
Bompengeopplegg for 
E39 Ålesund-Molde, trinn 1 Vik-Molde og 
fv. 662 Kjerringsundet

25. april 2022



● Første trinn av E39 Ålesund-
Molde
– Bo- og arbeidsmarkeder
– Fjordkryssing
– Fastlandsforbindelse

● Fv. 662 Kjerringsundet
– Fastlandsforbindelse til 

Gossen og Nyhamna

To viktige prosjekt for verdiskaping



● Foreslår et trinnvis finansieringsopplegg
– Basert på planstatus
– Videre finansieringstrinn så snart som mulig
– Vil vurdere ett eller flere trinn ut fra planframdrift

● Hele E39 Ålesund-Molde kan åpnes omtrent samtidig
– Mye kortere byggetid på Ålesund-Vik enn på Vik-Molde
– Forutsetter effektiv planlegging 

● Åpning av trinn 1 i 2032/2033
– Framdrift ut fra midler i Nasjonal tansportplan 2022-2033
– Kan bli raskere åpning og delåpninger ved større kontantstrøm tidlig

E39 Ålesund-Molde – ett prosjekt i Nasjonal transportplan 2022-2033



● Kostnaden for Vik-Molde er økt med om lag 1 mrd. kroner
– Økningen skyldes generell usikkerhet i bygge- og anleggsmarkedet
– Det er foreløpig lagt til grunn at økningen dekkes av bompenger

● Finansiering av trinn 1 Vik-Molde
– Statsmidler: 14,4 mrd. kroner
– Bompenger: 4,3 mrd. kroner
– Totalt: 18,7 mrd. kroner

● Statsmidler til Ålesund-Vik er om lag 6,4 mrd. kr som tidligere forutsatt 

E39 Ålesund-Molde



Fv. 662 Kjerringsundet – et selvfinansierende prosjekt

● Prosjektet skal være ikke påvirke fylkeskommunens økonomi

● Aukra kommune må gi tilskudd til prosjektet

● Aukra kommune må garantere for økonomien i hele prosjektet

● Ekstern undersøkelse viser at kommunen har mulighet til å påta seg forpliktelsen under forutsetning av 
at eiendomsskatteregimet ikke endres vesentlig

● Avtale mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Aukra kommune



Fv. 662 Kjerringsundet – tre finansieringskilder



Fv. 662 Kjerringsundet - finansieringsplan

Kostnader (i mill. 2022-kroner)

Anslått anleggskostnad (Anslag 2021) 3300

Finansiering

Bompenger 450

Kommunale og fylkeskommunale midler 2320

Refusjon av merverdiavgift 530



● Nytteprinsippet
– De som betaler skal ha nytte
– Ikke betale for andre prosjekter/strekninger

● 4 bomstasjoner for E39

● 1 bomstasjon for fv. 662 

● Toveis innkreving i alle bomstasjoner

● 20 års innkrevingstid

● Rabatter for takstgruppe 1 (personbiler)
– 20% med brikke og avtale
– 50% av rabattert pris for nullutslippsbiler

● Sidevegsbom fv. 662 ved Julbøen
– Halv takst i forhold til E39
– Trafikken holdes på dagens nivå

Bompengesystemet



Takster



Timesregel mellom fv. 662 Kjerringsundet og E39 Julsundbrua

● Nytten av fv. 662 Kjerringsundet er å skape forbindelse til fastlandet

● Ønsker at trafikk til og fra Gossen kun skal betale for fv. 662 Kjerringsundet

● Vil ha timesregel mellom fv. 662 Kjerringsundet og E39 Julsundbrua
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● E39 Ålesund-Molde, trinn 1 Vik-Molde
– Til behandling: Aukra, Molde, Vestnes og Ålesund kommuner 

samt Møre og Romsdal fylkeskommune
– Til orientering: Alle andre kommuner i Møre og Romsdal

● Fv. 662 Kjerringsundet
– Til behandling: Aukra og Molde kommuner samt Møre og 

Romsdal fylkeskommune
– Til orientering: Hustadvika kommune

Lokalpolitisk behandling av bompengeopplegget



● Dokumenter, presentasjon og figurer
– https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39alesundmolde/
– www.mrfylke.no/kjerringsundet

● Møre og Romsdal fylkeskommune
– rådgiver Heidi Nerland, mobil 932 55 721, e-post heidi.nerland@mrfylke.no
– fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen, mobil 920 29 592, e-post ole.jan.tonnesen@mrfylke.no

● Statens vegvesen
– seniorrådgiver Håvard Austvik, mobil 900 94 839, e-post havard.austvik@vegvesen.no

Mer informasjon
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