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Forord 
 
Denne rapporten er en riksvegutredning som gjelder for: 
 

Riksvegrute 4b, Ålesund – Trondheim på strekningen E39 Breivika – Klett. 
 

I begge ender og på midten av rute 4b er det fellesstrekninger med andre ruter: 
 

 Ålesund - Breivika (12 km) inngår i omtalen av rute 6d, Dombås – Ålesund (E136) 
 Bergsøya – Øygarden (13 km) inngår også i rute 6e, Oppdal – Kristiansund (Rv70) 
 Klett – Trondheim (13 km) inngår i omtalen av rute 6a, Oslo – Trondheim (E6) 

 

De norske riksvegene er fordelt på 18 ruter. Ved de 5 regionvegkontorene utarbeides det 
riksvegutredninger for alle ruter i forbindelse med arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) 
2014-2023 og etterfølgende handlingsprogram. Denne riksvegutredningen er utarbeidet i 2010 
og erstatter tidligere utredning fra 2005. 
 

Stortinget vil ventelig behandle stortingsmeldingen om NTP 2014-2023 våren 2013. 
 
Planområdet 
 

Strekningen langs E39 mellom Breivika og Klett er pr 01.01.2011 på 258,7 km hovedveg-
lengde og i tillegg kommer 2 fergestrekninger på til sammen 16,9 km lengde. Vegruta inngår i 
den ca 1000 km lange ”Kyststamvegen” som er definert som E39 mellom Kristiansand og 
Trondheim (Klett). Trasevalget for Kyststamvegen ble gjort av Stortinget i 1995. 
 
Mellom Breivika og Klett er vegtraseen innom 8 kommuner (Ålesund, Skodje, Ørskog, 
Vestnes, Molde, Gjemnes, Tingvoll og Halsa) i Møre og Romsdal fylke, og 5 kommuner 
(Hemne, Orkdal, Skaun, Melhus og Trondheim) i Sør-Trøndelag fylke. Det er 2 ferge-
strekninger på denne ruta. 
 
Planområdet omfatter ”ytre og indre kyststrøk” av Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre, og 
”fjordstrøkene” av vestre Sør-Trøndelag. Høyeste punkter på eksisterende trase er ca 330 moh 
på Ørskogfjellet mellom Vestnes og Skodje, og ca 370 moh nær Høgkjølen på strekningen 
mellom Stormyra i Hemne kommune og Forve i Orkdal kommune. 
 
Planarbeidet 
 

Arbeidet er gjennomført av Statens vegvesen Region midt. Fylkeskontorene i de to fylkene har bidratt 
i arbeidet. Ressursenheten er ansvarlig for utarbeidelsen av kartvedleggene. Kartvedleggene er lagt på 
etatens felles dataområde og kan åpnes/plottes ut fra rapportteksten for interne lesere i etaten. 
 
 
Molde april 2011 
 
Jan Stavik 
ruteansvarlig 
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1 Innledning 
 
Det lages nye rutevise utredninger for utviklingen av riksvegnettet i et trettiårsperspektiv som 
ett av flere grunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023. 
 
Riksvegene er ryggraden i det overordnede nasjonale transportsystemet. De forbinder 
landsdeler og regioner med hverandre og knytter Norge til utlandet. Samtidig har riksvegene 
viktige regionale og lokale funksjoner.  
 
Utredningene skal vise  

 hvilke strekninger skal bygges ut 8,5 m vegbredde og utbedring av eksisterende veg 
 hvilke strekninger skal ha forsterket TS-satsing 
 hvilke strekninger som skal utbygges til komplett vegnormalstandard og god 

framkommelighet 
 

slik at hele riksvegnettet kan få en god standard i løpet av en trettiårsperiode. 
 

Hvilke veger skal bygges ut og hvordan? 
Hovedmålet med utredningene, er at det skal utarbeides en utviklingsstrategi for hver enkelt 
riksvegrute. Først og fremst skal det vises hvilke strekninger som: 

 skal bygges ut til 4 felt motorveg: ÅDT1 over 12.000 
 skal bygges ut til 2 eller 3 felt med god kurvatur: ÅDT 4.000-12.000  
 skal utbedres langs eksisterende veg til 2 felt, 8,5 meters bredde og med reduserte 

krav til kurvatur: ÅDT < 4.000 
 ikke skal utbedres (dagens vegstandard bra nok, men noen TS-tiltak aktuelle) 
 

For riksveger som går gjennom tettsteder skal det vises om vegen planlegges i ny trase eller 
som utbedring gjennom tettstedet. Det skal også sies noe om hvilke typer av tiltak som 
planlegges gjennomført på de aktuelle strekningene, slik at det blir mulig å grovt vurdere 
kostnader og konsekvenser.  
 
Utredningene er ikke en økonomisk plan der vi presenterer hvordan vi ønsker å bruke 
tilgjengelige økonomiske midler. Dette vil bli gjort for den nærmeste tidsperioden i Nasjonal 
transportplan og etterfølgende handlingsprogram.  
 
