
Spørsmål og svar etter informasjonsmøte E39 Ørskogfjellet-Vik 

26.01.2022.  

 

Hvor starter og stopper Nye veier sitt planområde for E136 i Vestnes kommune? 

Nye Veier har strekningen Vestnes-Dombås. Akkurat hvor i Vestnes er ikke spesifisert, men vi har 

oppfattet at de tenker å avslutte øst for Tresfjordbrua. 

Får Nye Veier delta i høringsprosessen for Ørskogfjellet-Vik? 

Nye Veier er ikke spesielt tilskrevet, men planen er ute på offentlig høring og er offentlig annonsert. 

Alle har muligheten til å komme med sine innspill i slike prosesser. 

Har Statsforvalteren vært involvert i Statens vegvesen sitt planarbeid for den aktuelle strekningen 

av E39 Ålesund-Molde?  

Statsforvalter har vært involvert i drøftingsmøter og planforum med alle offentlige 

sektormyndigheter gjennom 2020 og 2021. Innkortingen av reguleringsplanen (går ikke helt til 

kommunegrensa) er blant annet avklart med dem.  

Hvorfor stopper den aktuelle reguleringsplanen Ørskogfjellet-Vik 700 meter før «Bythaugen» i 

Vestnes kommune og kommunegrense mot Ålesund kommune? 

Den avsluttes på denne måten slik at alle muligheter er åpne for videreføring mot sørvest, og 

plasseringa av toplanskryss. To aktuelle løsninger ble vist mot slutten av første innlegg i 

informasjonsmøtet. Se også forrige punkt om avklaring med andre myndigheter. 

Ved beregning av forbruk av strøm, er det i sammenligningen tatt med energien som bilene 

bruker? Eller bare energi som vegen bruker? 

Dette var vist i lysbilde nummer seks i presentasjonen av E39 Ålesund-Molde:  

- 25-30 mill. kWh/ år med dagens ferger Molde – Vestnes 

- 20 mill. kWh/ år inkl. påvirkning øvrig veg for hele E39 Ålesund-Molde  

I dette regnestykket er det all forbruk av elektrisitet til drift og vedlikehold av det totale vegnettet 

som analyseres. Altså også påvirkning av økt trafikk på sidevegnett til vegsystemet. Forbruk til 

biltrafikken er ikke innregnet. Viser også til svar på spørsmål etter videoseminar juni 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39alesundmolde/nyhetsarkiv/mange-fulgte-webinaret-om-e39-alesund-molde/


Har SVV hensyntatt bruk av modulvogntog på 24 meter med totalvekt 60 tonn i stigning opp mot 

og forbi knutepunkt for E39 på Ørskogfjellet? Burde det vært planlagt forbikjøringsfelt retning 

Ålesund?  

Modulvogntog er spesielt hensyntatt i forhold til blant annet horisontalkurvaturer i håndbøkene. Ikke 

noen egen norm for stigning. 

Forbikjøringsfelt: E136 lenger ned i Skorgedalen inngår ikke i prosjektet. Av E136 er det et 

kryssområde med halvkryss inn på ny E39 som inngår. Krysset har påkjøringsramper som er i henhold 

til krav i håndbøker.  

Forbikjøringsfelt er skissert lagt inn på E39/ E136 på starten av neste plan, men aktuelt å flytte og 

legge inn retning Ålesund i området der E136 koples sammen med E39. Vil da kunne gi nytte for 

begge vegene, som omtalt i infomøtet. 

 

Hvorfor bygge et "billig" T-kryss når ulykkespotensialet er større enn for planfri avkjøring og veien 

skal bygges i et 100 års perspektiv? 

Krysset mellom Europavegene er planfritt. T-krysset er fra E136 (som ikke blir motortrafikkveg) og 

lokalvegen som tar av mot skitrekket.  Lokalvegen må være her for at saktegående trafikk skal få et 

alternativ før en kommer opp på motortrafikkvegen. Hovedkrysset kommer lengre sør.  

Det kommer et toplanskryss med planfri muligheter i neste plan som er hovedavkjørsel for å komme 

til hytteområdene, skitrekk og parkeringsplasser for fjellturer. Trafikken sørfra fra både Ålesund og 

Sjøholt vil uansett bruke denne muligheten både til og fra evt. tur til Ørskogfjellet. Trafikkmengden 

på lokalvegen er i 2050 ventet mindre enn 200 pr døgn. Vegen i Skorgedalen (E136) 3000 kjøretøy pr 

døgn i samme år (2050). T-krysset også planlagt med evt. venstresvingefelt, og dette er en 

framtidsrettet løsning for denne situasjonen, også i Norge som jo er et foregangsland vedr 

Trafikksikkerhet.  

 

Hvor blir på-/avkjøring for trafikk til/fra fv. 650 Stordal/Valldal? Rundt Sjøholt sentrum eller oppe 

på Ørskogfjellet? 

