
DETTE LØSER TRAFIKKPROBLEMENE FOR ÅLESUND SENTRUM!

OM IKKE TRAFIKKEN KAN GÅ GJENNOM BYEN, HVA MED Å LA DEN GÅ UTENOM?

Studiegruppa «Byen Vår» foreslår en trafikal 
«BYPASS-OPERASJON» 



FORORD
Da Ålesund sentrum skulle bygges opp 
igjen etter brannen i 1904 forlangte de 
lokale styresmakter at det først skulle 

lages reguleringsplaner. Det tok 7 mnd. før 
gjenreisningen kunne starte. Det var lang 

tid for utålmodige husløse å vente.
Byen bør stå i takknemlighetsgjeld til 
styresmaktene fra den gang som så 

nødvendigheten av og gjennomførte,
det som i dag kalles,

INFRASTRUKTUR!



Det er fantastisk å tenke på at den 
regulering som ble vedtatt etter 

bybrannen i 1904, er med små unntak 
den samme som brukes i dag 110 år 

etter!



Hvordan ta vare på jugendstilen og samtidig legge til rette for utvikling av Ålesund?
Foto: Staale Wattø



På byens sørside får vi en sammenhengende promenade fra Rådstugata 
til Skutvika. Syd for vårt nyoppussede rådhus og Arbeideren får vi en ca. 

13 måls plass til kultur og for store utendørs arrangementer.



Sørsidevegen vil først og fremst fungere som en 
ringveg med disse lokale av- og påkjøringer til og fra:

1  Rådstugata/Parkeringshallen
2  Korsegata/Parkeringshallen/Sentrum nord  
3 Lorkenesgata/Hellebroa/Aspøy
4 Prestebrygga/Aspøy/videre vestover







4  Prestebrygga/Aspøy/videre vestover



Det er viktig for bevaring av Jugendbyen og 
trehusbebyggelsen at boliggater og 

brosteinsbelagte gater ikke benyttes som 
belastende trafikk- og gjennomkjøringsårer.

I tillegg vil sørsidevegen fungere som 
gjennomfartsåre øst/vest.



WATERFRONT - SKUTVIKA



Her er tverrsnittet på 
kulverten som foreslått 
bygges etter de samme 
prinsipper som 
parkeringshuset på 
St.Olavs plass.
Den vil bli ca. 400 m. lang 
og komme på land sør for 
Rema 1000



Her kommer kulverten







Vi ønsker med dette at «gamle» Ålesund 
skal bli en åpen og luftig by for de som 

ønsker å bo i sentrum, en by med trivelig 
handelsvirksomhet og et bysentrum med 
blomstrende næringsliv og kulturtilbud.

 DA MÅ INFRASTRUKTUREN VÆRE PÅ PLASS ! 








