder i Hamnsundsambandet as, Kjell
Sandli og styreleder Svein Harsjøen, styreleder i Bytunnelen AS, Hans-Peter Kaaresen, varaordfører Tore Johan
Øvstebø i Ålesund og prosjektleder Heidi Hansen fra Nordplan as. FOTO: HILDE HOVIK

opererer planleggerne med en
kostnad på vel to milliarder kroner.
– I dette prosjektet er det
ingen ferjeavløsningsmidler, og
det kan heller ikke fullfinansieres med bompenger. Vi er
derfor avhengige av fylkeskommunale tilskudd, sier Svein
Harsjøen. Med denne planen er
vi i hvert fall kommet fram til
startstreken i kampen om samferdselskronene.
Harsjøen tør ikke å anslå når
spaden kan settes i jorda, mens
Kjell Sandli håper på at det ikke
skal gå så mye mer enn fem år.
HILDE HOVIK

hilde.hovik@smp.no

Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) tilrår at det
ikkje blir fiska lodde i Barentshavet i 2017. ICES går også inn
for ei rekekvote på 70.000 tonn
i Barentshavet, medan rekerådet i sør er utsett.
– Berekningane av loddebestanden viser at det er mindre
vaksen lodde enn i fjor, og at
mesteparten står i norsk sone,
seier havforskar Bjarte Bogstad på heimesidene til Havforsningsinstituttet.
Lodda er ein nøkkelart i
LODDE: Loddebestanden har alltid
Barentshavet og favorittmaten
svinga. No går det mot nullfiske.
til torsken. Den norsk-russiske ARKIVFOTO.
haustingsregelen for lodde tek
omsyn til torsken si beiting på
lodda, så det vert opna for eit
loddefiske berre når det er eit skott å hauste av, seier forskahaustbart overskott av lodde.
rane.
– Loddebestanden er no så
Det er også funne lite lodde
liten at det ikkje er noko over- ved Island, skriv Fiskebat.no.

VIKEBLADET VESTPOSTEN

Leitar etter ny redaktør

KART: Tunnel mellom Kverve og Store Kalvøy og bruer og fyllinger
videre til Hamnsundet er det anbefalte alternativet i områdeplanen for
Hamnsundsambandet. KART: NORDPLAN

Vikebladet Vestposten er på jakt etter ny redaktør. Avisa går over til
ein eineleiar-modell, så den nytilsette blir både redaktør og dagleg
leiar. Noverande redaktør Anne Gry Eilertsen seier til Sunnmørsposten
at ho blir 62 år neste år, og planlegg å pensjonere seg. – Eg har
arbeidd i media i over 40 år, så det kan vere tid for det no, legg Eilertsen til. Etter mange år som journalist, først i Vestposten og deretter i
Vikebladet Vestposten, vart ho 1. januar 2013 konstituert som redaktør i avisa, og seinare fast tilsett redaktør. I utlysingsteksta står det at
er ønskeleg at vedkomande bur i Ulstein eller Hareid.

