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“Dersom du har eit eple og eg 
har eit eple og vi byttar, 
har vi begge framleis eitt eple. 
Men dersom du har ein idé og 
eg har ein idé og vi byttar, 
vil vi begge ha to idear.”

George Bernard Shaw

INNLEDNING1

“KVU  for rv. 658 Ålesund-Vigra skal legge et faglig grunnlag 

for utvikling av vegnettet i området. Riksvegen har sine 

største utfordringer med sikkerhet i tunnel, samtidig er det 

omkringliggende riks- og lokalvegnettet avhengig av åpne 

tunneler mellom Giske og Ålesund.” 

- Kjetil Strand, Direktør Transport midt, SVV

“De unike forholdene vi finner i denne KVUen gir oss en 

sjanse til å jobbe nærme befolkningen i jakten etter den beste 

løsningen for fremtidige utvikling av lokalsamfunnet, mens 

Statens vegvesen utvider sin verktøyboks for mobilitetsløsninger 

i utfordrende øy-forbindelser med urban karakter – som den 

mellom Giske og Ålesund.” 

- Andr é Kraemer Goes, Prosjektleder KVU rv. 658, SVV
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1 - INNLEDNING

Bakgrunn for konseptvalgutredning (KVU) for rv. 658 
Ålesund-Vigra finnes i Statens vegvesen (SVV) sitt 
eget utfordringsnotat. 

Her fremgår det at bestillingen SVV har fått fra 
Samferdselsdepartementet, innebærer å belyse 
og redegjøre for dagens transportsystem i det 
aktuelle området, sentrale utfordringer ved dagens 
transportsystem. Dette skal gjøres innenfor et avklart 
geografisk og tematisk område.

Aktuell vegstrekning vises i oransje farge i figur over.
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Rapporten du nå leser oppsummerer tanker, ideer og 
synspunkter som kom frem i løpet av de to dagene 
med verksted. Dette er innspill fra deltakerne som 
benyttes som viktige bidrag til det videre arbeidet 
med konseptvalgutredningen. Det ligger en stor 
ressurs i ulike interessenters kunnskap om og 
interesse for samfunnsutvikling i deres lokalmiljø eller 
innenfor deres fagsegment. Et verksted utfordrer 
deltakerne til å dele denne kunnskapen og benytte 
ressursen positivt i arbeidet med å finne gode 
løsninger 1.

Det er ikke plass i rapporten til å vise illustrasjoner 
av alt som ble utarbeidet på verkstedet. Utvalget 
som presenteres gjenspeiler det varierende fokus og 
interesseområdet fra deltakerne, og er systematisert i 
de videre kapitlene.

I tillegg til det som dokumenteres i rapporten, er 
også dialogen mellom ulike parter verdifull i seg selv. 
Ved å samle folk med ulik fagbakgrunn og med ulike 
roller for å jobbe kreativt med ulike oppgaver, oppnås 
både gode løsninger og gode prosesser. Deltakerne 
blir involvert i arbeidet og får et personlig forhold til 
planen og planprosessen. 

OM RAPPORTEN2
Medvirkning og likeverd er grunnleggende for både 
kreativitet og forankring i planprosesser. Det har 
derfor ikke vært viktig å dokumentere hvem som sa 
hva. I denne fasen har alle innspill like stor verdi om 
de kommer fra en ordfører eller fra en student. 

Forankring er en prosess hvor man utvikler eierskapet 
samtidig som løsninger utvikles, fordi man aktivt er 
med og opplever å bli tatt på alvor. Gjennom dette 
får man også forståelse for andres synspunkter og 
medansvar for at andres behov blir godt ivaretatt. 
Et verksted slik som dette som ble gjennomført i 
Ålesund, er ett av tiltakene for å forankre en fremtidig 
løsning for rv. 658 mellom Ålesund og Vigra.

1. Kilde: Kreativitet i veg- og transportplanlegging, 

Statens vegvesen, 2001
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For store statlige investeringsprosjekter (>1. mrd 
kr) skal det gjennomføres en konseptvalgutredning 
(KVU) med ekstern kvalitetssikring (KS1). 
Konseptvalgutredning er en faglig utredning i 
tidlig fase for store strekningsvise prosjekter og for 
transportsystem i byområder. I en KVU analyseres 
transportbehov og andre samfunnsbehov og man 
vurderer ulike prinsipielle måter å løse behovene på 
(konsepter).

HVA ER EN KVU? 3
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3 - HVA ER EN KVU?

Når Statens vegvesen utarbeider KVU, vektlegges 
en åpen prosess med bred deltagelse fra 
kommuner, fylkeskommuner, næringsliv og ulike 
interesseorganisasjoner. KVU-rapporten sendes på 
høring til berørte myndigheter og interesser. Eksterne 
konsulenter gjennomfører en faglig kvalitetssikring 
KS1 av etatens KVU-arbeid og utarbeider en egen 
KS1-rapport. Det er Regjeringen som, basert på 
KVU-rapporten, høringsuttalelser og KS1-rapporten, 
tar beslutning om valg av hvilket konsept som skal 
legges til grunn for videre planlegging etter plan- og 
bygningsloven.
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Figur 3: Trafikkmengder 

Rv. 658 har mest trafikk ved kryss mot E136 i sør. Da tunnelene ble gratis i oktober 2009 økte 
biltrafikken sterkt frem til 2015. Det er særlig Ellingsøytunnelen som er utfordrende i forhold til 
sikkerhet og oppetid. Tunnelen er bratt (stigning 8,5 prosent), har stor trafikk (ca. 10.000 ÅDT) og 
farten er ofte høy. Andel biler over 5,6 m lange i Ellingsøytunnelen er 7%. Uforutsett stenging av 
Ellingsøytunnelen fører som regel til at VTS også må stenge Valderøytunnelen i retning fra Valderøy 
til Kverve. Dette på grunn av at man ofte får en uheldig og potensielt farlig kødannelse inne i 
Valderøytunnelen når trafikanter blir stående og vente på åpning, heller enn å fortsette gjennom 
rundkjøringen på Kverve og inn på fv526.  