Utredningene er heller ikke en fysisk plan som viser konseptvalg, trasevalg eller konkrete 
løsninger i detalj. Dette vil bli gjort i forbindelse med konsekvensutredninger, oversiktsplaner 
og reguleringsplaner etter plan- og byggingsloven. 
 
Regionene leverer sine foreløpige rutevise innspill til Vegdirektoratet i 2010. Vegdirektoratet 
samordner innspillene til en samlet utredning i 2011. Transportetatene skal komme med felles 
forslag til NTP i 2012. Samferdselsdepartementet skal så lage en stortingsmelding som 
behandles av Stortinget i 2013. 

                                                 
1 ÅDT: ÅrsDøgnTrafikk = biler pr døgn 
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2 Rutas nåværende og framtidige funksjon 
 

Dette kapitlet gir en oversikt over rute 4b (E39 Ålesund – Trondheim) sin plass i det nasjonale 
transportsystemet. 
 

2.1 Rutas omfang og utstrekning 
Rute 4b går fra Breivika i Ålesund til Klett i Trondheim, har 259 km veglengde og i tillegg 17 km 
fergestrekninger. På rute 4b er det 2 fellesstrekninger med andre ruter: 

 Breivika – Kjelbotn (48 km) har felles nummerering med E136 Dombås – Ålesund 
 Bergsøya – Øygarden (13 km) har felles nummerering med  Rv 70 Oppdal – Kristiansund  

 
Denne utredningen tar for seg strekningen Breivika – Klett som på hele strekningen følger E39.  
 
Fra utgangspunktet i krysset mellom E136 og E39 ved Breivika i Ålesund kommune går ruta 
østover til Kjelbotn i Vestnes kommune. Derfra går ruta til Molde via fergeforbindelsen 
(11,350 km) Vestnes (Furneset) – Molde (Grandfjæra). Videre går ruta til Hjelset/Oppdøl 
(xRv62), gjennom Batnfjordsøra i Gjemnes kommune og fram til Bergsøya (KRIFAST 
bomstasjon) i Gjemnes kommune. Derfra går ruta om Øydegard (xRv. 70) og fram til Betna i 
Halsa kommune via fergeforbindelsen (5,500 km) Kanestraum – Halsa. Fra Betna går vegen 
om Liabø og langs Vinjefjorden fram til grensa mot Sør-Trøndelag. 
 
I Sør-Trøndelag fortsetter ruta i Hemne kommune langs Vinjefjorden fram til krysset ved 
Stormyra (xFv680). Derfra går vegen opp til Høgkjølen (Hemnkjølen) og fortsetter fram til 
Bårdshaug i Orkdal kommune via Forve (xFv65). Om noen år vil riksvegen bli omlagt til ny 
trase fra Høgkjølen til Stokkhaugen og Harangen på Fv714 ved Gangåsvatnet. Videre følges 
Fv714 til Gjølme og Fv710 fram til Bårdshaug. Fra Bårdshaug til Klett (xE6) ble E39 
sommeren 2005 ferdig ombygd i ny 2,4 km kortere trase på mesteparten av strekningen  
(OPS-prosjekt mellom Thamshamn og Øysand). Vegtraseen går her gjennom Orkdal, Skaun, 
Melhus og Trondheim kommune. 
 
- Rutas lengde, inkl ferger, armer og ramper, pr 1/1-2010:  285,4 km 
- Rutas lengde, ekskl ferger, armer og ramper, pr 1/1-2010: 258,7 km 
 
- Rutas lengde, ekskl ferger, armer og ramper, fordeler seg slik mellom de berørte fylkene: 

  Møre og Romsdal:      168,6 km 
  Sør-Trøndelag:        90,1 km 
 
Tabell 2.1  Rutelengdefordeling (lengder i km): 

 Hovedveg Ferger Armer Ramper SUM 
   

Møre og Romsdal 168,6 16,9 1,7 0,0 187,1 
Sør-Trøndelag 90,1 0,0 0,0 8,2 98,3 
      

SUM 258,7 16,9 1,7 8,2 285,4 
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2.2 Rutas funksjon 
 
Strekningen langs E39 mellom Breivika og Klett er 258,7 km lang og inngår i den  
ca 1000 km lange ”Kyststamvegen” som er definert som E39 mellom Kristiansand og 
Trondheim (Klett). Trasevalget for Kyststamvegen ble gjort av Stortinget i 1995. 
Kyststamvegens hovedoppgave er å gi en mer effektivt riksvegforbindelse på Vestlandet og 
knytte Vestlandet mot Sørlandet og Trøndelag. 
 
