Tormod Utne,
digitalredaktør

Liv-Jorunn Ottesen,
grafisk designer

107.000
daglige lesere
(papir og digitalt)

Eirik Meling,
journalist

Dag-Arne Alnes,
utvikler
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– Det er traurig når politikere
slår tall i hodet på hverandre

Massivt søk etter
savnet 21-åring
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Hødd brøt Glimts
seiersrekke

Dugnadsånda lever
godt på Haramsøya

sport, side 18

Kultur, side 3

Der Bill Gates fant roa

Her bodde Bill Gates og familien da de besøkte
Sunnmøre i sommer. Bli med til
Storfjord Hotell på Glomset.
se dagens kortreistmagasinn
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Lei trafikkaos –
flytter bedrifta
Ove Godø i Atlantic-gruppen er lei av politikere som
ikke evner å gjøre noe med den kaotiske trafikksituasjonen i byen. Nå flytter han kontorene med
20 ansatte fra Skarbøvika til indre bydel.

Blått lys for flyrute

Kriseløsning
for Hellebroa

Lover bro
og bedring

For få flyr med Krohn Air mellom Vigra og Trondheim. Neste måned kan det være slutt.
Men først vil flygründer Claus Krohn ta en runde med potensielle næringslivskunder.
nyheter, side 3

Hellebroa bør bygges ut med to ekstra kjørefelt, samt få en
undergang i samme stil, mener Stiftelsen Kjell Holm som
har sendt sin høringsuttalelse til Ålesund kommune.
– Dette er ingen luftig idé, men noe vi har jobbet seriøst
med, sier Jon Ketil Gjørtz.

Sjukeheim
med eigen
kosepus

nyheter, side 2
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Hjørundfjordheimen på Sæbø har
eigen kosepus. Borghild Urkegjerde trivst godt når ho får
Baldrian opp på bagasjebrettet
på rullatoren sin.

Nyheter, side 6
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Envegskjøring gjennom sentrum og en ny
bro over Brosundet skal hindre sentrumstrafikken i å bryte fullstendig sammen.

Pensjonister engasjerer seg
i sentrumsutforming

Strøymde til
ishavsbygda
Brandal

Koppernæs
inn i nytt
storselskap

fiskekonkurranse var ein av
mange aktivitetar på Brandalsdagane - som varte ei heil veke i år.
– eg kjem tilbake, seier Jarle
andhøy, som var ein av gjestene.

Hans Peter Koppernæs og
Kenneth lande Klokk i KoppernæsGruppen (bildet) har skapt
et nytt pelagisk milliardkonsern
sammen med danske fiskere.
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leder

Rødgrønne tapere
slikker sine sår
Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV driver med
selvransakelse nå om dagen, etter et valgresultat som
var altfor dårlig til å sikre fornyet mandat fra velgerne.
Lederen i Senterungdommen, Sandra Borch, har varslet
sin avgang, og hun forlot seiersfesten valgnatten etter at
partileder Liv Signe Navarsete hadde rost partifellenes
innsats opp i skyene etter det dårligste valgresultatet for
Senterpartiet siden partiet ble stiftet i 1920. Det blir
nokså sikkert mye selvransakelse i det partiet i tiden
framover, og Borch har sikkert helt rett i at det er behov
for fornyelse av både personer og politikk, men hvis hun
selv ønsker det, sitter nok Navarsete trygt fram til landsmøtet i 2015. Et så dårlig valgresultat for Sp i kommunevalget vil virkelig være en katastrofe for partiet.
SV berget seg over sperregrensa med en margin på
rundt 1200 stemmer. De er ute av det rødgrønne samarbeidet og kan slå friere,
men det spørs om partiet
greier å gjenvinne den
store skaren SV-velgere
som har gått til Ap. En
oppskrift i så måte må vel
være å fjerne seg fra Ap
og bli mer likt slik SV var
før den rødgrønne perioden. Spørsmålet er om
tiden har løpt fra en slik
politikk? Det er et faktum
at velgermassen sakte,
men sikkert har beveget seg til høyre og i hvert fall sett
fra SVs utgangspunkt, inn mot sentrum siden 2005.
Audun Lysbakken får antakelig fornyet tillit som leder
på grunn av at han gjennomførte en god valgkamp. Det
var i Kristin Halvorsens periode at kloningen med Ap i
all hovedsak fant sted.
I sin tale til landsstyret denne uka måtte Jens Stoltenberg innrømme at en ny rødgrønn seier aldri var innen
rekkevidde. Han fortalte at de fleste av de 750.000 velgerne som forhåndsstemte, hadde stemt borgerlig. Ap
gikk dermed inn i valgkampen med et betydelig handikap, selv om partiet gikk fram 3–4 prosentpoeng de siste
ukene. Partiet startet for sent, og nå varslet han at Ap i
større grad vil drive valgkamp kontinuerlig. Hvis det
skal bety at Stoltenberg vil skremme med Frp og de
andre kommende regjeringspartiene kontinuerlig, er det
slett ikke sikkert at han vil få så stor framgang. Aps nederlag skyldes at visjonene manglet. «Stø kurs» er ikke
godt nok i den norske velgermassen som etter åtte år
med rødgrønt flertall tydeligvis ønsket seg fornyelse.
Stoltenberg skaffet seg mange venner og beundrere etter
talene han holdt i forbindelse med 22. juli, men troen på
gjennomføringskraften i styringspartiet Ap fikk seg en
knekk av Gjørv-kommisjonens rapport.
I talen sin til landsstyret slo Stoltenberg fast at Ap vil
søke brede allianser på Stortinget, og under en slik formulering ligger det nok et ønske om å kunne splitte de
fire borgerlige partiene foran valget i 2017. Sjansen for
det er ikke så stor så lenge de fire greier å holde sammen,
og flertallet deres er så stort at selv ikke KrF i tillegg til
de rødgrønne vil kunne utgjøre noe flertall. At KrF og
SV skulle være del av samme koalisjon er vel enda mer
utenkelig enn at KrF kan finne fram til en felles plattform med Frp. Hvis de vil så kan den borgerlige koalisjonen holde både til 2017 og lenger, men uten
kompromissvilje kommer det ikke til å gå.