  

Figur 4: Trafikkutvikling Ellingsøytunnelen (uten bompenger fra oktober 2009). 
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Strekningen rv. 658 Ålesund-Vigra går i dag fra 
Ysteneset i Ålesund til Ålesund lufthavn Vigra. 
På strekningen ligger Ellingsøytunnelen og 
Valderøytunnelen som ble åpnet i 1987 og er blant 
de eldste undersjøiske tunnelene vi har i landet. Det 
er senere laget tunnelarmer fra Ellingsøytunnelen 
til nasjonal havn ved Flatholmen. Statens vegvesen 
har nylig sluttført tiltak som sikrer at rv. 658 
Ellingsøytunnelen og rv. 658 Valderøytunnelen 
oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.

STREKNINGEN ÅLESUND - VIGRA, RV.658 4

Tunnelsikkerhetsforskriften regulerer kravene til 
sikkerhetsutstyret med tanke på trafikantenes 
sikkerhet hvis en nødsituasjon skulle oppstå i 
tunnelen. Siden 2015 har Statens vegvesen arbeidet 
med utbedring og oppgradering av 200 tunneler 
på riksveinettet som er over 500 meter lange. 
Det er utarbeidet planer for hver enkelt tunnel. I 
Ålesundtunnelene ble det i 2017-2018 gjennomført 
en oppgradering etter EU’s tunnelsikkerhetsforskrift 
med økt brannventilasjonen, bedret overvåking 
og styring ved, nye installasjoner og utvidelse av 
havarinisjer.

4.1   DAGENS SITUASJON
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4 - STREKNINGEN ÅLESUND - VIGRA, RV.658

Grunnen til at rv. 658 utgjør en del av riksvegsystemet 
er Ålesund lufthavn, Vigra og Ålesund havn, 
Flatholmen. Ålesund lufthavn fungerer som et nav 
for regionen med flere avganger daglig til de større 
flyplassene i landet, samt flytilbud til utlandet. Havna 
på Flatholmen rett nord for Ålesund sentrum har 
funksjon som godsknutepunkt mellom båt, bil og 
fly. Veg til havna går via egen tunnel med ramper til 
Ellingsøytunnelen.
 
Rv. 658 har mest trafikk ved kryss mot E136 i sør. Da 
tunnelene ble gratis i oktober 2009 økte biltrafikken 
sterkt frem til 2015. Det er særlig Ellingsøytunnelen 
som er utfordrende i forhold til sikkerhet og oppetid. 
Tunnelen er bratt (stigning 8,5 prosent), har stor 
trafikk (ca. 10.000 ÅDT) og farten er ofte høy. Andel 

lange kjøretøy i Ellingsøytunnelen er 7%. Uforutsett 
stenging av Ellingsøytunnelen fører som regel til at 
VTS også må stenge Valderøytunnelen i retning fra 
Valderøy til Kverve. Dette på grunn av at man ofte 
får en uheldig og potensielt farlig kødannelse inne 
i Valderøytunnelen når trafikanter blir stående og 
vente på åpning, heller enn å fortsette gjennom 
rundkjøringen på Kverve og ut på fv. 526.

Trafikken på rv. 658 er for en stor del fra Giske 
kommune og vestre deler av Ålesund kommune. 
Av trafikken fra Ellingsøytunnelen skal ca. 3% til/
fra E39 ved Brusdalsvatnet og ca. 7% til/fra E39 ved 
Vegsundet. Store deler av rv. 658 har ikke tilbud for 
gående og syklende. Kollektivandel i Ålesund er om 
lag 6 %.
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Figur 6: Registrerte årsaker til stenging i Ålesundstunnelene 2019 og 2020. 

 

   

Figur 7: Trafikkulykker med personskade siste 4 år 

Siste 4 år har det vært 4 ulykker der personer har blitt lettere skadd på rv. 658.  

Det er utført beregninger av antatt frekvens for ulykker/hendelser i tunnelene. Antall år mellom 
brann i langt kjøretøy er beregnet til 35 år for Ellingsøytunnelen og 44 år i Valderøytunnelen. 
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4 - STREKNINGEN ÅLESUND - VIGRA, RV.658

Vedlikehold av tunnelene er utfordrende. 
Ålesundstunnelene (Valderøy- og Ellingsøytunnelen) 
ble rehabilitert etter 22 år fra 8. september 2008 
til 10. oktober 2009. Arbeidet ble gjennomført 
som nattarbeid med tunnelene stengt mellom 
kl.18.00 og kl.06.30, seks netter i uka. Det gikk ferge 
mellom Ålesund og Valderøya på kveld og natt mens 
tunnelene var stengt. I 2017-2018 ble arbeidet utført 
med kolonnekjøring på natt og korte perioder med 
stenging.

Tunnel var stengt 121 ganger i løpet av 2019 og 2020. 
Gjennomsnittlig tid pr stenging var 15 min. Antall 
stenginger er redusert etter siste utbedringer.

Siste 4 år har det vært 4 ulykker der personer 
har blitt lettere skadd på rv. 658. Det er utført 
beregninger av antatt frekvens for ulykker/
hendelser i tunnelene. Antall år mellom brann i langt 
kjøretøy er beregnet til 35 år for Ellingsøytunnelen 
og 44 år i Valderøytunnelen. Konsekvensene av 
en slik type hendelse kan være alvorlige, med 
tanke på at trafikkmengden i tunnelene er stor. 
Konseptvalgutredningen vil gå nærmere inn på 
alvorlige hendelser og årsaken til disse.
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Statens vegvesen har utarbeidet et utfordringsnotat 
som mer detaljert presenterer utfordringene på 
strekningen.

