
Nær 2 år siden infomøte vedr 
planoppstart



E39 Ålesund-Molde: Fra visjon til realitet
Harald I. Johnsen, prosjektleder E39 Ålesund-Molde
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39alesundmolde

Illustrasjon: Statens vegvesen/Rambøll

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39alesundmolde


Kortere reisetid gir en enklere 
hverdag og vekst i næringslivet. 

Dagens veg  sentrum-sentrum

Ny veg Breivika - Fuglset



● Hensikt/mål:
– Knytte Ålesund og Molde sammen til et felles bo- og arbeidsmarked
– Tilrettelegge for eksportvegen (E136 Ålesund – Ørskogfjellet)

● Hva: 
– 75 km ny og betydelig utbedret motortrafikkveg fra Breivika

i Ålesund til Bolsønes i Molde

– To fjordkryssinger: 
• Undersjøisk tunnel fra Vik i Vestnes til Nautneset på Otrøya
• Hengebru over Julsundet

– Legger til rette for utbyggingen av Kjerringsundet (3. Fjordkryssing)
– Totalt 3 fergeforbindelser avløses!

• Fylkesvegprosjektet vil gi fastlandsforbindelse til Gossen og 
Ormen Lange-anlegget i Aukra kommune.

- Planlegger oppstart med fjordkryssingene, deretter bygges videre mot 
Ålesund

● Estimert kostnad:
– 24,3 milliarder i 2021-kroner. 

E39 Ålesund-Molde 



Kjerringsundforbindelsen bonus for nytte E39

Drahjelp for 
hverandre
- synergieffekt



Virkninger av ny veg ulike standarder

*analyseperiode nest siste kolonne er 40 år

Forbruk elektrisitet veg kontra fergedrift:
- Dagens ferger Molde – Vestnes: 25-30 mill kWh/ år
- Hele E39 Ålesund – Molde: 20 mill kWh/ år inkl påvirkning øvrig veg



● Faggruppe med medlemmer fra Statens 
vegvesen, Møre og Romsdal 
fylkeskommune og Møreforsking AS har 
vurdert løsninger for kollektivtrafikken
på nye E39 Ålesund-Molde. Fagrapport 
jan 2021.

● Vi ser på kryssløsninger og vil etablere 
«park and ride»-anlegg for pendlere 
langs trasèen.

● Fagrapport vil legges ved forslagene til 
reguleringsplan når de blir oversendt til 
politisk behandling/ følge de ulike 
planene.

● Sykkel – fagrapport av sept 2021 
utarbeidet. Denne vil også følge de ulike 
planforslagene.

Ser på kryssløsninger m/ kollektivløsninger for hele den nye trasèen

Illustrasjon: Statens vegvesen

Krav min kryssavstand 5 km for motorveg H3 (4 felt)
H2 veg (2/3 felt med midtdeler) 1km



E39 Ålesund-Molde er prioritert i gjeldende Nasjonal Transportplan og forutsatt politisk prioritering kan første 
etappe av utbyggingen starte opp i 2023. 

E39 Ålesund-Molde kan være ferdig i 2030
(heri E136 Ålesund – Ørskogfjellet)



KVU med KS1 2011-2012

Samferdselsdepartementet 
gjorde i brev av 8. mai 2014 
vedtak om at K2 
Tautrakonseptet over 
Ørskogfjellet og K3 
Tautrakonseptet gjennom 
Svartløken skulle legges til grunn 
for videre utvikling av E39 
mellom Ålesund og Molde



NTP

22/27      28/33    Bom



Ny tillleggsutredning Romsdalsaksen i undersjøisk løsning høst 2021

Norconsult gjennomført, ikke noen endret konklusjon 

utover dokumentert finnes rimeligere krysningsmulighet med 
undersjøisk tunnel lenger øst.



Verdianalyser gjennomført vår 2021

-> Bidratt til at vi nå planlegger å regulere for H2 veg Håem –
Vik. (Tidligere besluttet trinnvis utbygging)

Betyr 2/3 felts Motortrafikkveg



Prinsipper for fastsettelse av takstnivå (bom)

● Strekningsvise prosjekt
– Taksten beregnes ut fra et visst 

beløp per kilometer ny veg

● Fergeavløsningsprosjekt
– Rabattert takst 40 prosent høyere 

enn rabattert takst i 
fergesambandet normalt før

● Mars -22 vil kommunene få 
underlag til bompengssystem til 
uttalelse

Bompenger knapt 20% på hele strekning (4 mrd av 24,4 mrd)

28.04.2017



Bolsønes-området
28.01.2022

E39 Julbøen – Molde (Bolsønes)