Internasjonal/nasjonal trafikk 
Dagens lave standard på strekningen Betna – Stormyra gjør at det er lite godstransport på 
deler av ruta. Trafikken av tunge kjøretøy for langtransport velger heller Fv. 65 om Surnadal 
pga større vegbredde. Tungtrafikken mellom Sunnmøre/Romsdal og Trøndelag velger også i 
stor grad E136-E6 via Dombås og Rv. 70-E6 via Oppdal. Potensialet for overføring av denne 
trafikken til utbedret E39 langs Vinjefjorden er meget stort pga vesentlig kortere og flatere 
trase. 
 
Utbedring av E39 langs Vinjefjorden og med omlegging i ny trase fra Høgkjølen til Harangen 
kan også sees i sammenheng med en større strategi for utvikling av internasjonale 
forbindelser direkte nord-sør langs kysten med kobling mot godsknutepunkt for eksport i 
Ålesund og videre sjøtransport til Kontinentet. I et slikt perspektiv kan godspotensialet være 
meget stort, da det kan inkludere overføring av gods som i dag kjører tur/retur Trondheim-
Oslo-Kontinentet. Dette forutsetter imidlertid at man får fjernet alle flaskehalser for vogntog 
på hele riksvegrute 4b. Avløsning av fergestrekningene Molde - Vestnes og Halsa - 
Kanestraum eller bedret fergekapasitet og frekvens vil også bidra positivt. Dette kan 
kombineres med utvikling av et attraktivt godsknutepunkt i Ålesund som kan være et nav for 
hele Midt-Norge og kanskje Nord-Norge og Nord-Sverige. Et attraktivt sjøtransporttilbud 
forutsetter daglige skipsavganger til Kontinentet, hvilket er avhengig av returlast fra 
Kontinentet til Midt-Norge. Dette forutsetter igjen at man greier å etablere et 
logistikknutepunkt på Kontinentet for samling av last som skal til og fra Vestlandet, 
Trøndelag og kanskje Nordkalotten, jf EU-prosjektet Nordlig Maritim Korridor. 
 
I et slikt perspektiv vil mikroøkonomiske analyser og parsellvise nytte-/kostnadsanalyser ikke gi 
noe særlig informasjon. Nytten av de første utbedringene vil på kort sikt være lav, fordi man ikke 
får særlig mye tungtrafikk på de utbedrede parsellene før de fleste prosjektene er på plass.  
 
Regional/lokal trafikk 
E39 mellom Ålesund og Bergsøya(xRv. 70) er hovedpulsåra i Møre og Romsdal for 
distribusjon av varer. Ruta har også stor betydning for del-leveranser i industriproduksjon 
som verft, møbel og petroleum (basetransport). Fergesambandet E39 Molde - Vestnes er 
fylkets viktigste fergesamband (4. størst i landet) med stor tungtrafikk, der trafikantenes 
transportkostnader er nærmere 200 mill kr pr år (ca 24 kr/km), nesten 10 ganger høyere enn 
transportkostnadene for tilsvarende strekning på veg. Det ble våren 2005 satt i drift bussrute 
med avgangsfrekvens 1 time på strekningen Kristiansund – Volda. Det har medført økning i 
antall busspassasjerer, men ingen merkbar reduksjon i biltrafikkveksten. 
 
E39 fra Bergsøya til Orkanger har som ovenfor nevnt en beskjeden tungtrafikk, da lang-
transporten velger andre ruter grunnet særdeles lav standard. Men potensialet er stort dersom ruta 
blir utbygget til fullverdig gjennomgående tofelts veg. Dette gjelder både for ferdigvare-
distribusjon og transport av halvfabrikata (eksempelvis ligger noen underleverandører til 
møbelindustrien på Sunnmøre i Trondheim). 
 
For vogntog vil en omlegging av dagens foretrukne transportrute via Dombås (E136 og E6) 
mellom Ålesund og Trondheim, til E39 langs Vinjefjorden medføre en reduksjon i kjørelengden 
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på om lag 120 km (30 %). Med bortfall av Krifast-bommen på Bergsøya i 2012 og bedre 
fergetilbud på de 2 fergesambanda, vil reduksjonen i transporttid og transportkostnader bli 
vesentlig. En økning i fergefrekvensen fra ½-times avganger til 20 min avganger vil alene gi 
trafikantene en reduksjon i transportkostnadene på over 40 mill kr pr år. 
 
Den nye vegstrekningen mellom Orkanger og Klett har gjort arbeidspendling mellom Orkdal  
og Orkanger mer attraktivt. Siden trafikantene mellom Trondheim og Orkanger må passere  
2 bomstasjoner er det klart rimeligere å benytte buss på denne strekningen dersom man er alene i 
personbilen. Det er etablert Park & Ride–plasser ved Bårdshaug og Børsa. Busselskapet som 
betjener denne ruta har merket en positiv utvikling etter at ny veg ble tatt i bruk i juli 2005. 
 