4.2   UTFORDRINGER Kort oppsummert er dette utfordringene som ligger 
til grunn for at det utarbeides KVU på strekningen: 

• Bratte undersjøiske tunneler med høy trafikk. 
• Risikoen for alvorlige hendelser øker med økt  

trafikkmengde 
• Nye områder for utbygging både i Giske  

kommune, på Ellingsøya og i Ålesund sentrum er 
også en av faktorene som påvirker potensialet for 
økte trafikkmengder i tunnelene. 

• Grenseverdier for tillatte trafikkmengde i tunnel 
kan gi behov for tiltak. 

• Valderøytunnelen er eneste forbindelse 
til Ålesund lufthavn, som er regnet som 
samfunnskritisk installasjon. 

• En lengre stenging vil kunne gi store ulemper for 
Ålesundregionen og for Møre og Romsdal, som 
stort eksportfylke.

• Kostnader knyttet til manglende 
fremkommelighet er svært store 

4 - STREKNINGEN ÅLESUND - VIGRA, RV.658
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I verkstedet fikk vi innsikt i kommunenes synspunkter 
knyttet til strekningen gjennom presentasjoner og 
dialogen undervegs. Både politisk og administrativt 
nivå var representert. 

Giske presenterte seg som en kommune som er 
attraktiv for bosetting og for økt etablering av 
næringsliv. Dette gjenspeiles i folketallsvekst, en 
ung befolkning, høy rating i NHOS’s årlige rating og 
av fiskerinæringen som plasserer kommunen blant 
landets 3-5 største fiskerikommune. 

4.3   KOMMUNENES INNSPILL Ålesund kommune la vekt på arbeidet som har 
startet opp med Bypakke Ålesund. Innføring av 
bompenger kan påvirke trafikkmengden som har 
vært økende siste 15 år. Ålesundstunnelene skiller 
seg ut med en spesielt stor trafikkvekst, i særlig grad 
etter at bompenger ble fjernet i tunnelene (2009). 

Både Ålesund og Giske kommune understreker hvor 
stor forskjell det er på kollektivtilbudet, særlig ble 
forskjell i tilbud mellom Moa og Ålesund kontra 
mellom Ålesund og Giske trukket frem. Kommunen 
la frem et tenkt regnestykke for hvordan et årlig 
tilskudd til kollektiv kan bedre tilbudet vesentlig. 

4 - STREKNINGEN ÅLESUND - VIGRA, RV.658
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Ideverkstedet ble gjennomført over to dager, 9. 
og 11. november 2021. Invitasjonen gikk bredt 
ut for å få stor variasjon av interessenter. Det 
kunne vært ønskelig at utbyggere, næringsliv og 
sentrumsinteresser i større grad var representert, 
men alt i alt er man godt fornøyd med bredden i 
deltakelsen. Særlig det at NTNU deltok med mange 
studenter var viktig for å få nye innfallsvinkler. 

Verkstedet ble lagt opp slik at man hele tiden beveger 
seg mellom det å få informasjon, finne behov, 
fastsette kriterier/rammer og det å komme opp med 
ideer som kan utvikles til konsept, se figur under.

GJENNOMFØRING AV VERKSTEDET5
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5 - GJENNOMFØRING AV VERKSTEDET

Denne delen ble gjennomført digitalt, gjennom bruk 
av et Teams-møte. Totalt deltok over 30 personer fra 
ni forskjellige instanser på det digitale verkstedet. 
Møtets varighet var 3,5 timer. Det ble gjort opptak 
av verkstedet, slik at de som ikke hadde anledning 
til å delta kunne se møtet i opptak før det fysiske 
verkstedet ble gjennomført.

Deltakerne, se tabell under, ble utfordret til å delta 
både skriftlig og muntlig allerede fra starten av møtet 
gjennom introduksjon og avklaring av forventing. 

5.1   DAG 1 - DIGITALT VERKSTED Fasilitator benyttet verktøy for digitale tavler for 
samarbeid og samhandling: MURAL. Verktøyet har 
lav brukerterskel og alle deltakere i møtet inviteres til 
å komme med sine tanker, ideer og forslag. Fasilitator 
for arbeidsmøtet styrer fokus for alle som er logget 
inn, og kan låse ulike elementer i den digitale tavlen.
 

Statens vegvesen Giske kommune

Syklistforeningen Ålesund og omegn lokallag Avinor

Sula kommune Dreg AS / Wenaas Eftf

Ålesund kommune Samferdselsdepartementet

NTNU Ålesund (studenter) Framtidslaben

NHO Møre og Romsdal Sunnmøre Regionråd - Nils Magne Abelseth deltok

Deltakere dag 1 - digitalt verksted
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5 - GJENNOMFØRING AV VERKSTEDET

Etter en introduksjon om KVU generelt og 
utfordringene på strekningen spesielt, fikk deltakerne 
en introduksjon om hvordan man jobber med behov 
og mål i en KVU. Deretter fikk de anledning til å gi 
innspill. Oppsummering av dette er presentert i kap. 
6 og 7. 
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5 - GJENNOMFØRING AV VERKSTEDET
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Deretter ble firetrinnsmetodikken forklart og som 
en første innledning til å komme med løsninger, ble 
deltakerne utfordret til å sortere forslagene i henhold 
til denne metodikken. Dette er oppsummert i kap. 8. 

Til slutt i møtet ble det gjennomført en evaluering (se 
figur under). 

Under temaet verktøy og metoder fikk man blant 
innspill på at det var enkelt å komme med innspill 
og at metoden var inkluderende. Deltakerne 
synes presentasjonene var gode, men at man 
kunne hatt mer bakgrunn om dagens situasjon og 
kunnskapsgrunnlag. 

Av det deltakerne ville ta med seg fra dag 1 ble blant 
annet nevnt at blikket må heves, at det var en god 
start på en prosess. Det blir også nevnt at man har 
fått en overordnet forståelse av prosjektets videre 
gang og at det ga nyttig lærdom om tidlig fase og 
bruk av et nytt verktøy. 

