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1 Bestilling  
Samferdselsdepartementet har besluttet at det skal gjennomføres en konseptvalgutredning (KVU) for 

rv. 658 Ålesund-Vigra i Ålesund og Giske kommuner i Møre og Romsdal. Departementet har i brev av 

14. mars 2019 gitt Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre denne konseptvalgutredningen.  

«I utfordringsnotatene skal det bl.a. redegjøres for dagens transportsystem i det aktuelle området, 

sentrale utfordringer ved dagens transportsystem, geografisk og tematisk avgrensning for 

utredningsområdet, forslag til samfunnsmål og en skisse for videre fremdriftsplan og organisering av 

utredningsarbeidet. Departementet vil på grunnlag av utfordringsnotatene fastsette mandater og 

samfunnsmål for utredningene.» 

 

Figur 1: Kart over området for KVU rv.658 Ålesund- Vigra (veg markert rød). 
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2 Situasjonsbeskrivelse 

Geografi  

Ålesund har lenge vært den største kommunen i fylket og et naturlig sentrum for kommunene på 

Sunnmøre. Byens betydning for heile Møre og Romsdal har etter hvert økt som byen har vokst seg 

større. Fra 1.1.2020 ble kommunene Ålesund, Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog sammenslått til 

Ålesund kommune. 

 

Figur 2: Kart over området rundt rv.658 Ålesund- Vigra  

Ålesundsregionen har nå den klart største konsentrasjonen av kapital, næringsliv og bosatte mellom 

Bergen og Trondheim, og den klart største veksten. Folketallsveksten de senere årene har først og 

fremst vært lokalisert i indre deler av Ålesund, og i omlandskommunene Sula, Giske og Skodje. 

Sistnevnte er nå del av storkommunen. Framveksten av Moa-området (se figur 5) er en viktig del av 

dette bildet. Moa framstår på mange måter som konkurrent til det tradisjonelle bysenteret.  På tross 

av dette har fremdeles Ålesund sentrum en betydelig konsentrasjon av arbeidsplasser, bosatte og 

handels- og servicetilbud. 

Historisk er Giske kommune preget av at det er fire ulike øysamfunn som hver for seg har måttet 

"kjempe" for tilbudene. I dag er disse øyene bundet sammen med bilveg, men fremdeles er det 

avstander som tilsier at ikke alle tilbud er ønskelig å samle på ett sted. Giske kommune har gjennom 

mange år økt i folketall. Dette gjelder alle de fire øyene, og SSB’s prognoser viser at det er forventet 

at veksten fortsetter1. Valderøya er tettbygd og har den største andel av befolkningen2  

 
1 Kilde: Statistisk sentralbyrå (2021), https://www.ssb.no 

2 Møre og Romsdal fylkeskommune (2021): Stader i Ålesundsregionen, Stadsanalyse, Vedlegg 

arealoversikt i Plan for areal, klima og transport i Ålesundsregionen. Møre og Romsdal 

fylkeskommune. 
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Befolkning og næringsliv 

Befolkning og utvikling  

Per 1. januar 2020 var det ca. 265 000 tusen innbyggere i Møre og Romsdal, hvorav ca. 84 000 i 

kommunene Ålesund, Sula og Giske. Det har i perioden 2000-2020 vært en betydelig vekst i 

folketallet, og det er forventet at veksten skal fortsette. Mens Sula og Giske har flere innbyggere som 

pendler til jobb i annen kommune enn det er personer som pendler inn til jobb, har Ålesund 

kommune flere arbeidstakere som pendler inn til jobb i kommunen enn det er personer som pendler 

ut av kommunen (Kilde: SSB). 

Folketallsutvikling 2000–2020, per 1. januar 

  Personer  

  2000 2020 
Økning i 
prosent 

Ålesund 54 550 66 258 21 % 

Sula 7 070 9 310 32 % 

Giske 6 344 8 462 33 % 

Møre og Romsdal 240 439 265 238 10 % 

Figur 2: Befolkning og utvikling i de tre kommunene (Kilde: SSB). 