Mer av det
samme som
før viste seg
å være for
visjonsløst for
de rødgrønne

musikk
Sunnmørsposten abeider 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.

Epax med 15 meter høg pipe
Epax i Skarbøvika vil bygge fyrhus med 15 meter høg pipe, tre meter
høyere enn reguleringsbestemmelsene tilsir. Bygget ligger også klin
inntil naboeiendommen som Kystverket disponerer, og de har gitt
samtykke til fyrhuset. Epax vil og sette opp fire lagertanker, tre til
fiskeolje og en til nitrogen.

– Ekstra bro kan stå klar på nyvinteren
Ålesund

– Mens kommunen bruker
tid på å bestemme seg for de
mer langsiktige løsningene,
kan den sette opp en bro
over Brosundet sør for Hellebroa. Den kan stå klar på
nyvinteren. I alle fall i løpet
av første halvår i 2014,
mener Einar Welle.
Som tidligere bystyrepolitiker
for Tverrpolitisk liste gjennom
20 år kjenner han irrgangene i
kommunen. Welle har også jobbet på arkitektkontor og vært
arenasjef for Color Line Stadion
før han ble pensjonist.
dypt tragisk. Han synes det er
dypt tragisk at kommunen i sin
sendrektighet skylder på Statens vegvesen når det gjelder
trafikksituasjonen i sentrum.
– Formalitetene er i orden for
at kommunen kan behandle
dette som en hastesak. Det
eneste som trengs er ja-stempel,
påpeker han og foreslår en
straksløsning.
Han sammenligner manglende handlekraft i Ålesund
kommune med teaterstykket
«Mens vi venter på Godot»: – Vi
satt i teateret og ventet i tre
timer på en mann som aldri
kom. Jeg sitter med samme
følelsen nå. Her er gjort masse
utredninger om tunneler i hytt
og pine. Det blir så dyrt og stort
at ingenting skjer, sier han.
straksløsning. Welle foreslår
altså en straksløsning for å
avdempe trafikken i sentrum.
– Jeg har ikke løst alle detaljene. Kan hende skal broen
heves slik at det kan gå an for
busser å kjøre under ett eller

bro nummer to: Einar Welle sier
kommunen kan sette i gang nå.

DEttE Er sakEn:
• For vel tre uker siden
kunngjorde Ove Godø i
Atlantic-gruppen at han var
lei tiltaksløse politikere og
flytter 20 ansatte fra
Skarbøvika til indre bydel.
• Siden har debatten rast i
Sunnmørsposten. Engasjementet er stort for å finne
gode løsninger på trafikkforholda i sentrum.
• Debatten fikk ordfører
Bjørn Tømmerdal til å kalle
inn til hastemøte i dag med
«alle» parter for å finne
strakstiltak.

annet sted.
Hovedpoenget mitt er at trafikken som kommer fra ytre
bydel kjører ned ved Quality
Hotel Waterfront og bortover
gata som allerede ligger der
mellom lageret og torghallkomplekset.
Dette er ei ferdig gate det går
an å kjøre på. Det brukes i dag til
kaiområde. Gata vil kunne ta
envegskjørt trafikk fra ytre
bydel som altså kjører ned ved
hotellet.
Videre kan den fortsette over

Ny Bro: Welle foreslår at trafikken fra ytre bydel legges på en envegskjørt veg som går over en bro sør for Hellebroa, her markert med rødt. Grafikk: Liv-Jorun Håker Ottesen.

en ny bro over Brosundet sør for
Hellebroa.
En kan låne bro fra Forsvaret,
eller en kan lage en etter samme
prinsipp og stil som gangbroa
over innfartsvegen ved Sparebanken Møre Arena med skruer
og muttere. Det vil fungere
glimrende og er heller ikke
stygt, sier Welle.
Han tilføyer at gangbroa kostet tre millioner kroner i sin tid.

