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Vil ha fart på Hamnsundsambandet
Haram kommune skal
prioritere arbeidet med
Hamnsundsambandet.
Førre
veke
overleverte
Hamnsundsambandet AS formelt planprogram for behandling i dei berørte kommunane.
Varaordførar
Randi
W.
Frisvoll (KrF) og Svein Harsjøen (Frp) lurte på kva tid kommunen får byrja på reguleringsarbeidet.
Haram Frp-politikar Svein
Harsjøen er styreleiar i selskapet Hamnsundsambandet AS.
Ordføraren kunne ikkje gje
nokon dato enno, men det vert
prioritert.

Uheldig tomtesal

Han fortalde at kommuneadministrasjonen hadde fått tre
spørsmål om kommunal tomt
på Kalvøya like før planen kom.
Kommunen har hatt tomter til
sals lenge, og gav ut tilbod til
dei som ville ha.
– Så kom planforslaget og
synte at det kan kome konflikt
med tunnelinnslaget. Då vil det
sjølvsagt vere svært uheldig om
det vert sett i gang bygging.
Men det er ikkje gjort noko
handel eller skrive skjøte, så
ein ser på korleis ein skal gjere
dette, sa ordføraren.
Det var også spørsmål om
kommunen som aksjeeigar i
selskapet vil sette inn midlar
for å detaljregulere.
– Kommunestyret har tidlegare vore villig. Eg reknar med
at det vil vere det vidare. Men
eg vil spele ballen tilbake til
Svein Harsjøen, som er styreleiar i Hamnsundsambandet
AS. Det er viktig at det som
skjer i Haram er samordnda
med det som skjer i Ålesund.
Det er Ålesund og Haram som
er involverte i reguleringsprosessen, sa ordføraren og foreslo

Bulyst Det kom inn tre søknader om tomt like før den nye vegplanen kom. No er kommunen usikker på korleis ein skal handtere tomtene som
hamnar i den planlagte vegtraseen på Kalvøya. Foto: Kristoffer Antonsen

eit felles møte med dei to kommunane for å få felles framdrift
i arbeidet.
Harsjøen lova å gjere det.
Han sa at han tok opp saka, slik
økonomien til Hamnsundsambandet kunne vere med i budsjettarbeidet.

Spekulasjon i tomter?

Harsjøen sa at han trur personleg mange kan finne på å spekulere i det flotte området på
Kalvøya. Tilbodet til dei tre var
uheldig på mange måtar, sa

han, og meinte at det var på
tide å ta ein stopp.
– Eg vil foreslå at vi trekker
tilbake dei tre tilboda, sa Harsjøen.
Rådmann Turid Hanken
vreid seg der ho sat i stolen. Det
var tydeleg at det ikkje var så
lett.
Ordføraren tok ordet.
– Eg trur vi må vere litt forsiktige, sa Krogsæter.
– Vi har ikkje undersøkt status heilt enno, sa Hanken.
Einingsleiar for stab og støt-

te Per Langnes sa at kommunen har hatt att berre tre tomter. Alle vart det gitt tilbod om i
byrjinga av månaden.
– Då har dei tre månadar.
Betaler dei inn, skal komunnen
signere skjøtet. Om kommunen skal stoppe, må ein sjå om
det er mogleg. Det er ikkje fleire tomter å selje, sa Langnes.
– Det har gått føre seg på ordinær måte, og då må vi sjå nærare på det. Vi ser på kva vi
eventuelt kan gjere, sa rådmannen.

– Eg har ikkje kritikk mot
kommunen. Gjeldande ordre
er å selje. For å unngå fleire interessekonfliktar med hus og
hytter som må flyttast, så bør
kommunen sjå kva som kan
gjerast, sa han.
Formannskapet
avgjorde
samrøystes at ein stoppar salet
av tomter på Kalvøya frå no.
Robin Røkke
robin@nordrenett.no