Det samla tallet på boliger i regionen i 2020 er 40.055, fordelt på 32.473 i Ålesund, 4.044 i Sula og 

3.538 i Giske. Utviklingen i husholdningene i regionen følger samme tendens som på nasjonalt nivå; 

det blir stadig flere små husholdninger, og stadig flere vil bestå av eldre over 80 år (Plan for areal, 

klima og transport i Ålesundsregionen, 2021). 

Næringsliv  

Bysentrum, sykehuset og Moa/Breivika skiller seg ut som områda med størst konsentrasjon av 

arbeidsplasser i regionen i dag. I denne linjen ligger også et av Norges mest næringsnære campus. 

Campus Ålesund er regionens knutepunkt for utdanning, forskning og næringsutvikling. Større 

sammenhengende næringsareal som er ledig for nye etableringer er fordelt i heile regionen. Giske og 

Ellingsøy har mange og store ledige områder.  

Giske er en av landets største fiskerikommuner med både sjø- og landbaserte virksomheter. 

Arbeidsplassdekkinga er likevel bare 63 % (2019, lavest i fylket) og mange pendler ut (i overkant av 

2000 personer). Det er likevel også en betydelig innpendling (ca. 600 personer). 

Et heilt sentralt element i Giske kommune er Ålesund lufthavn Vigra. Flyplassen er delvis årsak til 

veksten i kommunen, bakgrunn for viktige deler av kollektivtjenester og trafikkmengde og 

utgangspunkt for lokalisering av virksomheter3.  

Ålesund lufthavn, Vigra er største lufthavna mellom Bergen og Trondheim målt i antall passasjerer. I 

siste normale år før pandemien i 2019, reiste nærmere 1.140.000 passasjerer over Ålesund lufthavn, 

Vigra. Av disse reiste 295.000 direkte til og fra utenlandske lufthavner. 57 % av alle som reiste med 

fly til og fra Møre og Romsdal i 2019, reiste over Ålesund lufthavn, Vigra. Med det er antall 

passasjerer på denne lufthavna større enn passasjertallene på de øvrige 3 lufthavnene i fylket slått 

sammen. For reisende direkte til og fra utlandet, hadde lufthavna på Vigra 91 % av trafikken i fylket.  

 
3 Stadsanalyse Møre og Romsdal fylkeskommune, 2021 
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I Avinors langsiktige planer for Ålesund lufthavn, Vigra ligger det inne en rekke større mulige 

investeringer i bygg og infrastruktur frem i tid. Disse investeringene er imidlertid ikke vedtatt 

gjennomført, men er tatt hensyn til i arealplanleggingen ved lufthavna, og vil bli gjennomført etter 

behov, og i takt med trafikkutviklingen ved lufthavna. Eksempler på slike investeringer er nytt 

driftsbygg, mulig utvidelse av terminal, samt flere flyoppstillingsplasser og taxebaner. Det er også tatt 

høyde for en mulig forlengelse av rullebanen lengre frem i tid. En fortsatt positiv passasjerutvikling av 

Ålesund lufthavn, Vigra vil kunne påvirke trafikksystemet på strekningen.  

Situasjonen med Covid 19 fører til usikkerhet omkring hvordan trafikken vil utvikle seg i fremtiden og 

hvilke konsekvenser det vil få for utvikling av Ålesund lufthavn. 

Samferdsel  

Trafikk 
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.  

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. Konkret i Ålesundtunnelenes tilfelle har man blant annet 

økt brannventilasjonen, bedret overvåking og styring ved hendelser i tunnelene, utført nye 

installasjoner og sørget for utvidelse av havarinisjer. 

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. 
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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). Ufullstendige telledata ved overgang til nytt 
trafikkdatasystem gjør at figuren mangler trafikktall fra og med 2020. 
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Figur 5:  Trafikkfordeling fra Ellingsøytunnelen (beregnet for 2018). 