Av forbedringspunkt er det hyppigst nevnt at man 
ønsker enda breiere deltakelse, at det er ønsker om å 
se forslag til konkrete tiltak og at faglig faktagrunnlag 
framlegges. 
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5 - GJENNOMFØRING AV VERKSTEDET

Det fysiske møtet, idéverkstedet med gruppearbeid, 
ble avholdt i Framtidslab’en sine lokaler på NMK 
ved Campus Ålesund og var lagt opp som en 
heldagsseanse.

5.2   DAG 2 - FYSISK VERKSTED Etter en innledende bolk for å få innblikk i 
deltakernes aldersfordeling, geografiske spredning 
og hovedinteresser fikk kommunene anledning til å 
presentere sitt hovedfokus i arbeidet med KVU. 

Det var i stor grad de samme deltakerne som på den 
digitale delen, med noen ekstra, se tabell under. 
Blant annet deltok FRAM og kunne sammen med 
representanter fra fylkeskommunen svare ut en del 
av spørsmålene knyttet til kollektivtilbud. 

Statens vegvesen Giske kommune

Syklistforeningen Ålesund og omegn lokallag Avinor

Sula kommune Dreg AS / Wenaas Eftf

Ålesund kommune Samferdselsdepartementet

Framtidslaben

NTNU Ålesund (studenter) Møre og Romsdal fylkeskommune

FRAM Transportøkonomisk institutt (TØI)

Deltakere dag 2 - fysisk verksted
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5 - GJENNOMFØRING AV VERKSTEDET

For å få bedre kjennskap til geografien i området ble 
det benyttet digital tvilling til en «befaring». Andreas 
Amundsen fra Framtidslaben viste oss regionen ved 
bruk av 3D-modell. Denne modellen har også data 
om boliger, arbeidsplasser, trafikkmengder, støy, 
m.m. og dette ga deltakerne informasjon utover det 
rent geografiske. 

Aud Tennøy var innleid fra TØI og presenterte sine 
gode, forskningsbaserte refleksjoner og innspill 
på tema transporttrender og hvordan påvirke 
trafikkutviklingen i et område, se omtale kap. 9.

Det ble gjennomført to runder med gruppearbeid 
for å komme opp med konseptforslag. I første runde 
skulle man komme opp med løsninger som kunne 
gjennomføres lokalt i løpet av et 10-årsperspektiv. 
Dette er oppsummert i kap. 11.1. Neste oppgave var 
å foreslå løsninger med et lengre tidsperspektiv og 
da med mulighet for å zoome seg lenger ut og se 
på løsninger i hele regionen som kan påvirke KVU-
strekningen. Oppsummeringen av dette fremkommer 
av kap. 11.2.
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Allerede i behovsanalysen legges hovedpremisser 
for tiltaket. I dette ligger det å strukturere de 
behov som avdekkes med tanke på å fremheve det 
samfunnsbehov som utløser et tiltak nå. 

Noe forenklet bør en behovsanalyse gi: 

• Det prosjektutløsende behov 
• Behov for å maksimere positive konsekvenser  
• Behov for å minimere negative konsekvenser

De inviterte til verkstedet representerer de 
som Statens vegvesen har definert som viktige 
interessenter/aktører. Det er derfor viktig å få innblikk 
i deres behov for å definere prosjektutløsende 
behov. Med det prosjektutløsende behov menes det 
samfunnsbehovet som utløser planlegging av tiltak til 
et bestemt tidspunkt.

Det er ikke forventet at behovsanalysen er ferdig 
etter at ideverksted er gjennomført, men den danner 
et grunnlag for Statens vegvesens videre faglige 
arbeid med behovsanalyse. En generell utfordring er 
å skille mellom faktiske behov og ønsker, og videre å 
vurdere hvor stor vekt en skal tillegge for eksempel 
at kommuner ikke vil ha ulempene forbundet med 
tiltaket og at brukerne for øvrig ønsker seg god ytelse. 
(Kilde: Veileder nr 9 Utarbeidelse av KVU dokumenter 
(ntnu.no))

BEHOV6
«I 2050 er eg ei gammal dame – omtrent 
like gammal som farmora mi vart. Når ho 
fortalde om sin barndom var det nesten 
umulig for oss å forstå. Skule annakvar 
dag, gebiss i konfirmasjonsgåve og eit 
arbeidsliv som starta omtrent like etterpå. 
Når eg fortel mine ungar om ein barndom 
i eit hus utan telefon, med ein kanal på tv 
og ferieturar der vi vart lagt på madrassar 
i bagasjerommet medan far sat framme 
og røykte, så er det nærast science fiction. 
Og så seier dei at utviklinga berre skal skje 
raskare og raskare? Kvar har vi då kome i 
2050?»

i 2050 er alt annerledes



Behov for

trafikksikre

løsninger

Behov for å maksimere

positive konsekvenser

Behov for

forutsigbar

reisetid til/fra

flyplass

 Etterspørselbaserte

behov 

Behov knyttet til politiske

mål, lover og forskrifter

Behov for å minimere

negative konsekvenser

Andre behov

Behov knyttet til spesielle

interessegrupper

Behov for

mindre

forurensing

Behov for å

ivareta

gående og

syklende

Behov for å

sikre fremtidig

boligutvikling i

Giske

Behov på lang sikt

behov for

fleksibilitet slik at

infrastruktur kan

brukes av

fremtidig

teknologi

trygg

veg frå

Ålesund-

Vigra

redundant

infrastruktur

bedre

kolektiv tilbud

til og fra vigra

for studenter

Samhandle

med

kollektivt

bedre sikt ved

åpningen til

elllingsøytunnelen

Personbiltrafikk

Gode kollektiv

transportløsninger.

belysning

på

strekningen

Bedre

kollktivtilbud

Redusere

parkering

på

flyplassen

pendle er

helsefarlig

Tenke på

mjuketrafikanter fra

start og få reell

medverknad frå

unge, gi eigarskap

sikker

transport

Sikre god

fremkommelighet

Løsnng for

myke

trafikanter

Miljøvennlige

alternativ

Forutsigbarhet

Behov for å

ivareta

universell

utforming

transport for

alle

aldersgrupper

Hindre økning i

trafikk, aller helst

redusere

Trygghet

ved ulykker

Kva med å spør unge som

gamer om dette hadde

vore eit spill, kva hadde

vore fokus då? Kan det gi

framtidsretta og

berekraftige løysningar vi

ikkje ser no?