Høgare hastigheit til bygdene
Varaordførar i Haram
Randi W. Frisvoll (KrF)
ønskjer ei kartlegging av
dårleg fiber på bygdene i
Haram, så kan kommunen kanskje gjere noko.
– Det skulle vere ei sjølvfølge at
dei aller, aller fleste skulle ha
god dekning, sa ho i formannskapet onsdag.
Tysdag sto eit grendalag
fram i Nordre, misnøgde med
treigt internett. Her må kommunen gjere noko, meinte orvikingane.
– Eg har stått sånn sjølv på
Grytestranda, sa Frisvoll. Ho
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har sjølv problem viss ho sit
heime og skal jobbe.
– Det er veldig dårleg. Mange har problem. No skal det bli
nye byggefelt, men det er det
same problemet. Kan vi få ei
oversikt over kva bygder som
ikkje har bra nok dekning, og
så kan vi vurdere om vi skal
gjere noko med det, og kva det
kostar? lurte ho.
Ordførar Vebjørn Krogsæter
sa at temaet har vore oppe ved
fleire høve, og at det er eit
tema.
– Men det er ikkje ei kommunal oppgåve. Ordføraren
har tatt initiativ med Nordvestnett. Dei er villige til å sjå

på ein plan for at dei kan bygge
ut breidband i kommunen. Dei
bygger ut, og så er det Tafjord
som driftar dette. Og dei meiner at det teknisk er mogleg,
men at det vil vere vanskeleg
økonomisk. Dei har sett på
kostnadar. Det vil bli møte i løpet av 14 dagar om kostndane.
Dei er avhenggig av veldig
mange abbonentar for at det
løner seg. Dei kan nok tekje seg
at kommunen skyt inn pengar.
Det blir ei sak for kommunestyret, sa ordføraren.
Robin Røkke
robin@nordrenett.no

leiar

Eit vanlEg kvEd om Hamnsundsambandet er at
det burde ha kome før Nordøyvegen. Det er ein
forståeleg og seigliva tanke at det kunne gått an
å nytte pengane avsett til Nordøyvegen på det
viset.
nordøyvEgEn vert i hovudsak betalt av ferjesubsidiar
frå staten fordi vegen erstattar ferjer. Ferjesubsidiar som Hamnsundsambandet ikkje får frå
staten. Difor må ein finne pengane andre stadar.
Ein har eit godt trafikkgrunnlag for Hamnsundsambandet. I dag er årsdøgntrafikken (ÅDT)
forbi Hamnsundet 1689 bilar,
Her bør alle
ifølgje planprogrammet for
gode krefter
Hamnsundsambandet. Det er
i dag. Ein ventar seg ÅDT på
vere med
3600-4500 for Hamnsundsambandet over Kverve når bompengeperioden er overstått.
til samanlikning ventar ein seg
ÅDT på 2300 køyretøy over
brua frå Skjeltene til Lauka om
20 år. Då er det slutt på bompengane. Det vert
den mest trafikkerte Nordøyveg-strekninga.
Om ein set seg ned og tel bilar, er nok Hamnsundsambandet meir «lønsamt» enn Nordøyvegen.
Og om ein set seg ned og tel bilar, er nær sagt
eitkvart samferdselsprosjekt på Austlandet meir
«lønsamt» enn noko elles i landet.
og dEt vil ikkjE bli mindrE bEhov for ein raskare veg.
Ålesund er snart nedbygd. Du må gjerne ut med
800 000 kr for ei tomt i Tennfjord, kven hadde
gjetta det for 40 år sidan? Dersom det blir eit
kvarters køyretur frå fastlands-Haram til Ålesund,
vil det korte ned reisevegen dramatisk for mange
pendlarar, og det vil gi betre konkurransekraft til
det lokale næringslivet i Søvika.
Her bør alle gode krefter vere med. Ein treng
berre sjå på kartet for å forstå kvifor vegen bør
byggast.
RobiN Røkke
robin@nordrenett.no
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vil vere med inn i framtida
Vil
Bebuarane i Orvika har
sett seg leie på å bli
nedprioriterte. No ønskjer dei svar frå kommunen om det dårlege
tilbodet på breiband.

Hamnsundsambandet

internett
m Sidan World Wide Web

vart lansert i 1991 har internett har hatt ein enorm
auke i tal brukarar.