kommunens eiendom. Welle

viser til at bro over Brosundet
allerede ligger inne i reguleringsplanen for området. Det gir
kommunen full anledning til å
sette i gang.
– Et annet viktig poeng i mitt
forslag er at dette blir kommunal veg i motsetning til eksisterende
europaveg
over
Hellebroa. Dermed behøver

ikke kommunen spørre vegvesenet om lov. Arealet fra Waterfront og østover er kommunens,
påpeker han.
tilbakeslag. Welle mener det

politiske elementet hadde bedre
kår da kommunen var organisert i sektorer enn når kommunen gikk over til å bli organisert

som et forretningsforetak.
– Det var et tilbakeslag for
effektiviteten. En raderte bort
fagfolka. Det førte både til
svekka politisk handlekraft og
svekket administrativ kompetanse.
For eksempel kan ikke politikerne lenger stille et spørsmål
til administrasjonen rett over
bordet og få svar fra sektorsjefer

giske

slutt på
gratis snøbrøyting
Ville identifisere tjuvparkering

Grunnlagt 1882 smp.no
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Bandet Highasakite med ålesunderen Ingrid Helene Håvik i spissen har fått drahjelp av det kjente musikknettstedet Stereogum i
lanseringen av sin nye single «Since Last Wednesday». Nettstedet har streamet musikken til bandet og kaller det «ascendantly
warm indie rock». En ny plate er ventet i 2014, melder bandets
management.

••Einar•Welle•mener•kommunen•må•sette•i•gang•og•slutte•å•skylde•på•Statens•vegvesen•i•Molde

parkering

AnsvArlig redAktør: Hanna Relling Berg
Administrerende direktør: Lidvar Flydal

Bildetekst:

Drahjelp for Highasakite

Høgskolen i Ålesund har søkt Statens Vegvesen om å
få tilgang til skiltdatabasen som kan identifisere eiere
av kjøretøy. Dette grunngir de med et daglig behov for
å identifisere feilparkerte biler på parkeringsplassen.
Statens Vegvesen avviser søknaden, da dette formålet ikke faller inn under retningslinjene for bruk av
registeret.

Giske kommunestyre har vedteke at kommunen
heretter ikkje skal brøyte private vegar. Kommunen
har ikkje noko plikt til å brøyte for private. Folk må
betale kommunen for dette arbeidet, men ordninga
har store skjulte utgifter som meirarbeid både for
administrasjonen og brøytemannskapa. Folk har
teke på seg å krevje inn betaling, men møter naboar
det er ugreit å krevje.

Vi gjentar suksessen!

Ny prisfest med Radio Ålesund!

Velkommen til Uno-X Gåseid!
I dag tanker du ekstra billig kl. 15-17.
• Lytt til Radio Ålesund i dag
- Det kan lønne seg!
Uno-X Gåseid, Lerstadveien 2, 6015 Ålesund

der og da. Nei, en sekretær må
skrive ned spørsmålet og ta det
med seg videre, påpeker han.
tullete. – Det er snakk om at
planlegging av bro over Brosundet tar fire år. Det er så tullete.
De må gjøre noe de i rådhuset
også, både administrasjonen og
politikerne. Det er bare å

begynne en plass!
Vinnerutkastet av sørsida er
jo gjengitt i avisa med bro over
Brosundet, sier Einar Welle.
IngEr OttErlEI

inger.otterlei@smp.no

StaalE Wattø (fOtO)
sw@smp.no

Foto: Staale wattø

foto: staale wattø

foto: staale wattø

foto: Staale Wattø
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Pensjonistene Karl Petter Slinning og Arne Edvardsen kaster seg
inn i debatten om hvordan Ålesund sentrum bør utformes.
nyheter, side 8
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Totalt 17 personer involvert

Én prosjektleder

Én designer

To fotogafer

Seks videofotograf-studenter

Seks reisende journalister

Én skrivende journalist

Designer
Prosjektleder
Fotograf

Utøver

Testkjøre
ruta
Koordinere

Videojournalist

Videoredigerer

Journalist

Annonser
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Hvordan er det egentlig å komme seg fram
i Ålesund sentrum en helt vanlig ettermiddag?
Sunnmørsposten tester rushtrafikken!
KOMMER SNART!

Forhåndsomtale
1. SEPTEmBEr
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Lei av å stå i kø
Siden sommeren har køproblemene
i Ålesund sentrum preget sidene i
Sunnmørsposten.

21. august står køen fra
Hellebroa til Steinvågbroa,
blant annet på grunn av to
cruiseanløp.

29. august meldte Ove Godø (bildet) i
Atlantic-gruppen at de flytter
kontorer fra Skarbøvika til indre bydel
på grunn av køkaos i Nedre Strandgata og over Hellebroa.

21. aUGUST

29. aUGUST

Hurtigløp i rushtrafikken
••Hvordan•reiser•man•raskest•gjennom•Ålesund•sentrum?
Trafikk
rUSH
i ÅLESUND