Effektiv

transport - tid

en viktig

faktor

bombpenge kan

finne likevekt i

transportbehov

Skape forståelse

for avgjerdsler

som opplevast

negative i første

omgang.

Øke avgifter for

parkering ved

lufthavn

Trygge

kryssløsninger

langs riksvegen

Hvis man

ønsker økt

pendling må det

dekkes av

kollektiv

transport

Fjerne

usikkerhet rundt

tilgjengelighet til

flyplassen

Syklister

Lage god

lanagsiktig plan

som gjer at ein

kan starte på

mindre deler av

strekninga

Utvikle

tjensestetilbudene i

Giske kommune, både

innefor tjenesteyting og

handel for å redusere

trafikken gjennom

tunnellene til Ålesund

helsefremende

traffik

Løsninger

for myke

trafikanter

Innsikt i nåværende

trafikk: hva skyldes

pendling, flyplass,

kollektivandel etc Viktig

grunnlag for å vurdere

tiltak.

rimelig

transport

Tilrettelegging

for å enkelt

kunne velge

miljøvennlig

transport

Riktig

dimensjonering fra

starten av, slik at

man unngår

fremtidige

problemer

Skape brede

løsninger som går

over politisk

agenda for å

minke forandring

barn og unge,

eldre som skal

klare seg ved å

bu heime heile

livet

Behov for

kryssutbedringer?

Hyppig

kollektivtilbud

Forbedring av

dagens løsning

- trygghet

effektivitet/tid

bo i nærheten

av

koll.holdeplas

Sikre trygg

transport til og

frå jobb i

kombinasjon

bil/kollketiv

Redusere

reisetid med

flybuss

Overvannshåndtering

6 lys på nordsida

av Gjsundbrua

har vore uta av

drift i over ein

måned

Finansiering av

kollektivtilbud

må bedres

Redusere

trafikk i

tunnellene

behov for å

minke

bilandel

Redusere personbiltrafikk

- økt frekvens på kollektiv

/prisreduksjon

Park and

ride fra

Giske

Gjøre det

enkelt og

velge

kollektivt

Skape

ønske om å

bruke

kollektiv

Kan ikke redusere

parkering når godt

kollektivtilbud ikke

eksisterer i Ålesund

per dags dato

Billigere

kollektiv

tilbud

bilister

Trygg sykling

kombinert

med kollektiv

Kollektivknutepunkt

Miljøkort som

kan brukes både

på buss og båt

gir auka bruk

Pendelerparkering ved

kollektrivknutepunkt

øke

sykkelandel

til 20%

Ulike kategorier for behov
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6 - BEHOV

Hva er behovene i et tiårs-perspektiv, og hva med i 
2050?

Hvordan ser fremtiden ut? Hva om:

… ingen eier sin egen bil?
… all mat skal produseres lokalt?
… varer må fraktes landeveien fra 
    større Europeiske havner?
… Norge er Europas fattigste land?
… alle bor i byer og større tettsteder?
… alle transportmidler er elektriske og autonome?
… hyperloop-teknologien har erstattet 
    store deler av godsfrakten?
… ny teknologi gjør at vi reiser mindre?
… laksetransporten skjer med fly?

Fra den digitale idémyldringen, var essensen i 
innspillene:

• Forutsigbar og effektiv transport. Tidsbruk er 
viktig

• Økt pendling må tas med kollektiv
• Sikre fremtidig boligutvikling i Giske kommune
• Myke trafikanter må prioriteres (særlig Gjøsundet 

trekkes frem)
• Betydelig økt fokus på syklister
• Miljøvennlige alternativ må sikres
• Fleksibilitet i infrastrukturen – tenk fremtidige 

løsninger
• Redusert parkering på flyplassen
• Bompenger kan endre reisevalg
• Belysning og trafikksikkerhet



I 2050 er rv. 658 en

pålitelig, trafikksikker

og trygg forbindelse

mellom Giske

kommune, Ålesund 

lufthavn, Vigra og

Ålesund byområde

I 2050 er

transportbehovet 

mellom Giske

kommune, Ålesund 

lufthavn, Vigra og

Ålesund byområde

ivaretatt på en

bærekraftig måte.

Hvorfor er målet

satt så langt

frem i tid? Burde

nå målet mye

tidligere.

Behov for

redundant

infrastruktur

for nødetater

Trygg og universell

utforma ferdsel for

mjuke trafikantar og

trygg adkomst frå

og til

kollektivhaldeplass

Ta med at alle

trafikantgrupper

bør inngå i målet

Trygge

kryssløsninger

langs rv.658

Mulighet for

stoppeplasser

ved motorstop

eller andre

problemer langs

Rv.658

Hvordan ser

ut

befolkningen

og industrien

i 2050?

Er det lurt å

bygge langt

fra kollektiv

infrastruktur?

Kanskje vi ser

på utfordringer

for 2050 med

2020-blikk

hvordan oppnår vi

bærekraftig

transport hvis

befolkningsveksten

blir større og

dermed også

transportbehovet?

Bærekraftstanken

9 2050 har

forandret adferd så

drastisk at

transportbehovet

har avtatt ?

Er det riktig å bare

fokusere på

byområdet i Ålesund.

Er dette til hinder for

en kobling mot andre

deler av kommunen?

Hvordan minke

transportbehov

med 15minutter

byer

Fordi et

prosjekt

prosjekteres 20

år frem i tid

som regel.

Kva er berekraft

for dette

prosjektet? Det

er viktig at det

vert definert og

omforent

Hvordan

oprettholde

effektiviteten vi har

med bil i dag med

et miljømessig

bedre alternativ?

