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Snart klart for
Langfjordtunnelen

Kva(r) er dette?

LANGFJORDTUNELLEN KAN ÅPNE ALT I 2018

Verradar Vestlandet

Bildegalleri frå Møre og
Romsdal

Langfjordtunnelen kan åpne alt i 2018 og da blir det slutt på fergeturene mellom Åfarnes og Sølsnes.

Det kan bli fergefritt mellom Molde og Rauma. Langfjordtunellen kan åpne alt i
2018. Nye tall viser at tunnelen er selvfinansierende.
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Langfjordtunnelen, som skal erstatte fergesambandet Åfarnes–Sølsnes, kan
åpne alt i 2018.
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Den elleve kilometer lange tunnelen skal koste 1, 5 milliarder
kroner og onsdag ble det presentert beregninger som viser at
tunnelen vil være selvfinansiert.
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SKISSE: Slik kan tunnelen bli.
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– Viktig å få strekningen fergefri
Både Vegvesenet, fylkeskommunen, Rauma kommune, Molde kommune og
selskapet bak prosjektet taler varmt for fjordkryssing i tunnel.

– Det er et veldig viktig
samband, ikke bare for Rauma
og Molde, men for hele
Romsdal og
nordmørsregionen. Dette er
eksportveien til Østlandet og
det er viktig at den blir
fergefri, sier Jan Petter
Hammerø, styreleder i
Langfjordtunnelen AS.
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Statens vegvesen gjennomførte en trafikkundersøkelse på ferga høsten
2011 som viser økning i trafikkveksten. Dermed vil inntektene fra
bompenger gjøre tunnelen selvfinansierende.

– Grunnlaget for beregningene
er nye trafikktellinger som
viser at vi forventer en større
engangsvekst i trafikken. Vi
må snart inn med en
tofergeløsning på denne
strekningen. Det kan være at
fylkeskommunen heller har
lyst å bruke penger på en
Leif Magne Lillebakk
tunnel enn en ekstra ferge,
Foto: Roar Strøm/NRK
sier Leif Magne Lillebakk,
seksjonssjef i Strategiseksjonen i Statens vegvesen.
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Vil ha fergesubsidier
De siste ti årene har det vært en
trafikkvekst på rundt 80 prosent på
sambandet. Lillebakk bekrefter at
trafikkveksten har vært
undervurdert. Nå tror seksjonssjefen
at den er stor nok til at prosjektet
blir selvfinansierende sammen med
fergesubsidier.
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Mer enn 1000 biler i snitt tar fergen
mellom Molde og Rauma hver dag. I beste fall kan fjorden krysses
fergefritt i løpet av 2018, men det avhenger om at fylket gir pengene som
ville ha blitt brukt på to ferger til tunnelprosjektet.

– Det er forutsatt at prosjektet skal klare seg selv, men fylket kan
eventuelt kan gå inn med fergesubsidier, sier Arild Fuglseth,
samferdselssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er
forutsatt en bompengeperiode på 17 år, men erfaringer fra andre
samband viser at det kan skje langt raskere.
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Tror det blir en realitet
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Ordføreren i Molde tror
fylkespolitikerne kommer til å gi
klarsignal for Langfjordtunellen –
selv om Nordøyveien og
Trollheimstunellen er prioritert.
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– Disse prosjektene krever store
Torgeir Dahl
tilskudd. Med andre ord: de kan
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ikke sperre for andre prosjekter
som lar seg gjennomføre som bompengeprosjekt alene, sier
Torgeir Dahl.
Eirik Verås Larsen knuste
alle
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