Ein skal ikkje lengre enn til Vatne for å finne dugande fiber som
gir hastigheiter milevis forbi
den dei har i Orvika. Bebuarane
viser til fleire kommunar som
har vore med og sponsa tilrettelegging av fiber. Så, kvifor kan
ikkje Haram kommune gjere
det same, undrar dei.
– Kommunen sparkar ballen
til Nordvest Nett, og seier dei
ikkje har noko med saka å gjere. Når vi snakkar med Nordvest Nett får vi beskjed om at:
«Ja, det er vi som bygger ut
nettet, men vi må ha grunnlag
for å gjere det», seier Torfinn
Bjørnøy.

m I 1995 var det rundt 30

millionar brukarar på
verdsbasis. I 2000 hadde
talet auka til 250 millionar
brukarar. I 2010 var det
2,08 milliardar brukarar
på verdsbasis.

m Noreg ligg på andreplass

i verda med 21,3 mb/s i
gjennomsnittleg internetthastigheit. Øvst tronar
Sør-Korea med eit snitt
på 29 mb/s. Sverige har
tredjeplassen med eit snitt
på 20,6 mb/s.

Kjelde: Wikipedia.

Vil legge fiber i stolpar

Det er no 40 husstandar i Orvika, og fleire er under bygging. Grunnlaget for fiber burde vere tils tades, tykkjer
innbyggjarane, men både
kommune og leverandørar seier foreløpig nei. Det vil koste i
overkant av 100 000 kroner å
legge fiber frå Vatne til Orvika,
om ein festar fiberkabelen i dei
eksisterande stolpane. Ein
overkommeleg pris for kommunen, tykkjer bebuarane.
– Eg har leita litt etter kva det
kostar å legge fiber, for det er fiber ein må ha for framtida. Telenor sine tal frå 2014 viser at
framføring via eksisterande
stolpar ikkje kostar meir enn 22
kroner per meter. Det burde ikkje vere noko problem, då det
ikkje er mange kronene det er
snakk om, seier Frank Skogvoll.
– Frå Vatne til Orvika er det
ein trasé som går heile vegen.
Det burde vere mogeleg å henge opp fiberkabelen, seier
Bjørnøy.
Om ein skal grave ned kablane, vert det straks litt verre.
Då ligg prisen på 1500 kroner
og oppover per meter. Ein vil
då hamne på ein pris godt over
7,5 millionar kroner.

Fibertilbodet forsvann

Ein av bebuarane i byggefeltet
fortel at ho har vore i kontakt
med kommunen. Der vart ho
fortald at kommunen ikkje
hadde nokon plan om å legge
fiber til bygda, dette til trass for
at Torfinn Bjørnøy for fire år si-
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dan fekk beskjed om at fiberen
skulle til Orvika innan eit år.
No er også det radiobaserte
breibandstilbodet til kommunen lagt ned, og bebuarane sit
att med ei internettlinje som
har sett sine betre dagar.
– Det var eit heller dårleg
nettverk dei leverte på det radiobaserte nettverket til kommunen, som vart lagt ned i
september. Fiberen skulle leggast hit innan eit par år, fekk eg
beskjed om for fire år sidan. Tafjord Kraft på si side ville ikkje
legge fiberen, då det var for
langt mellom koplingsboksane, seier Bjørnøy.
No vert det nytta 4G i tillegg
til den skarve internettlinja dei
har i bygda. Om mange er på
internett samtidig, merkast det
godt på kapasiteten i bygda.
– Det vi har no kan ein ikkje
kalle breiband. Vi har 4G her
også, men det er ustabilt, og ein
har kvote på kor mykje ein kan
bruke av mobilnettet. Med
ungdommar i hus brukar ein
raskt opp den kvota. Det går
meir og meir over til at ein skal
kunne sjå TV via internett.
Dette er ei utvikling som er
over heile Noreg. Tilboda kjem
etterkvart som det vert meir fiber i Noreg, seier Skogvoll.
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veNtAr Dei er lei det elendige tilbodet på internett. Bebuarane i Orvika stilte mannsterke opp då Nordre var på besøk. Foto: Kristoffer Antonsen

Berre 5 kilometer til fiber

Alle Nordre har vore i kontakt
med i bygda fortel om eit stusseleg internett. Ein av bebuarane fortel at han tidvis har problem med å gjere enkle ting
som å lese nettaviser og gå på
Facebook, på grunn av det dårlege nettverket.
– Det er fortvilande at kablane sluttar 5 kilometer i kvar
retning frå Orvika. Heile Rekdal er bygd ut, medan heile
Hellestranda og Vestrefjorden
står att, seier Bjørnøy.