Realistisk og

faktabasert forhold til

utvikling av

befolkning og

demografi. Hvilket

transportbehov og

infrastruktur trenger vi

i 2050

Flytte meir av

næringstransporten

til sjø

bypakken og

bompenger vil kunne

gi redusert bilbruk og

tilseier at kollektiv.

Samhandling må vere

forankra for å nå mål

om berekraft.

Effektiv

forbindelse, i

tillegg til

pålitelig og

trafikksikker

Hvis drivstoff for bil og fly

blir miljøvennlig, hvordan

forbedre transportsystemet

som tar hensyn til

demografisk utvikling/

reisevaner og transport for

gods på em bærekraftig

måte?

effektmål:

Mål - samfunnsmål - formulering
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Tiltakets mål skal være konsistente med 
behovsanalysen. Samfunnsmål og effektmål skal 
bygge på det prosjektutløsende behovet. Indre 
konsistens oppnås ved å definere mål som gir 
føringer i en bestemt retning for tiltak.

Samfunnsmål – beskriver hvilken samfunnsutvikling 
prosjektet skal bygge opp under og er knyttet til 
tiltakets virkninger for samfunnet  

Effektmål – beskriver hvilke virkninger som søkes 
oppnådd for brukerne av tiltaket

Målene skal være etterprøvbare, i den forstand at 
de er egnet til å vurdere grad av måloppnåelse etter 
gjennomføring av tiltaket. 

MÅL7
Før ideverkstedet har Statens Vegvesen laget forslag 
til samfunnsmål. Formuleringene i disse gjennomgås. 
Samfunnsmålene benyttes også som grunnlag for 
at deltakerne skal komme med forslag til effektmål. 
Innspillene danner grunnlag for Statens vegvesens 
videre arbeid med bearbeiding av samfunnsmål og 
definering av effektmål. 

Forslag til samfunnsmål som lå til grunn for innspill i 
ideverksted: 

• I 2050 er rv. 658 en pålitelig, trafikksikker og 

trygg forbindelse mellom Giske, kommune, 
Ålesund lufthavn Vigra og Ålesund byområder.

• I 2050 er transportbehovet mellom Giske, 
kommune, Ålesund lufthavn Vigra og Ålesund 
byområder ivaretatt på en bærekraftig måte



I 2050 er rv. 658 en

pålitelig, trafikksikker

og trygg forbindelse

mellom Giske

kommune, Ålesund 

lufthavn, Vigra og

Ålesund byområde

Enklare, billigare

og tryggare

kvardag til og

frå jobb og

skule

GSV på hele

strekningen og

løsninger

gjennom

tunneler evt.

alternativ trase Innan 2025 er det

tilrettelagt for å kunne

parkere bilen på Ytterland

og kome seg effektivt, raskt

og rimeleg til både Ålesund

sentrum og indre del av

byområdet (Campus/Moa)

med kollektivtransport

ingen

bekymring for

stengt tunnel

Null ulykker

med

personskade på

strekningen i

2050.

god belysning

langs hele

strekningen som

sikrer god sikt

om natten

Antall

stengninger

av tunnel

Fluktruter ved

ulykker,

brannberedskap

forutsigbar tid til

og fra flyplassen

som gjør

planleggning av

reise stressfri

Hurtiggående

skyssbåt mellom

Ålesund, Valderøy

og lufthavnen. Med

god frekvens.

Ingen stengninger

av

Ålesundstunellene

lengre enn 15

minutter. 

Ingen

forsinkelse i

persontrafikken

lavere

klimautslipp

Prøveprosjekta med

elektrifisering og

automasjon av

persontransport med båt

er utvida til å omfatte

transport mellom Giske

kommune og Ålesund

sentrum

redundans i

infrastruktur

Få

stenginger i

tunnelene

Alternativ

omkjøring

God

samhandling

mellom de

forskjelllige

transport

aktørene

Hva kan mulige

løsninger for

myke trafikanter

være? 

Samarbeid mellom

Ålesund havn og

næringslivet om

feedertransport på

sjøen til Gjøsund

fergetransport?

Nullvekstmålet

Samfunnsmål 1

I 2050 er

transportbehovet 

mellom Giske

kommune, Ålesund 

lufthavn, Vigra og

Ålesund byområde

ivaretatt på en

bærekraftig måte.

sykkeandel

øker

Straumforsyninga til

GK er lav og

samhandling på

valg av løysningar

for transport med å

få ført straum til GK

er bærekraftig

Sikre

finansiering til

bedre

kollektivtilbud

kollektivandel

øker

Miljøvennlig

transport har

høyest

prioritet

Fleksibelt

kollektivtilbud

fri overgang

mellom de

ulike formene

Kollektivandel

tettere

knuttepunkter

Lett tilgang

på kollektiv
Kollektiv

som foretr

15min byer

med tjenester

for alle

innbyggere

hyppig

kollektivavgang frå

knutepunkt med

avtale om å bruke

sjøvegen når t =

hindrer redsel for å

bruke kollektiv og er

føreseieleg

Transportfordeling

til/fra Vigra

fjerne

unødvendig

trafikk på

strekningen 

All tilførselstransport

til lufthavna utføres

med

nullutslippskjøretøy.

SDG og

U4SSC som

kompass for

byutvikling

transportløsningen

fører til vekst i

samfunnet

Handel og

tjenester

der folk bor

Samfunnsmål 2

Trygg ferdsel for

gang og sykkel,

inklusiv tilbod om

frakt av sykkel

gjennom tuneller =

folkehelse

Godt

tilrettelagt for

turistnæringen

15 min

reisetid fra /

bysentrum til

flyplassen

Transport

via

Gjøsund 

Forutsigbar

reise (tid) er

nøkkelen for å

lykkes med

kollektiv
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7 - MÅL

Basert på innspill som kom gjennom 
medvirkningsprosessen, virker det som om mye er 
på plass i formulering av samfunnsmål. Til en viss 
grad mangler et fokus på «effektiv» - at det skal være 
et effektivt transportsystem, særlig med tanke på 
kollektivreiser.