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 %.  

Vedlikehold av tunnelene er utfordrende. Ålesundstunnelene 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. Tunnelene ble i 2017-2018 oppgradert etter EUs-

tunnelsikkerhetsforskrift. Arbeidet ble 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.  
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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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(program TUSI). 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. 

 

Foreslåtte planer for samband i utredningsområdet 
Hamnsundsambandet og Hovdelandssambandet er foreslåtte planer for utvikling av 

infrastruktursamband i utredningsområdet. Det er ikke gjennomført regulering eller gjort avgjørelse 

om finansiering for hverken Hamnsundsambandet eller Hovdelandsambandet. Av den grunn er heller 

ingen av prosjektene for tiden prioritert eller nevnt i fylkeskommunens investeringsprogram. 

Andre aktuelle samferdselsprosjekt i influenseområdet er blant annet Borgundfjordsambandet, 

bypakke Ålesund og ny E39 Ålesund-Molde. Disse omtales ikke nærmere i dette utfordringsnotatet, 

men vil være en del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med selve konseptvalgutredningen. 

 

Hamnsundsambandet 

 

Figur 8: Trasé for Hamnsundsambandet markert med rød farge. 

Hamnsundsambandet mellom Kverve og Hamnsund vil koble Nordøyvegen sammen med 

Ålesundstunnelene, og er siste del av en sammenhengende veg som vil knyte den ytre delen av den 

nye kommunen tett mot Ålesund sentrum og flyplassen. Kommunedelplanen for 

Hamnsundsambandet ble godkjent i Ålesund og Haram kommune i september 2019. 

Kapasiteten i de eksisterende tunnelløp er en utfordring, og godkjenningen ble derfor gjort med et 

rekkefølgjekrav om at de trafikale utfordringene i Ellingsøytunnelen må løses før det kan åpnes for 

trafikk på Hamnsundsambandet. Dette sambandet må derfor ses i sammenheng med 

konseptvalgutredningen4  

 

 
4 Ålesund kommune (2021): Vedlegg Veginfrastruktur i Plan for areal, klima og transport i Ålesundsregionen. 
Ålesund kommune 
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Hovdelandsambandet 

 

Figur 9: Trasé for Hovdelandsambandet markert med rød farge. 

Det planlagte Hovdelandsambandet kobler sammen Ellingsøya og Spjelkavik/Moaområdet gjennom 

en bru mellom Årset og Hovdeneset i Olsvika. Brua og tilhørende vegsamband ligger inne på 

kommuneplanens arealdel. Sambandet vil gi vesentlig kortere veg mellom Ellingsøya og 

Moa/Breivika, og siden sambandet går som bru over fjorden vil det også åpne for sykkeltrafikk.  

Det ble i KVU for trafikksystem Ålesund (2014) stilt spørsmål om etablering av Hovdelandsambandet 

kunne bidra til å løse utfordringer med kapasitet og sikkerhet i Ellingsøytunnelen. 

Modellberegninger, indikerer at Hovdelandssambandet kan gi en viss nedgang i trafikkmengde i 

Ellingsøytunnelen, men det antas at det likevel vil være behov for flere tiltak enn avlastning gjennom 

Hovdelandssambandet for å løse kapasitetsutfordringane i tunnelen5.  

Kollektivtilbud  
Kollektivtilbudet i regionen er mest omfattende i Ålesund nært bysentrum og Moa. Hovedtraseén for 

busstrafikken i Ålesund går fra Hessa i vest til Magerholm i øst. På de regionale rutene har 

ekspressbussnettet gitt et bedre kollektivtilbud mellom byene. Busstilbudet til Ellingsøya og Giske er 

hovedsakelig halvtimesavganger på hverdager og sjeldnere i helgene. Det er to operatører som tilbyr 

flybuss til Ålesund, Vigra lufthavn. 