Dette avklares ikke i den planen som er på høring nå.  Løsninger som ble lagt frem ved oppstart av 

plan for strekningen E39 Digernesskiftet-Ørskogfjellet sist sommer viser løsninger der ny Europaveg 

ikke vil kunne få noe kryss nært Sjøholt. Dagens Europaveg planlegges nedklassifisert til fylkesveg, og 

trafikanter følger denne nordover til et nytt toplanskryss på Ørskogfjellet. Enten bak Fjellstova eller 

ved kommunegrensa til Vestnes.  

 

Gang- og sykkelvei mellom Furneset og Vik. Hvorfor? Skal det fortsatt gå ferge fra Furneset? 

Fv 661 Furneset-Vik: Her har Vegvesenet regulert en sammenhengende gang- og sykkelveg. Det er 

også gjøres andre trafikksikkerhetstiltak som utbedringer av kryss og avkjørsler. Det er en 

rekkefølgebestemmelse i planen Vik – Julbøen om dette, på grunn av at vegen i henhold til Vik-

Julbøen planen kan bli del av E39 en periode. Det er også planlagt med at denne vegen fram til Vik 

blir en nordrettet arm av E136 når nytt vegsystem står ferdig. 



Ferge fra Furneset: E39 ferge legges ned når Vik – Julbøen åpnes. Fergekai i Molde vil bygges ned. 

Fergekai på Furneset og Mordalsvågen (Fastlandsfergekai for Midsund-ferga) er omtalt som mulige 

beredskapsfergekaier som ikke skal bygges ned slik det er omtalt i Reguleringsplan for Vik - Julbøen.  

Evt. privat fergedrift fines det egne regler for. 

Hvordan er forventet trafikk i 2050 på E136 og E39, med og uten utbygging? 

Nytt vegsystem tilsier E136: 3000. E39: 6200. E39/ E136 (etter koplet sammen): 9000 

Uten ny veg Ålesund – Molde: 6600 

De som skal fra Vestnes/Vikebukt/Tresfjord og til Stordal/Ørskog/Vaksvik/Geiranger (turister mm) 

vil fortsatt benytte E136 til tilkomstvei, og ikke nødvendigvis benytte Nye E39. Vil det blir 

opprettholdt en god nok standard på vei og kryss til at denne trafikken blir ivaretatt? 

Trafikkstrømmen her vil ved å bruke E136 Skorgedalen koble seg til ny E39 via halvkrysset med 

fletting, og så svinge av planfritt i et nytt toplanskryss lenger sør på Ørskogfjellet. Videre følge dagens 

Europaveg som nå også får krabbefelt oppover Landedalen (blir omgjort til Fylkesveg), og kjøre som i 

dag. Det vil bli god veg og gode kryss hele vegen. 

 

Støyberegningen som viser samla støy fra både gammel og ny vei på Fremstedalen som ligger ved 

sakspapirene er ikke lesbart. Har dere et som er bedre? 

Konsulent er bedt om å lage klarere tegning, og vi vil legge dem ut på prosjektets hjemmeside.  

 

Er det planlagt hvor gjennomføring for tråkke / løypemaskin skal være, på Ørskogfjellet? 

Det er flere adkomstveger som krysser over eller under ny europaveg (E136 og E39 samlet her), og 

lokalvegen blir nesten uten biler (200 pr dg i 2050).  

 

Hva blir stigningsprosent på halvkryss/ramper? 

E136 har stigning rundt 4% slik den ligger i dag. Den flates litt ut der en krysser under ny E39 og 

rampes opp med 6% stigning på siste del opp mot sammenfletting E39. 

 

Det er viktig med gode tilkomstveier for skiløyper, Røde Kors som skal hjelpe folk på begge sider av 

ny vei (de holder til ved skitrekket), og at tilkomstveier tar hensyn til bruk av løypemaskiner, 

traktorer mm. Er dette tatt hensyn til?  

Viser til svar på spørsmål om tråkkemaskin lenger opp. Flere krysningspunkt på undergang eller 

overgangsbru.  

 

Valg av rød trasé ser ut til å redusere en del av de negative konsekvensene og de utfordringene 

dere ikke har tenkt på eller prissatt (f.eks adgang til eiendommer som nå blir splittet). Prismessig 

skiller det ikke mye mellom alternativene, så det er ikke urealistisk at rød trasé med mindre 

konflikter på overflaten ender rimeligere? Er det vurdert på noe vis med følsomhetsanalyser o.l.? 



Registrer for øvrig at totalutslippene av CO2 blir størst på oransje rute til tross for kortere tunnel 

selv om dere fokuserer på utslipp ved utbygging.  

Tilkomster til de ulike eierparsellene må sees nærmere på uansett alternativ. Løsningen vil være klar 

før anlegget starter. Mindre driftsveger vil ikke ha noen ekstra kostnad, siden de trengs som 

anleggsveier mm. for å få gjennomført anlegget. Disse kan tilpasses slike løsninger. 

 

 

 