Når det gjelder effektmål som skal defineres i videre 
arbeid, bør disse gjenspeile stikkordene som ligger 
i samfunnsmål: pålitelig, trafikksikker, trygg og 
bærekraftig. Her bør også effektiv komme innunder 
dette.

Hovedstikkord som kom i seansen kan kort 
oppsummeres med: økt, effektivt og fleksibelt 
kollektivtilbud, trafikksikkerhet for alle, åpne tunneler. 
Trygghet og forutsigbarhet er avgjørende.



Bompenger for personbiltrafikken i tunnelene

Pendlerparkering og gratis 
kollektivtransport i rushtid,

inkl. sykkelstativ

Vesentlig løft for kollektivtilbud – kvalitet og pris

Effektivt knutepunkt og parkering på Ytterland
med hyppige avganger til Ålesund og flyplass

(fire avganger/timen)

Vegprising i tunnelene

Langtids flyplassparkering med flybussavganger
så sentrale punkt – Blindheim, Digernes, Kverve

Dyrere parkering på flyplassen, 
må være dyrere enn å ta flybuss

Høyfrekvent buss og båt
inkl. godt parkeringstilbud

ved knutepunktene
(Moa, sentrum, Ytterland)

Nytt tunnelløp

Sette i verk kortsiktige virkemiddel

Ekspressbuss mellom ulike «bysentra», 
hele nye storkommunen Ålesund, pluss Sula og Giske

Sømløs reise med ulike transportmiddel
og utnytting av ny teknologi (felles

billettkjøp/booking)

Bedre informasjon ved stengt tunnel
Flybuss-tilbudet må dramatisk forbedres

Gi samkjøring økonomiske fordeler
gjennom bompasseringer i bypakken

Bedre offentlig transport
utenom de mest trafikkerte vegene

Hurtigbåter

Økt konsentrasjon av tjenester (Giske)

Utbedring av eksisterende kollektivholdeplasser

Få på plass sammenhengende gang- og sykkelveger,
trygg og effektiv skaper økt bruk

Tog i tunnel
Flytog

Teste effekt av Hovdelandsbru
(utslag for tunnelene) med transportmodell

Adskilt sykkelsti

Hurtigbåt flyplass-sentrum
Bro

Flytetunnel

Bildeling

Bru mellom Flatholmen og Ellingsøya

Sykkelstativ på bussholdeplasser

Innfartsparkering Ytterland

Rundkjøring på Ytterland
Venstresving fra Ytterland mot Vigra

Bevissthet rundt arealbruk
og lokalisering av virksomheter

inkl. fokus på fremtidige logistikk-
infrastrukturbehov

Gang- og sykkelfelt
over Gjøsundbrua

Sykkelhenger på buss

Kollektivsatsing må være der «hovedtyngden» i markedet er,
eksempelvis direkte sentrum, direkte Moa – uten mange stopp som

tar tid og gjør tilbudet vesentlig mindre attraktivt

Kollektivfelt fra Ålesund til Ytterland til Vigra

Fokus på lavthengende
frukter som raskt kan

settes i verk

Kryssutbedring for å sikre trafikksikre løsninger

El-sykkel ladestasjoner

Båt og kollektivknutepunkt på Gjøsund

Hyperloop

Tilknytning mot Nordøyvegen

Ny bru mellom Olsvika og Ellingsøya

Gondol som transportmiddel
for myke trafikanterTo-løps tunnel for bane fra

Ålesund til Valderøya, videre til flyplassen
på bane i dagen. 

Parkeringsanlegg for innfartsparkering på Valderøya

Trinn 4 – Nyinvesteringer og større ombyggingerTrinn 3 – Forbedringer av eksisterende infrastruktur

Trinn 1 – Tiltak som påvirker transportetterspørselen
og valg av transportmiddel

Trinn 2 – Mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur

Prioritere kollektiv gjennom krysset på E136 på Ysteneset
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Firetrinnsmetodikken er en systematisk og analytisk 
metode for å finne løsninger fra de enkle til de 
omfattende:

FIRETRINNSMETODIKKEN8
• I trinn 1 ser man etter tiltak som påvirker 

transportetterspørselen og valg av 
transportmiddel. Dette omfatter planlegging, 
styring, regulering og informasjon både innen 
transportsystemet og samfunnet for øvrig, med 
sikte på å minske transportetterspørselen eller 
føre transporten over på mindre plasskrevende, 
sikrere og mer miljøvennlige transportmidler. 

• I trinn 2 ser man etter tiltak som gir mer effektiv 
utnyttelse av eksisterende infrastruktur. Dette 
er rettet mot transportsystemets unike deler 
for å utnytte eksisterende transportsystem mer 
effektivt, sikkert og miljøvennlig. 

• I trinn 3 ser man på forbedringer av 
eksisterende infrastruktur, som for eksempel 
trafikksikkerhetstiltak, forbedring av bæreevne, 
kurvatur eller bredde, reservere deler av vegareal 
til kollektivfelt, sykkelfelt eller lignende. 

• I trinn 4 ser man på nyinvesteringer og større 
ombygginger, som større ombyggingstiltak og 
nybyggingstiltak, for eksempel nye vegstrekninger 
som legger beslag på nye arealer. 

Nedenfor er en sortert versjon av innspillene som 
kom på arbeidstavlen i Mural. Like innspill er slått 
sammen, og noen er flyttet som følge av en faglig 
vurdering av hvilket trinn tiltaket hører hjemme. 



Side 23 av 32KVU rv. 658 Ålesund-Vigra - Verkstedsrapport

 
TRAFIKKBILDET - HVA PÅVIRKER DETTE 

OG HVORDAN PÅVIRKE DET 9
Hovedbudskapet fra Aud Tennøy, med sin empiriske 
og forskningsbaserte tilnærming til temaet transport 
og trafikk, var svært klart. Og det var todelt.

• Bygging av mer vegkapasitet inn til og i 
byområder gir mer trafikk. Det gir ikke en bedre 
trafikkfordeling og mindre kø, dette gir mer kø og 
større trafikale utfordringer.