Kollektivandelen i regionen er om lag 6%6, og båtpassasjerene utgjør om lag 11% av kollektivreisene. 

Fylkeskommunen er involvert i flere utviklingsprosjekt knyttet til utvikling av mer miljøvennlige og 

mindre kostnadskrevende hurtigbåter.  

Fylkets samferdselsstrategi for byområder er definert slik: «Møre og Romsdal skal ta all vekst i 

persontransport i dei største byområda med auka bruk av kollektivtransport, mobilitetsløysingar, 

sykling og gåing.» 

Cowi gjennomførte i 2018 en vurdering av framtidige kollektivkonsept i Ålesund, og tilrår en generell 

forsterkning av eksisterende tilbud og generell dobling av frekvensene på buss og båt. I tillegg tilrår 

 
5 Ålesund kommune (2021): Vedlegg Veginfrastruktur i Plan for areal, klima og transport i 

Ålesundsregionen. Ålesund kommune 

 
6 Transportøkonomisk Institutt 2014: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 – nøkkelrapport 
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rapporten separate båter på strekningene Ålesund-Valderøy og Ålesund-Hareid der det i dag er et 

trekantsamband. Cowirapporten er vedtatt av Ålesund bystyre og fylkestinget som grunnlag for den 

videre kollektivsatsingen i regionen. 

 

Miljø 

Naturreservater er den strengeste formen for områdevern etter naturmangfoldloven. Dette er 

områder som inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt naturtype, har 

en særlig betydning for biologisk mangfold, utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller har særskilt 

naturvitenskapelig verdi. Det er to naturreservat som ligger i det aktuelle området for 

konseptvalgutredningen, Sætredalen naturreservat på Valderøya og Rørvikvatnet naturreservat på 

Vigra.  

Figur 10: kart over verneområder i området.7   

 
7 Miljødirektoratet (2021): Norges verneområder - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no). 

Miljødirektoratet. 

 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/vernet-natur/norges-verneomrader/
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3 Utfordringer 

Nasjonalt perspektiv 

Målstrukturen som gjelder for Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 er vist nedenfor. Det 

overordnede målet om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050 viser retning, og er 

en overbygning over de øvrige målformuleringene.  

 

Figur 11: Målstruktur for Nasjonal transportplan 2022-2033 

Målene er ikke innbyrdes rangert, og det skal fastsettes indikatorer for å vurdere bidrag til 

måloppnåelse.  

I KVU-arbeidet vil konseptene bli vurdert i forhold til målstrukturen som er vist i figuren ovenfor.  

I forhold til målet om enklere reisehverdag og økt konkurranse-evne for næringslivet er oppetid og 

forutsigbarhet spesielt viktig i dette prosjektet. Målet om "mer for pengene" omfatter både 

kostnadseffektivitet i det enkelte prosjekt og effektivitet i prioritering av prosjekter og ellers også all 

annen ressursbruk. Hvilke andre ambisjoner og hensyn som kan være aktuelle å omtale blir avklart i 

stortingsmeldingen om NTP. Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen oppdrag om 

trafikksikkerhet som blant annet omfatter ambisjonsnivå for planperioden 2022-2033. Statens 

vegvesen har foreslått at etappemålet for utviklingen i antall drepte og hardt skadde i NTP 2018-2029 

opprettholdes som ambisjonsnivå, men suppleres med en målsetting for maksimalt antall drepte i 

2030 og et langsiktig mål om ingen drepte i 2050: 

«Innen 2030 skal det maksimalt være 350 drepte og hardt skadde i veitrafikken, hvorav 

maksimalt 50 drepte. Ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050.» 

Målet for 2030 er foreslått tatt inn i målstrukturen for NTP 2022-2033. Det er ikke satt et tallfestet 

mål for maksimalt antall drepte og hardt skadde ved utgangen av planperioden (2034). 