 
2.3 Rutas plass i transportkorridoren  
 

Rute 4b utgjør nordre del av Kyststamvegen der søndre del er inkludert i rute 4a Stavanger – 
Bergen – Ålesund. I korridoren er det også sterkt trafikkert skipsled med havner i Ålesund, 
Molde, Kristiansund, Tjeldbergodden, Orkanger og Trondheim. Hurtigruta trafikkerer hele 
strekningen og anløper Ålesund, Molde, Kristiansund og Trondheim. Det er hurtigbåtrute 
mellom Kristiansund og Trondheim. Det er flyplasser ved Ålesund, Molde, Kristiansund og 
Trondheim (Stjørdal) med flere daglige avganger. Jernbanetransport er ikke noe alternativ på 
denne ruta. Alle sentrale havner og flyplasser nær denne ruta har god tilknytning til 
riksvegnettet. 
 
Transportarbeidet domineres av vegtrafikk både for godstransport (85 %) og persontransport 
(75 %) for reiser over 100 km. For korte reiser er vegtrafikk enda mer dominerende. 
 
Figur 2.1 Rute 4b E39 Ålesund-Trondheim: 
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2.4 Oversikt over KVU/KS1 
Det arbeides for tiden med fire konseptvalgutredninger i tilknytning til ruta. Desse er vist i tabell 2.3.  
 

Konseptvalutgreiing Status Ferdig 

E39 Skei-Ålesund KVU under arbeid mars 2011 

E39 Ålesund-Bergsøy KVU under arbeid april 2011 

E39 Bergsøy-Liabø KVU under arbeid april 2011 

E39 overbygningsdok. E39 Skei-Liabø KVU under arbeid juni 2011 

Tabell 2.2 Pågående KVU’er for rute 4b 
 
Skei – Ålesund 
KVU’en tar for seg en lang rekke alternative traséer for E39 mellom Skei og Moa (Ålesund).  
For strekninga Ålesund-Volda er det i hovedsak to hovedtraseer for konseptvalg: ytre trase om Hareid 
og Langevåg eller midtre trase ved dagens fjordkrysningstrase Solevåg-Festøy.  
 
Ålesund – Bergsøy 
Det er i foreløpig lansert 3 hovedtraseer for konsept mellom Ålesund og Molde:  

 Dagens trase for E39 med ferge Molde-Vestnes med 20-min frekvens 
 Ny fergefri trase under Romsdalsfjorden fra Tomrefjord via Otrøya til Julneset i Molde 
 Alterntativ ytre trase fra Brattvåg til Midsund, men med fortsatt ferge Molde-Vestnes 

 
Bergsøy – Liabø 
Det er i foreløpig lansert 3 konsept mellom Bersøy og Liabø for passering av Halsafjorden: 
fergesamband med 20-min frekvens, tunnel under Halsafjorden eller bru over Halsafjorden. 
 
Overbygningsdokument Skei  – Liabø 
Det skal utarbeides et overbygningsdokument for å se de 3 ovenstående KVU-ene i sammenheng. 
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3 Status og utfordringer for ruta 
 
Ruta har varierende standard pr 2010. Mellom Ålesund og Vestnes er det gjennomgående brukbar 
standard, med fjellovergangen over Ørskogfjellet vinterstid som den største flaskehalsen. Vegen 
gjennom Molde har lav standard i forhold til trafikken, og mangler trafikksikkerhetstiltak som 
midtrekkverk/ midtmarkering og kapasitet, i tillegg til lav standard på parsellen Lønset-Hjelset. 
Vegen gjennom Gjemnes blir delvis opprustet innen 2013. Parsellen over Krifast-anlegget har 
brukbar standard fram til Øydegard i Tingvoll kommune. 
 
De to fergesambanda har ½-times frekvens med tilfredstillende kapasitet fra 2012 (når anbudsrutene 
settes i drift på Halsa-Kanestrøm). Den økende etterspørselen vil imidlertid føre til 
kapasitetsproblemer i løpet av få år, og det må da tas stilling til om økt trafikk skal møtes med større 
ferger (og tilhørende investeringer i fergekaianlegg) eller økt frekvens. 
 
Den lange strekningen fra Øydegard i Tingvoll til Orkdal i Sør-Trøndelag har gjennomgående dårlig 
standard, med noen unntak. Det er særdeles dårlig standard og smal veg på den nesten 50 km lange 
strekningen fra Betna i Halsa i Møre og Romsdal til Vinjeøra i Hemne i Sør-Trøndelag. Manglende 
vegbredde gjør at mye av tungtrafikken mellom Trøndelag og Møre og Romsdal unngår E39, til 
tross for at ruta er opp til 140 km kortere enn hovedvegen via Dombås. Mellom Molde og 
Trondheim velger en stor del av trafikken å kjøre via Oppdal, selv om E39 er ca 60 km kortere. 
 
Vegen er av gjennomgående brukbar standard mellom Orkanger og Klett (x E6), men mangler tiltak 
mot møteulykker. 
 