Når trafikken står stille over
Hellebroa, hvordan reiser
man da raskest og best
gjennom bysentrum?
Arbeidsplasser flyttes fra Skarbøvika til indre bydel på grunn
av bilkø i sentrum. Statens vegvesen setter inn strakstiltak på
Hellebroa for å løse opp i trafikkorka.
Sunnmrsposten tester nå
hvordan man kommer seg raskest gjennom rushtrafikken. Vi
sendte ut seks personer i seks
forskjellige framkomstmidler
fra Steinvågbakken til Volsdalsberga klokka 16 en ettermiddag.
I morgen får du svaret om det er
buss, bil, sykkel, jogging, moped
eller kanskje kajakk som går
raskest.
Busspassasjeren tok rute 618,
gikk av ved Hellandbakken og
gikk til fots siste stykket ned til
Volsdalsberga. Padleren begynte
i småbåthavna ved Ljaaen og
gikk i land ved badeområdet på
Volsdalsberga.
De fire siste fikk velge rute
selv. Været var fint dagen dette
ble gjennomført, det var ikke
cruiseturister i sentrum, men
det var likevel kø i Nedre
Strandgate.
På smp.no kan du nå stemme
på hvilken framkomstmåte du
tror var raskest. Allerede i går
kveld var det avgitt omtrent
1000 stemmer.
tror på mopeden. Tom Rian i

planavdelingen i Ålesund kommune, jobber med denne problematikken til daglig. Han bor
på Hessa og sykler til jobb på
rådhuset.
– Fra Hessaskaret til rådhuset
tar det i hvert fall ikke lengre tid
med sykkel enn hva det gjør
med bil, sier Rian.
Han tror sykkelen eller mopeden vil komme først i mål på
Volsdalsberga.

moped: Selv sykler Tom Rian,
men han tror moped er raskest i
rushtrafikken. Foto: Bjørn Vatne

nyheter 9

Kø NesteN fRa steiNvågbRoa til hellebRoa.
tRafiKKaos ålesuNd.

Det er mange som kjenner seg igjen i
det Godø forteller og det kommer en
rekke krav om strakstiltak for å gjøre
situasjonen enklere.

4. september kaller ordfører Bjørn
Tømmerdal til hastemøte om
Hellebroa. – Det kan ikke
fortsette slik, sier han.

Statens vegvesen, politi, turistnæring og
næringsliv er blant deltakerne på møtet
20. september. Da lanseres lysregulering og
endring i fotgjengerfelt som et hastetiltak.

4. september

20. september
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14,9 kilometer

Vi reiser lengre og lengre for å komme oss på jobb.
I snitt har vi en reiselengde på 14, 9 kilometer.
Med sine 98 kvadratkilometer er Ålesund en av
landets minste kommuner i utstrekning.
Byen er en båndby; den er lang og smal med
flaskehalser flere steder som hindrer for trafikkflyt.

dELtaKERNE

FlyFoto

Ålesund

2 km

kveNNaNeSet gaMle liaaeN Sett FRa SøRveSt Mot
Skutvika og FjellStua akSla
Foto: Staale Wattø
Sw@SMp.No

Sentrum med radius på to kilometer
Det meste av sentrum ligger innenfor en radius på to
kilometer, ifølge Konseptvalgutredningen for transportsystemet i Ålesund (KVU-en).
Ålesund sentrum har tett bebyggelse. Aspøya er Norges
tettest befolkede øy med en befolkningstetthet som kan
sammenlignes med Singapore.

HER STÅR DU FAST I TRAFIKKEN

Hvem tror du kommer først?
Stem på smp.no

Måling utført 14. februar 2012,
morgen og ettermiddag

Dette er sakeN:

Biler med hastighet under 5 km/t
Biler med hastighet under 10 km/t

• Køproblemene rundt
Hellebroa har opprørt
mange ålesundere de siste
månedene.
• Nå tester Sunnmørsposten hvordan man
kommer seg raskest
gjennom ettermiddagsrushet i Ålesund sentrum.
• I morgen får du svaret på
hvilket framkomstmiddel
som er raskest og best:
Sykkel, bil, moped, jogging,
buss eller kajakk.

HILdE HovIK,
buSS

HELGE SKuSEtH,
bIL

Har reist med buss i 25 år,
men kjørt bil de tre siste
årene.
– Hvilke forventninger har
du til turen gjennom rushtrafikken?
– Vi blir nok sittende i
køen, men det er kjekkere å
stå i kø i buss enn med bil.

Kjører til daglig bil.
– Hvilke forventninger har
du til turen gjennom rushtrafikken?
– Jeg bor på Hessa og vet
at det er håpløst å kjøre bil
denne vegen på den tida av
døgnet. Vi unngår timen
mellom 15.30 og 16.30.

HELLEBROA

STEINVÅGSBAKKEN

SJØGATA

KIRKEGATA

NEDRE STRANDGATE

TiPS OSS!

Fortell oss
om ditt
trafikkproblem

KILDE: SINTEF GRAFIKK: SINTEF/SUNNMØRSPOSTEN

I Ålesund sentrum sliter de
med bilkø, men hva er det
som plager deg i trafikken?
Er det ferjekø,
rasfare eller trafikkfarlig
skoleveg?
Dine innspill vil bli lagt inn i
et kart og brukt som
utgangspunkt for videre
dekning av trafikken på
Nordvestlandet.

I ÅLESUND

TiPS OSS OG SEND
iNN DiNE BiLDEr PÅ:
/sunnmorsposten
@smpno
#smpno

odIN jæGER,
MopEd

bjøRN vatNE,
KajaKK

Kjører normalt moped.
– Hvilke forventninger har
du til turen gjennom rushtrafikken?
– Det kommer til å gå bra.
Jeg er vant til å kjøre i kø
med moped, fordelen er at vi
til tider kan kjøre forbi køen.