• Utvikling i trafikkmengder og trafikale 
utfordringer avhenger i stor grad av den videre 
arealutviklingen. Arealutviklingen definerer vår 
reiseadferd – hvor vi reiser, hvordan vi reiser, hvor 
ofte og med hvilke transportmidler. Ny utbygging 
i bilavhengige områder vil gi økt biltrafikk.

I tillegg var det et tydelig signal mot at kvalitet på 
kollektivtilbudet styrer kollektivbruken. Stikkord er 
frekvens, hastighet og punktlighet, direkte med få 
stopp og et enkelt / lettfattelig system. Empiri fra 
andre steder tydeliggjør dette. Når man legger om fra 
et tilbud med høy flatedekning og lav frekvens til et 
mer høyfrekvent tilbud med færre og rettere linjer får 
man stor vekst i passasjertall. Aud Tennøy viste til et 
eksempel fra Hønefoss for å synliggjøre dette.

Bilene tar og 
får mye plass
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10KONSEPTFORSLAG

10.1  
LØSNINGER LOKALT - 10-ÅRSPERSPEKTIVET

Hovedtilbakmeldingen gjennom de to dagene var 
entydig: Det må satses vesentlig på kollektivløsninger 
på strekningen Moa-Ålesund sentrum-Ellingsøya-
Valderøya-Giske-Vigra.

Dette må være attraktive løsninger, med fokus på 
effektiv og rask reise til/fra viktige knutepunkt. Det 
må legges opp til parkeringsløsninger på samtlige 
knutepunkt, raskt skifte til buss, som også inkluderer 
gode løsninger for sykkel. Sykkel må også kunne tas 
med på buss.

En bruløsning i midtre Ellingsøyfjord var foreslått, 
Årset-Hovdeneset, som et godt tiltak for å kunne:

• redusere/fordele biltrafikk
• etablere «ringbuss»-løsning mellom Moa-

Ellingsøya-Kverve-Ålesund sentrum.

Andre tiltak som er nevnt som kortsiktige tiltak:

• Passasjerbåt som transportmiddel, gjerne 
elektrisk/autonom. 

• Vegprising/bompenger 
• Gang- og sykkeltiltak
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10.2  ER ALT ANNERLEDES I 2050?

En samlet løsning for transportsystemet for hele 
regionen i 2050.

Konseptene varierte fra nøkterne konsept som 
hadde fokus på areal- og transportplanlegging og 
ivaretagelse av beredskap til mer vidløftige konsept 
som tog/bane-løsninger, droner, hub for selvkjørende 
biler, m.v. 

Også på lang sikt vurderes kollektivtiltak som viktige, 
bompenger som virkemiddel er fremdeles aktuelt og 
trafikksikkerhetstiltak vurderes også som relevant på 
lang sikt. 
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11OPPSUMMERING

På mange strekninger der man når grensen for 
tillatt trafikk i tunnel med ett løp uten rømning 
er løsningen å bygge et nytt tunnelløp. Det var 
overraskende få innspill og konsept som baserte 
seg på en slik løsning. Årsaken til det kan være 
prosjektets introduksjon i KVU-verkstedet, med fokus 
på firetrinnsmetodikken, arealbruk og andre metoder 
for å redusere trafikk. Mange av interessentene som 
var representert jobber også for økt bærekraft, så 
det å tenke miljøvennlig transport, minimering av 

klimagassutslipp er en velkjent tankegang. Et annet 
forhold er geografien som tilsier at det vil være 
krevende og kanskje umulig å få til tunneler med 
tillatte stigningsforhold. Videre faglige vurderinger 
kan vise seg at det vil være fornuftig å ha med et 
konsept med utvidelse av vegkapasiteten. Men 
dette er uansett et viktig signal fra interessentene 
til Statens vegvesens videre arbeid med KVU og til 
Samferdselsdepartementet som skal legge frem 
endelig forslag til konseptvalg for regjeringen.
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Direktør i Transport midt, Kjetil Strand, oppsummerte 
avslutningsvis sine inntrykk fra dagen. Strand var 
mest overrasket over det store fokuset på kollektiv 
hos deltakerne. Videre at det var lite/mindre fokus på 
store investeringsprosjekter og sikkerhetsløsninger 
knyttet til eksisterende infrastruktur. Strand opplevde 
også foredragene fra Aud Tennøy, som mange 
andre av deltakerne, som en nyttig påminnelse om 
arealbruk og transportbehov.

Kort punktvis oppsummering av dagene:

• Fokusområder umiddelbart: Tiltak som påvirker 
transportetterspørsel og valg av transportmiddel

 - Arealutvikling og kollektivløsning 
• Strategiske grep: Tiltak som gir mer effektiv 

utnyttelse av eksisterende infrastruktur
 - Teknologi kjøretøy (sikkerhet/pålitelighet)
 - Regulere bruk av farlig last
 - Informasjonsteknologi
 - Vegprising
• På litt sikt: Forbedringer og videreutvikling av 

infrastruktur
 - Gangveg over Gjøsundet
 - Kryss utbedring flere steder, spesielt   
 Valderøy og Ellingsøy
 - Kollektivknutepunkt flere steder
 - Båtløsninger (kollektiv)
 - Evakueringsløsninger i tunnel
• På lengre sikt: Nyinvesteringer og større 

ombygginger av infrastruktur
 - Bruløsning Ellingsøya-Olsvika
 - Overaskende få «store» (realistiske) ideer i  
 verkstedet
 Av de mer større vyene som var luftet, ble  
 bybane og togforbindelse til Vigra nevnt.  
 Bybane  med knutepunkt Moa,    
 linjer til Ålesund sentrum, Blindheim og   
 Digernes. Til Ellingsøya og Valderøya som  
 rørtunnel i sjø.



Side 31 av 32KVU rv. 658 Ålesund-Vigra - Verkstedsrapport

11 - OPPSUMMERING