 
Hovedutfordringene på ruta E39 Ålesund-Trondheim kan f.eks deles slik:  
‐ Den dårlige standarden mellom Øydegard i Tingvoll og Orkdal 

o Spesielt den særdeles dårlige standarden på vegen mellom Betna i Halsa og 
Stormyra i Hemne, på begge sider av fylkesgrensa (bortsett fra nyvegen Renndalen-Staurset) 

‐ Vegen gjennom Molde 
‐ Fjellovergangene over Ørskogfjellet og Høgkjølen 
‐ Fjordkryssingene over Romsdalsfjorden og Halsafjorden 
‐ Trafikksikkerhetsutfordringene på de innfartsvegene til Ålesund, Molde og Trondheim 
 
 
3.1 Trafikkforhold 
 

Trafikkmengdene varierer sterkt langs ruta. Størst trafikk er det på en kort strekning i Molde med 
ÅDT ca 15000 kjt/døgn, minst langs Vinjefjorden med ca 900 kjt/døgn. Andelen biler med 
lengde mer enn 5,5 m varierer fra 8 % nær Molde til 13 % på lavtrafikkerte strekninger. 
 
Forventet trafikkmengde i 2044 er generelt satt til 40 % mer enn i dag. Dette er en 
framskriving av tidligere års utvikling og forutsetter en jevn økonomisk vekst uten spesielle 
nye grep mht transportpolitikk. Når bomstasjonen fjernes på Bergsøya, antakelig i 2012, må 
det forventes spesiell trafikkvekst utover den generelle på lange strekninger nær Bergsøya.. 
 
Mesteparten av ruta (ca 62 %) antas å få trafikkmengder under 4000 kjt/d 30 år fram i tid og 
utbedring skal i utgangspunktet foretas langs eksisterende veg. 
 
Rushtidsproblemer i form av køer og forsinkelser forekommer i Molde, men tidstapet for hver 
enkelt bilist er i dag relativt beskjedent. Uten kapasitetsøkning vil det i framtida bli betydelig 
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forverring på strekningen Moldegård – Årø. Pågående byutvikling med bolig- og nærings-
utvikling i Årøområdet vil forsterke dette problemet.  
 
I Sør-Trøndelag kan det være noen køsituasjoner ved Klett-krysset og ved Bårdshaug i rushtidene. 
I tabellen nedenfor er trafikken i utvalgte punkt langs E39. 
 

ÅDT 1995 ÅDT 2005 
Tellepunkt Alle % tung Alle % tung Tunge 

Endring i % 
 ÅDT 1995-2005

     
E39 Vestnes – Molde (ferge) 1 210 15 1 900 14 260 42 % 
E39 Tøndergård 10 200 8 13 300 9 209 24 % 
E39 Kanestrøm–Halsa (ferge) 460 12 800 10 36 74 % 
E39 Vinjefjorden 450 9 800  78 % 
E39 Thamshamn 4 900 12 6 300 11 173 29 % 
E39 Øysand 7 000 10 10 700 9 213 53 % 

     
Tabell 3.1 Trafikkutvikling på nivå 1 punkt med tungbilandel 1995-2005 
 
% tung angir andelen kjøretøy med lengde større enn 5,5 m (”tungtrafikkandelen”) 
 
   ÅDT (PBE for fergestrekningane) Årlig vekst 

 
Veg Tellepkt Namn 1995 2000 2005 2010 1995-2000 2000-2005 2005-2010 

E39 nivå 2 Brusdalen 6 500 6 831 7 000 7 300 1 % 0 % 1 %

E39 nivå 3 Håhjem 4 065 4 500 5 000 6 272 2 % 2 % 5 %

E39 nivå 2 Ørskogfjellet 1 600 1 882 2 500 3 595 3 % 6 % 8 %

E39 ferge Molde-Vestnes 2 018 2 344 2 871 3 839 3 % 4 % 6 %

E39 nivå 1 Tøndergård 10 180 11 349 12 628 13 043 2 % 2 % 1 %

E39 nivå 2 Lønset 3 862 4 297 4 715 5 000 2 % 2 % 1 %

E39 nivå 3 Fursetfjellet 1 500 1 629 1 800 2 084 2 % 2 % 3 %

E39 nivå 3 Batnfjordsøra N 1 479 1 651 1 800 2 147 2 % 2 % 4 %

E39 bomst. Krifast 2 170 2 445 2 905 3 180 2 % 4 % 2 %

E39 nivå 3 Aspøya 1 550 1 650 1 746 1 932 1 % 1 % 2 %

E39 Ferge Halsa-Kanestrøm    690    963 1 113 1 499 7 % 3 % 6 %

E39 nivå 2 Betna N 855 1 053 1 050 1 100 4 % 0 % 3 %

E39 nivå 1 Vinjefjorden v Staurset 450 700 800 1 000 9 % 3 % 5 %

E39 nivå 1 Storsandt. v Thamshamn 4 900 6 000 6 313 7 179 2 % 1 % 3 %

E39 nivå 1 Øysand 7 000 8 647 10 669 10 539 1 % 4 % 0 %

Tabell 3.2 Trafikkutvikling på strategiskei punkt 1995-2010 med årlig trafikkvekst pr 5-års periode 
 