Orvika oppfyller ikkje krava

Stein Bergheim, administrerande direktør i Nordvest Nett
AS, har tru på at det vil bli fiber
i Orvika, men per i dag går ikkje økonomien opp.
– Vi har vore i kontakt med
bebuarane i Orvika i fleire år. Vi

Nordre arbeider etter reglane for god
presseskikk i Ver varsam-plakaten. Meiner
du at du er råka av urettmessig avisomtale,
oppmodar vi deg om å ta kontakt med redaktøren.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnd av Norsk Presseforbund.
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bygger i dei områda der folk
bur tettast, og der kostnaden
kan forsvarast. Orvika har ikkje oppfylt desse krava. Vi har
ein kostnad per potensiell kunde som vi må halde oss innanfor, seier Bergheim.
– Er det noko dei kan gjere
for å få fiber til bygda?
– Av og til kan vi kome over
situasjonar der det er 100 prosent oppslutning, og det vil
hjelpe. Vi gir beskjed til alle som
ringer om slikt til å få med seg
naboen og lage ei oversikt over
alle som vil bli abonnentar.
– Kva kostar ei fiberutbygging til Orvika?
– Det er lenge sidan eg såg
konkret på nokon økonomiplan for Orvika, men fram til
no har det ikkje vore realistisk.
Eg vil ikkje seie noko om kostnaden, men kostnaden kan ik-

kje vere større enn at vi får det
tilbake innan 30 år, avsluttar
Bergheim.

Må bli ei politisk sak

Per Langnes, leiar for stab/
støtte i Haram kommune, kan
ikkje gi noko klart svar på om
kommunen kan vere med på
utbygginga.
– For ein del år sidan fekk
kommunen støtte for å etablere
eit breibandstilbod til dei som
ikkje kunne få internett frå
kommersielle aktørar. Dette
var på lufta til 1. september, då
det vart avvikla på grunn av
betre tilbod frå kommersielle
aktørar. Om kommunen skal
engasjere seg, vert det ei politisk sak. Eg veit Vestnes har
hatt ei liknande sak der kommunen har vore med på utbygging. Kommunen må engasjere

Nordre har forplikta seg til å følgje Redaktørplakaten.
Plakaten seier mellom anna: «Ein redaktør skal alltid ha dei
ideelle måla til dei frie media for auge. Redaktøren skal verne
om ytringsfridomen og etter beste evne arbeide for det som
etter hans/hennar meining gagnar samfunnet.
Gjennom sitt medium skal redaktøren fremje ei sakleg og fri informasjons- og
opinionsformidling. Redaktøren skal leggje vekt på at det i journalistikken står
klart for mottakaren kva som er reportasje og formidling av informasjon og
fakta, og kva som er mediet sine eigne meiningar og vurderingar.»

seg i heile kommunen, ikkje
berre dei enkelte bygdene.
Kommunen kan søke etter
midlar, men det er ikkje enkelt
å få tak i. Det er mange om beinet, seier Langnes.

Vil ikkje hamne i bakevja

Ein kan gjere alt frå å sjå på TV
til å betale rekningar over internett. Frank Skogvoll fryktar
Orvika skal hamne i bakevja
om dei ikkje får fiber.
– Utviklinga gjer at vi vert
meir og meir avhengige av internett, og vi vert meir og meir
akterutsegla. Dette er eit spark
til kommunen. Dei bør legge
planar og søkje om pengar, seier Skogvoll.
Kristoffer ANtoNseN
kristoffer@nordrenett.no

fiber Frank Skogvoll og Torfinn Bjørnøy vonar kommunen vil hjelpe
dei med å få fiber til Orvika. Foto: Kristoffer Antonsen
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