KDP vedtatt juni 2021

Regplan ut på høring etter vedtak 27. 
januar, detaljering på vedtak juni -21

Egen regplan Bolsønes-området, 
høring mars/ april -22

Egen mindre  plan GS-veg FV662 v/ 
Mordalen høst -22



Sjøfylling Grandefjæra, nytt sentralt byareal

● Er regulert utvidelse landareal tidligere (utenfor dagens fergeoppstillingsplasser)

● Grunnundersøkelser viser utfordringer
– -> må utvides for motfyllinger mot grunner for å oppnå stabilit
– Masser fra tunnelene god utnyttelse – plastringstein fra forskjæringer tunneler

28.01.2022



Kryss Nautneset (Otrøya)

Overgang undersjøisk tunnel til Hengebru 

28.01.2022

Hengebru: Totallengde 2 km, bruspenn 1625m



28.01.2022

Løsning m/ gjenfylling sund 

Kostnad  noe økt siste 
kostnadsgjennomgang

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

mens stengt 
• Samarbeid om byggeledelse
• Samvirke midlertidige blandeverk og 

pukkverk

Kjerringsundet (fylkesvegarm Gossen)

Hengebru/ skråkabelbru
Lengde 880m                    

spenn 540m 
(920m/540 skråkabel)

Fritt frambygg
610m/ (5 spenn)

Bollholmsundet forlenges noe grunnet bergsprekk Bollholmen
Kjerringsundbrua potensiale annen bru (ett tårns skråbabelbru)
Usikkerheter kostnad sjøfyllinger (Skjellsand lag samt kostnadsnivå sprik 
ulike prosjekt
Kollisjonskrefter må avklares



2 Kjerringsundet, riggområde/ plan Sundsbøen

28.01.2022

- Fordeling ansvar Fylkeskommune og 
Vegvesenet avklart

- Arkeologiske utgravinger– påstartet 
aug 2021 ☺



● Endret regulering etter undersøkelsene gitt 
– ny tunnellengde (berg) på vel 14500m
– Bunnpunkt på kote -326 (hevet 32m) 

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

Vik – Julbøen

Geologisk kartlegging undersjøisk tunnel

-> STOR innkorting tunnel ☺ Suksess ☺

Presentasjonstittel endres i "Topptekst og bunntekst" i menyen under "Sett inn"-fanen28.01.2022

Vik Otrøya



Kryssområde Vik
Vedtak mars 2021

28.01.2022



Fv661 Vik – Leirvikbukta (Furneskrysset) TS tiltak. 

● GS-veg samt 

kryssutbedring/ avkjørsler

Arkeologisk utgraving sommer 
2022

Byggeplanlegging

- høyspentframføring

- vannledning

28.01.2022



- Oppstartmøte regulering med KU 16. juni
- Oppstartvarsel annonsert 23-24. juni
- Åpent infomøte (teams) 28. juni

Tidlig innspill -> Utfordringer

E39/ E136 Digernes - Ørskogfjellet

Presentasjonstittel endres i "Topptekst og bunntekst" i menyen under "Sett inn"-fanen28.01.2022



Forslag tidliginnspill – grovt skissert
Blå linjer inngår i vurdering (Kommunedelplan)
Rød utenfor regjeringens beslutning (K2)

28.01.2022

Digernes - Ørskogfjellet



● God løsning for Brusdaksvannet forutsetning

E136/ E39 Breivika – Digernes – H3 minus (19m) 100, evt 90 km/t



Skisse fra planområde der Bypakke Ålesund, Vegsund –
Breivika og Ålesund – Molde møtes

E136/ E39  v/ Breivika/ Moa

28.01.2022

Parselldele (ca)



Planprosess mot slutten 

- Tomrefjord-alternativ med korteste linje valgt bort tidligere (planprogram)

– Avklart avslutte regplan liten km inn i Vestnes, utsette beslutning 
plassering ruterkryss til neste parsell avklart

– Regulerer 2/3 felts motortrafikkveg, men doble tunnelløp (løp 2 når evt. 
trafikk > 8000)

– Må ha parallell lokalveg for saktegående trafikk over fjellet (Fra E136)

– Konkludert med å fremme korteste tunnel-løsning (orange linje) – nok 
tunneler

– Dam for snøproduksjon skitrekk avklares senere (planbestemmelse)

– E136 og E39 (ny) koples sammen i halvkryss

– Regplanforslag på høring, høringsfrist 15.februar. Innspill ønskes☺

E39 Ørskogfjellet - Vik

27.02.2018



● Kravet er 1 km forbikjøringstrekning pr 10 km pr retning

Forbikjøringsfelt på 2/3 felts veg (Digernes – Vik)



Ørskogfjellet med grensesnitt mot neste plan

Koplet med nordlige alternativ toplanskryss

28.01.2022

Alternativt toplanskryss 
Fjellstova



● E39 Ålesund – Molde

Trafikktall