Tabellen viser at det er svært stor trafikkvekst på deler av E39 Kyststamvegen. Dette er ei utvikling 
som har pågått i mange år. Det er vanskelig å vite alle årsakene til dette, men noen grunner kan være at 
vegen har vært ei stor barriere for samkvem pga lav standard og mange fergesamband. Etter hvert som 
flaskehalsene blir fjernet minker reisemotstanden, og et mer naturlig samkvem mellom menneskene 
vokser fram. Vi mener det er sannsynlig at denne utviklinga vil fortsette.  
 
Forhold som vil påverke trafikken i åra som kommer, er bl.a. følgende prosjekt, jfr. NTP 2010-19: 
 
2010-2013: 

1. Ny E39 Renndalen-Staurset på grensa Møre og Romsdal – Sør-Trøndelag fjerner enfelts-veg 
2. Anbudskapasitet på ferge-sambandet E39 Molde-Vestnes  
3. Anbudskapasitet på ferge-sambandet E39 Halsa-Kanestrøm 
4. Fjerning av bomstasjonen på E39 Krifast 
5. Åpning av ny E39 Batnfjordsøra-Krifast 
 



  11 

Statens vegvesen; Region midt Riksvegutredning Rute 4b, E39 Ålesund-Trondheim 

 
2014-2019: 

1. Ny E39 Harangen-Høgkjølen 
2. Fjerning av 30 km med enfelts-veg fra Betna i Halsa til Vinjeøra i Hemne 
3. Fjerning av bomstasjonene på E39 Orkanger-Klett 
4. Oppretting av bomstasjoner på E6 Oppdal-Klett 
 
Disse endringene kan medføre at E39 utvikles til å bli en foretrukken kjørerute også for 
tungtransport mellom Møre og Trøndelag. Pr 2010 er det fortsatt flere attraktive alternative 
kjøreruter mellom Ålesund og Trondheim (kmfra sentrum til sentrum): 
 

 E39-E136-E6 Ålesund-Dombås-Trondheim    422 km 
 E39-Fv 62-Rv 70-E6 Ålesund-Molde-Oppdal-Trondheim  344 km 
 E39-Fv 62-Rv 70-Fv 65 Ålesund-Molde-Sunndalsøra-Surnadal-T 321 km 
 E39-Fv 65-E39 Ålesund-Molde-Halsa-Surnadal-Trondheim 302 km 
 E39 Ålesund-Trondheim      283 km 

 
Dette viser at E39 er den korteste veg mellom de to største midt-norske byene. Dagens lave 
standard gjør vegen lite attraktiv for tungtransport, men fjerning av flaskehalser som enfelts-
veg og dårlig fergekapasitet vil trolig medføre overføring av biler med godstransport som i 
dag kjører lengre ruter. 
 
Dersom ovenstående trafikkutvikling utvikler seg videre, kan vi få følgende homogene 
strekninger på E39 Ålesund-Trondheim: 
 
 Homogen strekning Tellepunkt ÅDT klasse 
E39 Breivika - Digernesskiftet Brusdalen 12.000-20.000 
E39 Digernesskiftet - Sjøholt Håhjem 8.000-12.000 
E39 Sjøholt - Vestnes fk Ørskogfjellet 4.000 - 8.000 
E39 Molde fk - Moldegård  8.000-12.000 
E39 Moldegård - Årø Tøndergård 12.000-20.000 
E39 Årø - Hjelset Lønset 8.000-12.000 
E39 Hjelset - Batnfjordsøra  Fursetfjellet < 4.000 
E39 Batnfjordsøra - Krifast Batnfjordsøra N < 4.000 
E39 Krifast – Kanestrøm fk Aspøya < 4.000 
E39 Halsa fk – Sør-Trøndelag gr Betna < 4.000 
E39 Møre og Romsdal gr - Harangen Staurset < 4.000 
E39 Harangen - Bårdshaug  4.000 - 8.000 
E39 Bårdshaug - Buvika Storsandtunnelen v Thamsh. 8.000-12.000 
E39 Buvika - Klett Øysand 12.000-20.000 

 
 
Fergestrekningene gir opphav til puljekjøring med forbikjøringsbehov på lange strekninger etter 
avkjøring fra ferja, og kan gi et urolig trafikkbilde inn mot fergekaia for å rekke bestemte 
fergeavganger og komme foran andre biler ved trafikktopper. 
 
Kartet nedenfor illustrerer trafikkmengdene på ruta. Kartet er også vedlagt bakerst i heftet. 
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Kart 4A rute 4b beregnet ÅDT 2014 

 
 
Kart 4B rute 4b beregnet ÅDT 2044 
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3.2 Geometrisk standard/ framkommelighet.  
 