Ålesund har ikke byvekstavtale, men har vedtatt ambisjoner som er i tråd med byvekst-avtalene. Det 

foreligger et videreutviklet nullvekstmål ved brev fra Samferdselsdepartementet datert 8.6.2020. 

Den justerte målformulering er: 
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 «I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom 

effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, 

sykling og gange.» 

I tillegg til ny målformulering er også målemetodikken endret. Trafikktellinger på utvalgte 

målepunkter er nå hovedindikator, og reisevaneundersøkelser er støtteindikator. Dette innebærer at 

transportarbeid er støtteindikator til trafikkmengde (ÅDT8) på utvalgte målepunkter. Det innføres 

også en soneinndeling som innebærer at avtaleområder9 kan deles i inntil tre soner med ulik 

registrering/oppfølging. Det legges størst vekt på de mest sentrale delene av et avtaleområde.  

Klima og bærekraft 
Gjennom deltaking i nettverket U4SSC forplikter Ålesundsregionen seg til å strekke seg etter nye og 

bærekraftige løsninger også innen samferdsel. Framtidslaben har gitt regionen en arena for 

samarbeid, som også bør være aktuell for KVU-arbeidet Ålesund - Vigra. Vegvesenet er partner i 

laben, sammen med mange av de sentrale aktørene som er knyttet til trafikksituasjonen i dette 

området. Fylkeskommunen som har ansvar for kollektivtrafikken er partner i laben, samt flere store 

arbeidsgivere i regionen.  

Det er en målsetting å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030, og transport står for om 

lag 60 prosent av de ikke kvotepliktige utslippene. Samordnet areal- og transportplanlegging framgår 

av klimameldingen som et viktig virkemiddel for å redusere utslippene fra transportsektoren. 

Innfasing av nullutslippsløsninger i alle kjøretøygrupper er sentralt, og i klimameldingen pekes det 

blant annet på virkemidler for å gjøre insentivene til å velge null- og lavutslippsløsninger mest mulig 

målrettet slik at forholdene legges til rette for å nå målet om at nybilsalget i 2025 nesten 

utelukkende består av nullutslippsbiler.  

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal fremme 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 

Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping 

og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 

Ifølge retningslinjene bør utbyggingsmønster og transportsystem fremme utvikling av kompakte byer 

og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 

transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i 

storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Planleggingen skal legge til rette 

for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med vekt på gode regionale 

løsninger på tvers av kommunegrensene. 

I tillegg til samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen omfatter også retningslinjene 

beslutningsunderlaget samt samarbeid og ansvar for gjennomføring.  

 
8 ÅDT = årsdøgntrafikk, det vil si total trafikk i løpet av et år delt på 365 dager. 
9 Nullveksmålet er i første rekke innrettet på områder med byvekstavtale, «avtaleområdet» henviser derfor til 
byvekstavtale. 
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Prosjektutfordringer  
I oppdragsbrevet uttrykkes at KVU rv. 658 Ålesund – Vigra må sees spesielt i sammenheng med økt 

trafikk gjennom Ellingsøytunellen og Valderøytunellen, og behovet for at sikkerheten skal 

opprettholdes til tross for trafikkveksten.  

Etter oppgraderingen av tunellene i 2017/2018 er det gjennomført Risiko- og sårbarhetsanalyse av 

Ellingsøytunellen og Valderøytunellen på rv. 658. I analysene foreslås en rekke aktuelle tiltak som må 

vurderes, men ingen hendelser er i kategori (sannsynlighet/konsekvens) der tiltak må gjennomføres. 

Begge tunellene er lange ettløps-tuneller uten rømningstunnel eller evakueringsrom.  