Kjører vanligvis bil.
– Hvilke forventninger har
du til turen gjennom rushtrafikken?
– Jeg får nok den fineste
turen, så jeg vinner på komfort. Skjønner likevel at jeg
er en outsider i feltet når det
gjelder å komme først.

SMS/MMS 95400400
95400400@smp.no

hvem KommeR føRst?: Kajakk,jogging, buss, bil, sykkel eller moped, hva er raskest i rushtrafikken?
morgen får du resultatet i avisa og på smp.no. Foto: Staale Wattø. IlluStraSjon: SunnmørSpoSten

– Det kommer litt an på hvor
frekk mopedisten er. Han har
fordelen med å kunne kjøre
forbi køen, om han er så frekk
som noen av de jeg ser til daglig
så kommer nok mopeden først,
sier Rian.
Han tror derimot at busspassasjeren kommer sist.
– Problemet er at bussen står
i samme køen som bilene, da blir
det en utfordring å få bussen
raskere fram og det er ikke lett å
få flere til å reise kollektivt, sier
planleggeren.
Kjempedeilig. Ålesund er ikke
ansett som en god sykkelby, og
bedre sykkelveier er sentralt i

bypakken som nå er under planlegging.
Likevel mener Rian at sykkel
ofte er den mest behagelige
måten å reise gjennom sentrum
på.
– Finværsdager er det kjempedeilig å sykle. Da vil det også
være fint å padle i kajakk, men
det tar nok litt lengre tid. Vanligvis er det nok likevel mest
behagelig med buss eller bil på
grunn av været, sier han.
to hjul er best. Daglig leder Ove

Godø i Atlantic-gruppen fortalte
i august at de flytter 20 arbeidsplasser fra Skarbøvik til indre
bydel for å gi de ansatte en

til fots: Eirik Nesset Hjelvik jogger over Hellebroa. Strekningen fra
Steinvågbakken til Volsdalen er på omtrent fire kilometer.

bedre reise til jobb.
Selv enten kjører eller sykler
han til jobb fra Skåthaugen til
Skarbøvik. Godø tror også
mopeden vil være raskest fra
Steinvågbakken til Skarbøvik.
– Det svarer seg nok å være på
to hjul. Mange mopedister er
veldig frekke og kommer seg
raskt forbi køen, sier han.
Men sykkelen har også sine
fordeler, mener Godø.
- Da kan man gjerne velge ei
raskere rute. For meg tar det
ikke noe lenger tid å sykle til
jobb, enn hva det gjør i bil, sier
han.
Men imotsetning til Rian så
karakteriserer Godø det som

nærmest livsfarlig å være syklist
i sentrumsgatene.
– Man må jo stort sett sykle i
trafikken, og det er mange bilister som ikke liker syklister og
passerer svært nært, sier han.
Godø tror ikke bilen har gode
muligheter.
– Det kan ta mellom 15 og 40
minutter, alt etter hvor ille køen
er, sier han.
Alternativer. Statens vegvesen

lover strakstiltak på Hellebroa
til våren. Flytting av gangfelt og
ny lysregulering skal gjøre det
noe enklere å ta seg fram.
Seksjonssjef Ole Jan Tønnesen i Statens vegvesen region

midt forteller at de nå jobber
med å konkretisere tiltakene.
Han ønsker ikke å gjette på
hvordan man kommer seg raskest gjennom rushtrafikken.
– Vi ønsker ikke å spekulere
på dette. Vegvesenet er fagetat
og alt vi skal gjøre må være faktabasert, sier han.
Tønnessen synes likevel at
forsøket til Sunnmørsposten er
interessant.
– Om ikke annet så kan det få
folk til å bli klar over at det finnes alternativ til å kjøre alene i
bil til jobben, sier han.
EIRIK N. MELING
em@smp.no

ELISabEtH
SoLvaNG,
SyKKEL
Reiser vanligvis med bil.
– Hvilke forventninger har
du til turen gjennom rushtrafikken?
– Det blir spennende, men
jeg gruer meg litt til å sykle i
rushtrafikken. Jeg er spent
på hvordan bilistene
behandler syklister.

EIRIK N. HjELvIK,
joGGER
Er til daglig fotgjenger.
– Hvilke forventninger har
du til turen gjennom rushtrafikken?
– Jeg er litt usikker på
hvordan turen blir, normalt
hadde jeg ikke lagt joggeturen til ei trafikkert
sentrumsgate.

Hjem fra jobben i sneglefart
••Sintef-undersøkelse•viser•trafikkork•i•rushtrafikken
RusH
I Ålesund
Ålesund

Hvis du skal kjøre hjem fra
jobben på ettermiddagstid er
sjansen stor for at farten i
perioder kommer til å ligger
under fem km/t. Til dels stå
stille.
Det viser kjøretidsmålinger som
Sintef utførte 14. februar 2012.
Da ble det utført i alt 841
målinger, 409 på morgenen og
432 på ettermiddagen.
Målingene er utført i begge
retninger. De viser at enkelte
steder er det mye forsinkelser
men at det også er store avvik i
reisetiden.
Det kan bety at forsinkelsene
er i et bestemt tidsrom og ikke
konstant over de to ettermiddagstimene fra klokka tre og
utover, ifølge notatet.
Fem svake punkt. Fem strek-

ninger peker seg ut med ustabil
avvikling og til dels mye forsinkelser.
For trafikken i morgentimene
gjelder dette Kirkegata og Nedre
Strandgate inn mot Brosundet,

fakTa
• Kjøretidsmålingene er
gjort ved hjelp av GPSmottakere som har logget
data for sjåfører som har
kjørt ulike ruter i morgenog ettermiddagsrushet.
• På en strekning som uten
forsinkelser ville ha vært
unnagjort på 17-18 minutt,
ble det målt en maksimal
kjøretid på 45 minutt.
• Den gjennomsnittlige
tiden for strekningen ble
målt til 36-37 minutter.