Geometri 
Eksisterende riksveger har ulike krav til bredde og kurvatur avhengig av trafikkmengde for å 
betegnes som tilfredsstillende mht geometrisk standard: 
 

 For ÅDT <3000        /ÅDT2040 <4000   må vegbredden (inkl skuldre) være ≥8,0 m 
 For ÅDT 3000-6000 /ÅDT2040 4000-8000  må vegbredden (inkl skuldre) være ≥10,0 m 
 For ÅDT 6000-9000 /ÅDT2040 8000-12.000 skal det være midtrekkverk på 2 /3 felts veg      
 For ÅDT 9000<        /ÅDT2040 12.000< skal det være midtrekkverk på 4-felts veg      

 
Minstekrav til bredde er normalt 8,0 m. Ny veg skal bygges med minimum 8,5 m vegbredde. 

 
 
 
Kart 2A rute 4b vegnormalstandard 2014 
 

 
 
 
 
Flaskehalser 
Flaskehalser for godstransport på veg er særlig: 

 Vegbredde 
 Kurver 
 Fergestrekninger 
 Stigninger 

 
Vegbredden på E39 Betna-Vinjeøra er meget smal og oppfattes som en flaskehals for 
tungtrafikken. Strekningen er så smal at ekspressbusser ikke kjører på strekningen. 
Langrutebussen Trondheim-Mørebyene må kjøre fv. 65 Surnadal.  
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Kart 5A rute 4b flaskehals vegbredde uten gul midtlinje 2014 

 
 
Kartet viser de mange smale partiene mellom Øydegard (Øygarden) og Orkanger 
(Bårdshaug), samt smal veg mellom Batnfjordsøra og Krifast (Høgset). Med gjennomføring 
av prosjektene i NTP 2010-2019 vil det meste av disse flaskehalsene bli fjernet. 
 
Kart 6 rute 4b flaskehals kurvatur 2014 
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Eksisterende riksveger har ulike krav til kurvatur avhengig av trafikkmengde for å betegnes 
som tilfredsstillende mht geometrisk standard: 
 

 For ÅDT <3000 kjt/d /ÅDT2040 <4000 kjt/d    må horisontalkurvaturen være ≥150 m 
 For ÅDT ≥3000 kjt/d /ÅDT2040 ≥4000 kjt/d    må horisontalkurvaturen være ≥250 m 

 
Etter disse kriteriene blir 91 % av veglengden av utilfredsstillende geometrisk standard pr 2010 
dersom det ikke gjennomføres investeringer i et 30-års-perspektiv. Av dette er ca 30 km så smal 
(smalere enn ca 6,0 m) at det ikke er oppmerket midtlinje. De smaleste strekningene er mellom 
Betna og Vinjeøra langs Vinjefjorden der bredden er under 5,8 m på lange strekninger. Med 
kantlinje malt 0,4 m fra asfaltkant gir dette en kjørebanebredde på under 5 m på lange 
strekninger (termovogner er ofte 2,6 m bred + speil på 2x0,2m). Semitrailere sporer i kurver. Det 
betyr at det er behov for breddeutvidelse i kurvene. Kombinasjonen av meget smal veg og dårlig 
kurvatur gjør strekningen E39 Betna-Vinjeøra nærmest uframkommelig for vogntog og 
semitrailer. 
 
Flere kart 5 med vegbredde er lagt ved bakerst i heftet. % 
 
Fergestrekninger 
På denne ruta er gjenstående biler over NTP-kravet på 2 % på fergestrekningen E39 Halsa-
Kanestrøm, men det har også vært problemer med over 2 % gjenstående biler på 
fergestrekningen E39 Molde – Vestnes. Fergekapasiteten er styrket fra 2010 på Molde – 
Vestnes, og problemene ventes å avta de første årene. Men i løpet av 10-års perioden 2010-
2020 kan det ventes nye kapasitetsproblemer dersom kapasiteten ikke økes i takt med 
etterspørselen.  
 
Fra 2012 vil dårlig frekvens bli den største flaskehalsen med fjordkryssingene. 30 minutt 
mellom hver avgang oppleves av mange som en barriere. Innføring av 20-minutters avganger 
kan redusere flaskehalseffekten av fergesamband. 
 
Kart 6 rute 4b flaskehaler fergestrekninger, stigning og høyde 2010 
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Stigning 
Stigningene opp til fjellovergangene på Ørskogfjellet (330 m o h), på nordsiden av 
Fursetfjellet (230 m), fra Valsøya til Stokkjølen fra Leirvika, stigningen ved Vinjeøra og 
stigningene mellom Høgkjølen (350 m) og Forve gir framkommelighetsproblem deler av 
vinteren. Ny veg Harangen-Høgkjølen vil fjerne problemene opp til Høgkjølen. For de andre 
strekningene kan bygging av krabbefelt bidra til å fjerne flaskehalsene. 
 