Rv. 658 er hovedforbindelsen mellom kommunene Giske og Ålesund og eneste vegforbindelse til 

Ålesund lufthavn, Vigra. Det er ingen omkjøringsmuligheter til Valderøytunnelen. Giske kommune 

har om lag 8 500 innbyggere, og SSB’s befolkningsprognoser viser at det er forventet en betydelig 

befolkningsvekst (20,4 % til 2050) i kommunen. Befolkningsprognosene viser betydelig større 

befolkningsvekst i Giske enn i de mest sentrale delelene av nye Ålesund kommune. Samtidig er en 

betydelig andel av sysselsettingen i eller i tilknytning til Ålesund by.  

I 2019 reiste om lag 1,14 mill. passasjerer til eller fra Ålesund lufthavn, Vigra. Passasjertrafikken over 

lufthavna viser en økning fram til og med 2019, mens det er registrert en betydelig nedgang i 2020 

som følge av pandemien. 

For Ellingsøytunnelen er omkjøringsvegen lang og lite egnet for transport av farlig gods. For 

Valderøytunellen er det som nevnt ingen omkjøringsmulighet. Stengninger av tunellene som følge av 

hendelser medfører derfor betydelige ulemper for trafikkavviklingen. 

Valderøytunnelen er eneste forbindelse til Giske kommune med 8 500 innbyggere og Ålesund 

flyplass, Vigra. Flyplassen er regnet som samfunnskritisk installasjon. En brann med lengre stenging 

vil kunne gi store ulemper for Ålesundregionen og for Møre og Romsdal, som stort eksportfylke.  

 

Figur 12: Illustrasjon av rv. 658 Ellingsøytunnelen og rv. 658 Valderøytunnelen og sammenstilling med Oslofjordtunnelen 

Rv. 658 er 17 km lang fra kryss med EV136 i Ålesund by til Ålesund lufthavn, Vigra. Utfordringene 

langs rv. 658 domineres av Ålesund-tunnelene som samlet utgjør om lag 7,7 km av strekningen. 

Ålesundtunnelene, som består av Ellingsøytunnelen (ÅDT 10 100) og Valderøytunnelen (ÅDT 8 300) 

på rv. 658, har høyere trafikk enn de fleste andre undersjøiske tunneler i Norge.  Ellingsøytunnelen er 
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3 520 meter lang og når 144 meter under havet, største stigning er 8,5 %. Tunnelen har halvt kryss i 

fjell. Valderøytunnelen er 4 222 meter lang, den når 137 meter under havet, og største stigning er 8,5 

%. 

Økt trafikk i rv. 658 Ellingsøytunnelen og rv. 658 Valderøytunnelen gir større sannsynlighet for 

hendelser og behov for å stenge tunnelene i kortere eller lengre tid. Det er for eksempel betydelig 

trafikk (natt) med transport av flybensin gjennom tunnelene. Samtidig vil trafikksikkerhets-

utfordringene øke med økt trafikk. I tillegg til tunnelene vil også dagstrekningene av rv. 658 ha 

trafikksikkerhetsutfordringer. 

Lokalt/regionalt perspektiv 

Konseptvalgutredning for transportsystemet i Ålesund er fra 2013. Utredningsområdet omfattet 

Ålesund kommune, inkludert mulig Borgundfjordtunnel og trafikken mot flyplassen på Vigra (rv. 658).  

Samfunnsmålet for transportsystemet i Ålesund er: «I 2045 har Ålesund eit påliteleg og effektivt 

transportsystem, uavhengig av transportform, med ein høg kollektiv-, gange- og sykkelandel 

samanlikna med byar av same storleik». Samferdselsdepartementet har besluttet at et nedskalert 

Konsept 410 skal legges til grunn for videre planlegging av arbeidet med transportsystemet i Ålesund. 

I utredning er det vurdert at nytt samband fra Ellingsøya vil mest sannsynlig ikke bli aktuell før den 

undersjøiske tunnelen ikke tilfredsstiller krav ift. kapasitet eller sikkerhet. Det ble gjort en partiell 

vurdering av bru som ligger en mil lenger inn i fjorden enn dagens tunnel. Brua ga økning i 

trafikkarbeidet, mens den avlastet Ellingsøytunnel med kun 2 000 kjøretøy (14%). 