Kilde: SinteF

samt Lerstadvegen fra Moa.
På ettermiddag gjelder er de
mest utsatte vegene Sjøgata inn
mot krysset ved Korsegata
(Posthuskrysset), Hatlaåstunnelen mot rundkjøringen på
Lerstad, Kirkegata og Nedre
Strandgate inn mot Brosundet,
samt Borgundfjordvegen i retning Spjelkavik.
Sentrum. De aller største utfor-

SeNtRuMStRaFikk: De aller største utfordringene befinner seg i Nedre Strandgate mot Brosundet der
bilene på bildet står i kø. Foto: Staale Wattø

dringene befinner seg rundt
Brosundet og Nedre Strandgate.
På ettermiddagen ser det ut til
at forsinkelsene i trafikken gjennom Kirkegata oppstår i de siste
kvartalene inn mot Brosundet,
både i Kirkegata og Hellegata.
I Nedre Strandgate er forsinkelsene spredt langs hele strekningen inn mot Brosundet. Det
er tegn på at køen til tider er
stillestående.

Det er også forsinkelser i
Parkgata, der det ser ut til at
trafikken er i bevegelse med en
hastighet mellom fem og 10
km/t, men med noen stopp
innimellom.
hatlaåsen og Moa. Det samme
gjelder området rundt Hatalåstunnelen. Trafikken mot nord
beveger seg sakte i tunnelen.
Rundt Moa er det også en del

forsinkelser. I tillegg til Borgundfjordvegen ser det ut til å
være lave hastigheter knyttet til
enkelte kryss, spesielt de to
rundkjøringene i sør. Trafikken
i Moatunnelen går sakte sørover.
Inger OTTerleI
inger.otterlei@smp.no
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Sykkelen
vinner i
trafikken
Kun to prosent av alle reiser i
ålesundstrafikken blir gjort med
sykkel. Men da Sunnmørsposten
testet rushtrafikken i sentrum,
kom syklist Elisabeth Solvang
(bildet) først i mål.

Foto: Staale Wattø

NYHETER, sidE 6

Meningene
delte om
KRLE-faget

Må snart
betale for
parkering

Slår i bordet
med rapport
om opprydding

Mens jusprofessor frykter KRlefaget kan bryte med menneskerettigheter, tror ikke rektor
Greta Herje det vil bli noe problem
med 55 prosent kristendom.

Hareid har bestemt seg for
å innføre avgiftsparkering.
Ulstein skal bestemme seg i
år, og ørsta og Volda greier
ut saka.

ove Kjell Moltu, nabo til den gamle
sildoljefabrikken på Moltustranda,
krev opprydding. Han slår i bordet
med rapport om dårleg tilstand på
tankane og behov for opprydding.

NYHETER, sidE 16
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rESultatEt

Snittfart: 22 km/t

Alle deltagerne startet på
Steinvågsbakken og mål var på
Volsdalsberga. Men de valgte ulike
ruter, og hadde derfor ulik lengde
på løpet. Her er resultatet:

Snittfart: 16,2 km/t

Syklet totalt 4,3 km
Kjørte totalt 4,6 km

Snittfart: 19,5 km/t
Jogget totalt 4,3 km

Kjørte totalt 4,5 km

Snittfart: 16,6 km/t
Snittfart: 13,3 km/t

8 nyheter

SUNNMØRSPOSTEN Torsdag 3. oktober 2013

Kom i mål etter 21,14 min.

Kjørte totalt 4,7 km
Padlet totalt 3,9 km

Snittfart: 7,9 km/t

nyheter 7

Kom i mål etter 11,45 min.
Kom i mål etter 14,11 min.
Kom i mål etter 15,55 min.
Kom i mål etter 16,13 min.
Kom i mål etter 29,45 min
mål: volsdalsberga

staRt: Steinvågen

Sykkel raskest i rushtrafikken
••Til•og•med•joggeren•slo•bilen•i•Sunnmørspostens•test
••••Til•og•med•joggeren•slo•bilen•i•Sunnmørspostens•test
Rush ii Ålesund
Ålesund
Rush

– Det var en sann nytelse å
bare sykle forbi bilkøen, sier
Elisabeth Solvang.

vaNt: EliSabEtH SolvaNg, SykkEl
Var spent på forhånd, men hadde en veldig fin tur gjennom bygatene.
Hadde en snittfart på 22 kilometer i timen.

2. plaSS: oDiN JægEr, MopED
Var blant forhåndsfavorittene, men ble heftet av køen i nedre Strandgate.

