
Infomøte planlegging E136/ E39 Digernes- Ørskogfjellet

Agenda
- Overordnet status i prosjektet, Prosjektleder Harald Johnsen
- Planprosess Digernesskiftet – Ørskogfjellet, Planleggingsleder Tone Hammer
- Litt om mulige vegløsninger, planlegger Kristian Longva
- Spørsmål og svar



E39 Ålesund-Molde: Fra visjon til realitet

Harald I. Johnsen, prosjektleder E39 Ålesund-Molde

Gjennomført Motorvegutbygginger på E18 og E6 i Akershus, 

E6 Melhus, E6 Trondheim – Stjørdal og E6 Soknedal i Trøndelag

Alle prosjekt levert innenfor kostnadsramme og tid og med godt omdømme

Illustrasjon: Statens 
vegvesen/Rambøll



75 km ny motorveg, reisetid redusert 1 time Å-M

Ferdig 2030 fullt mulig ☺
Kostnad 24,4 mrd, herav knapt 20% bompenger (4 mrd)

E39 Ålesund - Molde

Presentasjonstittel endres i "Topptekst og bunntekst" i menyen under "Sett inn"-fanen23.06.2021

Mulige kryss 
inntegnet



Planparsellinndeling (stiplet er tunnel) 
ikke avklart tunneler sør for Ørskogfjellet

Presentasjonstittel endres i "Topptekst og bunntekst" i menyen under "Sett inn"-fanen23.06.2021

Reguleres som 4 felt/110 km/t
Trinnvis utbygging 2/3 felts veg 
men 4 felt hele Vik - Julbøen)



● Regulerer 4 felt - oppstartsmøte regplan 18.06

● Trinnvis utbygging med et tunnelløp

● Løp 2 bygges når behov (ÅDT >8000) Krav i tunnelsikkerhetsforskriften

Julbøen - Molde, KDP vedtatt 17.juni 

Lilla veglinje

Presentasjonstittel endres i "Topptekst og bunntekst" i menyen under "Sett inn"-fanen23.06.2021



Julbøen – Molde, plangrense oppstartvarsel regulering

Presentasjonstittel endres i "Topptekst og bunntekst" i menyen under "Sett inn"-fanen23.06.2021



● Endret regulering etter undersøkelsene gir 

– ny tunnellengde (berg) på vel 14500m

– Bunnpunkt på kote -326 (hevet 32m) 

– Dette gir betydelig effekt både for 
investeringskostnad, driftskostnad og klimautslipp ☺

Vik – Julbøen, regulert og bygges som 4 felt

Omregulert kryss Vik og kryss Julbøen 2020/2021 for tilpasning 

videre linje/ trinvis utbygging

Geologisk kartlegging undersjøisk tunnel

-> STOR innkorting tunnel ☺ Suksess ☺

Presentasjonstittel endres i "Topptekst og bunntekst" i menyen under "Sett inn"-fanen23.06.2021

Vik Otrøya



Kryss Nautneset 
Overgang undersjøisk tunnel til Hengebru
kryss tilkopling Otrøya/ Midøya og Gossen 

Presentasjonstittel endres i "Topptekst og bunntekst" i menyen under "Sett inn"-fanen23.06.2021

Hengebru: Totallengde 2 km, bruspenn 1625m



Julsundbrua – utvikling/ optimalisering

23.06.2021

Fravik 19m vegbredde 2018



Presentasjonstittel endres i "Topptekst og bunntekst" i menyen under "Sett inn"-fanen23.06.2021

Løsning m/ gjenfylling sund 

Kostnad P50= 2,45 mrd (2018 kr)
Videre grunnundersøkelser, redusere 
usikkerhet og oppdatere anslag

SYNERGIER
Fellesprosjekt
• 2,2-3,2 mill m3 stein
• Felles riggområde Sundsbøen
• Fv Nautneset – Sundsbøen

bygge mens stengt 
• Felles byggeledelse
• Samvirke midlertidige 

blandeverk og pukkverk

Kjerringsundet (fylkesvegarm Gossen)

Hengebru/ 
skråkabelbru
Lengde 880m                    

spenn 540m 
(920m/540 skråkabel)Fritt 

frambygg
610m/ (5 spenn)



Kjerringsundforbindelsen bonus for nytte E39

Drahjelp for 
hverandre
-
synergieffekt



Felles riggområde Sundsbøen

Presentasjonstittel endres i "Topptekst og bunntekst" i menyen under "Sett inn"-fanen23.06.2021

- Intensjonsavtale om utstrakt 
samarbeid Kjerringsundet og 
E39 utarbeidet

- Arkeologiske utgravinger–
trenger tid!

- 2 (hele) sesonger påkrevd
- Oppstart aug 2021 ☺



Dragsundet – Ørskogfjellet - Vik

23.06.2021

HalvkryssParselldele

Arm E136 
(dagens Fv661)

- Ørskogfjellet – Vik 
reg.plan på høring fra ca. 
nov 2021

- Dragundet – Ørskogfjellet 
oppstartmøte kommune 
regplan 16. juni



E136/  E39 Digernes – Dragsundet
3 linjealternativ pr i dag

Regplan oppstartmøte kommune 16.06



E136/ E39 Breivika – Digernes, alternative linjevalg
Oppstart formell planlegging årskiftet 2021-2022

Hovedutfordringer 

sikre vannkilden (Brusdalsvatnet)
sammenhengende lokalveg
møtefri veg

Utbedring eks veg m/ midtdeler/ forbikjøringsfelt (uten tunneler) = Trinnvis utbygging



E39 Ålesund-Molde er prioritert i gjeldende Nasjonal Transportplan 
og forutsatt politisk prioritering kan første etappe av utbyggingen starte opp 
i 2023 og alt åpnes omlag samtidig 2029/2030

E39 Ålesund-Molde kan være ferdig i 2030



● Litt nærmere om de store 
bruene



● Brulengde 610m, 5 spenn

Kjerringsund-prosjektet



● Totallengde 875m, hovedspenn 540m

Kjerringsundprosjektet



● Totallengde 920m, hovedspenn 540m

Kjerringsund-prosjektet, alternativ utførelse

Mulig alt. med kun ett tårn?



Julsundbrua



Julsundbrua fra forprosjekt des 2015



En stålentreprise må ivareta underleveranser



Framdriftsplan Julsundbrua
delte enhetspriskontrakter