Kommunedelplan for Ålesund 2016-2028 viser en rekke nye areal for boligbygging på Ellingsøya. Det 

er også stor planer for byutvikling Sørsida i Ålesund. Kommuneplan for Giske viser også mange nye 

areal for boligbygging, næring- og sentrumsformål. Vegforbindelsen rv. 658 har bidratt til å gjøre 

områdene attraktive for utbygging.  

Regional transportplan for Midt-Norge er regionens innspill til rullering av Nasjonal Transportplan 

(NTP) for perioden 2018-2029. Rapporten beskriver og oppsummerer viktige satsingsområder 

regionen ønsker ivaretatt. Av hovedmomenter herfra regnes tilknytning til flyplasser som et viktig 

satsingsområde og prioritering i interregional trafikk i regionen. Nasjonal og regional infrastruktur er 

svært viktig for næringslivet og som grunnlag for stabil bosetting. Man ser et stort behov for fornying 

av eksisterende infrastruktur for å forebygge og fjerne forfall. 

I plan for areal, klima og transport for Ålesundsregionen (PAKT) belyses hyppig stenging av tunnelene 

og utfordringene dette medfører for beboere, næringsliv og flyplass. Økt trafikk gjør at man ligger i 

grensen for sikkerhetskrav for tunneler. Kostnader knytt til manglende fremkommelighet er svært 

store samfunnsøkonomisk sett. 

4 Forslag til samfunnsmål 
Tunnelene er et hovedtema i KVU-arbeidet, og i forhold til statlige mål er nullvisjonen for drepte og 

hardt skadde svært sentral. Ettersom riksvegen er hovedforbindelse mellom Ålesund lufthavn/Giske 

kommune og Ålesund by er også målsettingen om enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for 

næringslivet viktig. Målsettingene om mer veg for pengene og oppfyllelse av klimamål vil være mer 

krevende å oppfylle når trafikksikkerhet og framkommelighet er ivaretatt. 

 
10 Statens vegvesen (2013): Konseptvalgutgreiing for transportsystemet i Ålesund. Statens vegvesen. 
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Følgende samfunnsmål foreslås: 

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. 

Med trafikksikker, trygg og pålitelig omfattes både registrert og opplevd risiko samtidig som 

åpningstid og tilgjengelighet tillegges vekt. Begrepet bærekraftig er anvendt med meningsinnhold i 

vid forstand, noe som innebærer økonomisk og sosial styrke og holdbarhet i tillegg til miljøhensyn. 

5 Avgrensning av oppgaven tematisk og geografisk 

Geografisk avgrensning 
Rv. 658 er lokalisert i kommunene Giske og Ålesund, og det er hovedsakelig dette området som er 

geografisk områdeavgrensning for utredningskorridoren. Det pågår for tiden et felles arbeid med en 

plan for klima, areal og transport i kommunene Ålesund, Giske og Sula. I analysene som 

gjennomføres legges det derfor til grunn et regionalt perspektiv der minimum Ålesund-regionen 

utgjør analyseområdet. Dette innebærer at også Sula kommune inkluderes i analysene i tillegg til de 

to nevnte kommunene.  

Som atkomst til Ålesund lufthavn, Vigra er imidlertid influensområdet betydelig større enn de nevnte 

kommunene. Enkelte tema i utredningen vil derfor forholde seg til et større influensområde enn 

selve Ålesundsregionen for å få frem Ålesund lufthavn Vigras betydning på transport i området. 