Den uhøytidelige testen av
rushtrafikken ble gjennomført
onsdag forrige uke. Det var fint
vær, ingen cruiseturister i sentrum og køen var omtrent som
normalt i Nedre Strandgate.
Ruta var drøyt fire kilometer
lang, fra Steinvågsbakken til
Volsdalsberga.
Syklist Elisabeth Solvang kom
i mål flere minutter foran de
andre. Før løpet var hun litt
skeptisk til å sykle i ettermiddagstrafikken.
– Det gikk mye bedre enn jeg
fryktet. Det var utrolig deilig å
sykle forbi bilkøen i Nedre
Strandgate, sa hun etter målgang.
Etter Posthuskrysset sykla
hun Sundgata og Ystenesgata,
før hun passerte over innfartsvegen på gangbroa.
Deler av turen måtte hun
sykle på fortauet.
– Da må du ta hensyn til fotgjengere, det hadde vært en
kjempefordel om det hadde
vært en egen sykkelveg, sier
hun.
Kom før bilen. Mopedist Odin
Jæger kom i mål et par minutter
etter sykkelen. Han ble noe forsinka av bilkøen.
– Jeg prøvde å utnytte fordelen mopeden har ved å kjøre
forbi køen, men mange steder
ble det for trangt, sier han.
Nesten to minutter etter
mopeden kom jogger Eirik Nesset Hjelvik i mål.
– Å jogge gjennom byen i
rushtrafikken var ingen pro-

fakta
• Sunnmørsposten har
testet hvordan man kommer
seg raskest gjennom
rushtrafikken i Ålesund.
• Bakgrunnen er den store
oppmerksomheten køproblemene i Ålesund sentrum
har fått i det siste.
• Tid og rute ble registret
med applikasjonen Runkeeper for smarttelefoner.

3. plaSS: Eirik HJElvik, JoggEr
Forklarte at han normalt ikke ville ha jogget i så trafikkerte bygater,
men var fornøyd etter turen. Litt overrasket over å komme i mål før
bilen.

• Testen ble foretatt
onsdag 25. september.
Deltakerne fikk velge rute
selv. Busspassasjeren kjørte
rute 618 fra Steinvågbakken
like etter klokka 16.

4. plass: Helge sKusetH, Bil
Holdt en snittfart på 16,6 kilometer i timen. Mener det var et bra
resultat, da det ikke var så mye kø denne dagen.

SykliSt: Planlegger i Ålesund kommune Tom Rian sykler selv til jobb fra Hessa til Ålesund rådhus. Han mener likevel at sykkelbyen Ålesund har et stort forbedringspotensiale.

Glad sykkelen vant løpet
••Akkurat•som•forventa,•mener•Syklistenes•landsforbund
5. plass: Hilde HoviK, Buss
Trives godt med å ta buss, og mener det er bedre å stå i kø i bussen
enn bak et bilratt. Kom i mål fem minutter etter bilen.

Rush i Ålesund

Sykkelen er raskest på
kortere strekninger, likevel er
det under to prosent som
sykler i Ålesund.
Planlegger Tom Rian i Ålesund
kommune er selv syklist og
håper flere i Ålesund velger det
framkomstmidlet.
– På strekninger på opptil fem
kilometer så er sykkelen et
svært godt alternativ. I Ålesund
gjelder det særlig strekningen
Larsgården-sentrum-Hessa,
sier han.
Rian gjettet under tvil på at
mopeden kom først til mål, men
anså sykkelen som en god utfordrer.
– Det er veldig gledelig at sykkelen kom først, det var akkurat
det jeg håpet på, sier han.

I mål: Fra venstre Bjørn Vatne, Hilde Hovik, Eirik Nesset Hjelvik, Elisabeth
Solvang, Helge Skuseth og Odin Jæger.

blem. Største utfordringen er
egen kondis, sier han.
Hjelvik er litt overrasket over
at han kom i mål før bilen.
– Samtidig sier det vel litt om
køen, når det går fortere å jogge,
sier han.
Ikke overrasket. Bilisten i kon-

kurransen var Helge Skuseth.
Han bor på Hessa og kjører
denne vegen til daglig. Skuseth
var ikke overrasket over at joggeren kom før ham til Volsdalsberga.
– Nei, jeg vet at det tar tid å
kjøre gjennom sentrum en vanlig ettermiddag, sier han.
Bilen brukte 16 minutter på
strekningen og holdt en gjennomsnittsfart på 16,6 kilometer
i timen.
– Det kunne gått ennå saktere.
Køen var mindre enn gjennomsnittet. På sommeren med
masse cruiseturister på Helle-

broa så tar det mye lengre tid,
sier Skuseth.
Saktere enn forventa. Reisen til

busspassasjer Hilde Hovik tok
over 21 minutter. Hun kom i mål
om lag 10 minutter etter syklisten.
– Vi møtte køen først ved Hellebroa, men der ble det også full
stopp. Da gikk folk av bussen for
å rekke ekspressbusser og Langevågsbåten, sier hun.
Kajakkpadler Bjørn Vatne
kom sist til Volsdalsberga. Han
slet med både motstrøm og
kryssende båttrafikk på fjorden,
og brukte en halv time.
– Det gikk saktere enn jeg
hadde trodd på forhånd. Likevel
hadde jeg nok den koseligste
turen av alle, sier han.