 

Figur 13: Rv658 (markert rød) og kommunene Giske, Sula og Ålesund 

Tematisk avgrensning  
Utgangspunktet for KVU-arbeidet er vegtransport, men arbeidet vil også belyse muligheter for 

sjøtransport. Kollektivtransportløsninger på veg vil være et annet viktig tema ved utvikling av aktuelle 

konsepter for vurdering. Utvikling mot et lavutslippssamfunn og teknologisk utvikling som åpner for 

nye muligheter og løsninger utgjør viktige innspill i arbeidet.  
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For å legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling i bo og arbeidsmarkedsområdet vil arbeidet 

belyse sikkerhet og tilgjengelighet spesielt. Det legges vekt på framtidig utvikling i befolkning, 

næringsliv og teknologi.  

For utvalgte konsepter blir endringer i person- og godstransport beregnet i regional og nasjonal 

transportmodell. Det vil bli gjennomført samfunnsøkonomiske beregninger for prissatte virkninger, 

og ikke prissatte virkninger blir vurdert på et overordna nivå.  

 

6 Prosjektorganisasjon 
 

 

Figur 14: Forslag til organisering. 

Figuren over viser en skisse for forslag til organiseringen av prosjektet. Organiseringen bør ivareta 

behovet for regional og lokal involvering i tilstrekkelig grad. 
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I bestillingen fra Samferdselsdepartementet er det bedt om at Statens vegvesen tar ansvaret for 

utredningen. Statens vegvesen, Divisjon Transport og samfunn står som prosjekteier og 

avdelingsdirektør i Transport midt leder styringsgruppa. I tillegg deltar avdelingsdirektør i 

Samfunnsutvikling og klima samt en representant fra seksjonen Overordnet planlegging og analyse i 

styringsgruppa.  

Vi foreslår å etablere en Politisk samhandlingsgruppe for å styrke politisk forankring i kommuner og 

fylkeskommune. En løsning kan være å benytte styringsgruppen for PAKT-arbeidet til dette.  

Prosjektgruppa har ansvar for gjennomføring av utredningsarbeid. I tillegg vil prosjektgruppa ha 

ansvar for å legge til rette for den lokale involveringen. Prosjektgruppa består av ansatte i Statens 

vegvesen. Det er valgt å ha en relativt liten prosjektgruppe som i stor grad må dra nytte av interne 

ressurser, eksterne konsulenter og eksterne samarbeidspartnere gjennom ulike arbeidsgrupper som 

vil bli opprettet undervegs i prosjektet. 

Referansegruppa vil være en bredt sammensatt gruppe som vil ha mulighet til å komme med innspill 

til utredningen ved ulike milepæler i arbeidet. Referansegruppa skal sikre dialog og medvirkning i 

utredningsarbeidet og bidra til økt kvalitet på beslutningsgrunnlaget. Prosjektgruppa skal ved 

sentrale milepæler legge frem arbeidet for referansegruppa. Vi ser for oss 2-4 møter i 

referansegruppa i året.   

Ide-verksted er en del av metodikken knyttet til konseptvalgutredning. Her blir et bredt utvalg 

aktører invitert til å bidra til både situasjonsbeskrivelsen, beskrivelsen av utfordringene, og mulige 

løsninger. Hensikten med verkstedene er å få en interaktiv prosess der de ulike deltakerne kan 

reagere på hverandres innspill undervegs. Det tas sikte på et verksted høsten 2021. 

7 Framdrift 
Forslag til fremdriftsplan er som følger: 

Utfordringsnotat Juni 2021 

Mandat Oktober 2021 

Ideverksted November 2021 

Situasjonsdel Desember 2021 

Problem, behov og Mål Mars 2022 

Mulighetsstudie og konseptutvikling Mai 2022 

Konseptanalyse, kostnader og samfunnsøkonomi August 2022 

Anbefaling og ferdig rapport overlevert til SD Årsskiftet 2022/2023 

Figur 15: Forslag til fremdriftsplan for arbeidet med konseptvalgutredningen. 

 

 



Tryggere, enklere og grønnere reisehverdagvegvesen.no

Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål 
2605 Lillehammer 

Tlf: (+47)22073000
firmapost@vegvesen.no