Begrenset problem. Mens syk-

Se video og aminasjon av
løpet på smp.no

Eirik N. MEliNg
em@smp.no

StaalE wattø (foto)
sw@smp.no

ruta: Deltakerne tok seg gjennom byen via ulike ruter. På smp.no kan du se både video og animasjon fra
løpet. Grafikk: Liv-Jorunn Håker ottesen

6. plass: Bjørn vatne, KajaKK

kelen kom seg gjennom den fire
kilometer lange ruta på 12
minutt, så brukte bilen 16.
Rian forstår at mange synes
det er frustrerende å stå i kø,
men karakteriserer likevel problemene som begrensede.
– Sammenlignet med andre
byer, både i Norge og Europa, så
er ikke problemene i Ålesund så
store, sier han.

Brukte en halvtime på padleturen fra Ljaaen til Volsdalsberga. Ble
overrasket over hvor lang tid det tok.

Dårligst i landet. Ifølge Sykliste-

Bakgrunn
• Bilbruken i Ålesund noe
større enn for lignende byer
i landet, mens sykkelandelen er noe lavere.
• 61,5 prosent av alle reiser
foretas som bilfører, 21,4
prosent til fots, 10,8 prosent
som bilpassasjer, 4,4
prosent reiser kollektivt, og
1,9 prosent sykler.
• Statens vegvesen har
som mål at minst halvparten
av alle reiser i Ålesund skal i
2045 foregå med miljøvennlige transportformer (15
prosent kollektiv, og 8
prosent sykling, 30 prosent
øvrige (gange, bilpassasjer).
• Ålesund er kommet på
sisteplass tre ganger på rad
i kåringen av landets beste
sykkelby.

Kilder: VegVesenet og slF

nes landsforbund så er Ålesund
Norges dårligste sykkelby. De
har siden 2008 kartlagt dette
gjennom spørreundersøkelser
tre ganger, og Ålesund er kommet sist hver gang
I planleggingen av bypakke
for Ålesund er bedre sykkelveger et sentralt punkt.
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Ett av Statens vegvesens fem
alternativer er det nettopp
gang-, sykkel- og busstrafikken
som har forrang.
Vegvesenet foreslår blant
annet en ekspresstrasé for sykkel fra Magerholm til Hessa.
Her skal sykkelpendlere kunne
sykle i fred og holde høg hastighet.
Som forventa. Informasjonssjef

Hulda Tronstad i Syklistenes
landsforbund er ikke overraska
over at sykkelen kommer best ut
i Sunnmørspostens test.
– Dette er i tråd med forsøk vi
har gjort andre steder. Nesten
hver eneste gang kommer sykkelen best ut. Det er gledelig at
det er resultatet også i Ålesund,
sier hun.
Tronstad mener årsaken er at
sykkelen er et fleksibelt og godt
framkomstmiddel selv i smale

og lite tilrettelagte gater. Hun
råder politikere og vegmyndigheter til å satse på sykkelen når
de planlegger nye trafikkløsninger.
– Det innebærer færre biler
på vegene, i tillegg til både helse
og miljøgevinster. Dessuten ser
vi at i byer hvor politikere og
planleggere satser på sykkelen,
så begynner flere å sykle, sier
hun.
I Ålesund planlegges det firefeltsveg og tunneler for å bedre
trafikkflyten. Tronstad mener
det er feil veg å gå.
– I Ålesund må sprenge ganske mye fjell for å få plass til mer
veg, skal man perforere fjellet
når det finnes andre og bedre
alternativer, sier hun.
Eirik MEling
eirik.meling@smp.no

Bjørn VatnE (foto)
bv@smp.no

fortell oss
om ditt
trafikkproblem
I Ålesund sentrum sliter
de med bilkø, men hva
er det som plager deg i
trafikken? Er det ferjekø,
rasfare eller trafikkfarlig
skoleveg?
Dine innspill vil bli lagt
inn i et kart og brukt
som utgangspunkt for
videre dekning av
trafikken på
Nordvestlandet.
TiPs Oss OG send
inn dine BildeR PÅ:
/sunnmorsposten
@smpno
#smpno
SMS/MMS 95400400
95400400@smp.no

Se video og animasjon
av løpet på
smp.no

Resultat - internt

Å lykkes i
fellsskap
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Internasjonal oppmerksomhet
“Mest inspirerende datajournalistikk-prosjekt 2013”
Tidningsutgivarnas Branchdagar

Nordic Data Journalism - Storytelling
«En innovativ story där journalisterna verkeligen har
tagit datajournalistik ett steg längre. Lyckas engagera
läsere på olika plattformar och i sociala medier, före
och efter publiceringen. Visar att också en liten
redaktion kan skapa originell og nyskapande
datajournalistik. En fräsch fläkt bland alla bidrag.
Datajournalistik behöver inte bara betyda databaser och
siffor – det räcker ibland med en genialt enkel ide med
data på ett annorlunda sätt.
Skjuter en pil rakt in i hjärtat!»

interaktiv.smp.no

@livhaker

@TormodU