Høyde 
Det er ingen punkt på E39 Ålesund-Trondheim som har fri høyde under 4,5 meter. 
 
 
Fartsgrenser 
Lange strekninger på ruta har nedsatt fartsgrense på grunn av mye randbebyggelse. Nedsatt 
fart til 70 km/t er det på 17 km (7%) og 60 km/t eller lavere på 47 km (18 %). Altså har 25 % 
av ruta nedsatt fartsgrense i tillegg til fergestrekningene på til sammen 17 km der tidsbruken 
minimum blir 60 min. Det gir hastighet 17 km/t. 
 
De lengste sammenhengende vegstrekningene med nedsatt fart er på 11 km mellom Håhjem og 
Lande i Skodje/Ørskog kommune og på 9 km mellom Bjerkeset og Knutset i Gjemnes 
kommune. Vegomlegging foreslås for å bedre framkommeligheten for langdistansetransporten 
og trafikksikkerhet for beboerne langs vegen. 
 
Kart 7 rute 4b skiltet fartsgrense 2010 

 
 
Kartet (kart 7) som illustrerer skiltet fartsgrense på ruta er også vedlagt bakerst i heftet. 
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3.3 Trafikksikkerhet.  
 
Alvorlige ulykker er registrert på kart for 8års-perioden 2002-2009. Oversikten viser flest 
ulykker på de høytrafikkerte strekningene nær Ålesund, Molde og Klett. Men det er også flere 
alvorlige ulykker på strekningene Hjelset-Batnfjordsøra, Betna-Liabø og Stormyra-
Bårdshaug. 
 
Kartet (kart 4) som illustrerer fordelingen av dødsulykker og ulykker med hardt skadde på 
ruta er vedlagt bakerst i heftet. 
 
Kart 3 rute 4b TS hardt skadde / drepte 2002-2009 
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3.4 Miljøforhold 
Det er noen utfordringer på ruta i forhold til naturmiljøet. Men lengst vest må det tas hensyn til 
drikkevannskilden Brusdalsvatnet ved drift og eventuell utvidelse av eksisterende veg. 
 
Kart 9 rute 4b miljø konflikter 

 
 
Generelt er det potensiale for konflikt med naturmiljø og kulturmiljø ved all vegutbedring 
langs ruta, slik at grundige vurderinger må foretas før alle tiltak. 
 
Kart 9 rute 4b miljøvernområder Møre og Romsdal 
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Kart 9 rute 4b miljøvernområder Sør-Trøndelag 

 
 
Bomiljøet langs vegen kan strekningsvis være dårlig pga vegens nærføring. Forholdene gir 
støybelastning og ulykkespotensiale. Det er beregnet at 25 boenheter (ca 58 personer ) utsettes 
for vegtrafikkstøy med nivå innendørs på 40-41 dBA. Ved utbygging av E39 Lønset-Hjelset 
vil en del av de mest støybelastede boligene få redusert støy. 
 
Kart 9 rute 4b Støy 
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3.5 Andre tema 
 
3.5.1 Flaskehalser for langdistanse godstransport på veg 
På denne ruta er det lange partier med smal kjørebane (manglende midtlinje) og ferge-
strekningen over Halsafjorden som i størst grad virker avvisende store kjøretøyer. Om 
vinteren kan den kuperte og svingete traseen mellom Høgkjølen (350 m o h) og Forve gi 
framkommelighetsproblemer. Det er også periodevis framkommelighetsproblemer over 
Ørskogfjellet (330 m o h), både i stigningene på hver side av fjellovergangen og i det 
rasfarlige partiet i Skorgedalen i Vestnes kommune. 
 
3.5.2 Riksveger gjennom tettsteder 
Ruta går gjennom flere større og mindre tettsteder der det er nedsatt skiltet fartsgrense. Mange 
steder er trafikkmengdene nær tettstedene så store at riksvegen skal bygges om til fullgod 
standard. Det vil gi veg i ny trase forbi tettstedene Sjøholt og Hjelset. Det er også aktuelt med 
vegomlegging forbi Batnfjordsøra pga ønsket om å fjerne en 9 km lang strekning med 
redusert fartsgrense, og forbi Liabø pga innkorting av vegstrekning med svært lav standard. 
Det er valgt å la traseen for riksvegen fortsatt gå gjennom Vinjeøra, men traseen for en 
eventuellt vegomlegging som vist i vedtatt kommunedelplan bør fortsatt holdes åpen, i tilfelle 
økt tungtrafikk gir dårlig trafikkmiljø i tettstedet. 
 
3.5.3 Manglende tilrettelegging for gående og syklende 
Mange strekninger med randbebyggelse mangler gang-/sykkelveg. På flere av disse 
strekningene er det planer om framtidige omlegginger, men det kan gå mange år før disse blir 
gjennomført. Tradisjonelle gang-/sykkelveger bør derfor bygges på disse strekningene: 
 
Strekning Kommune Lengde  

(km) 
Kostnad
(mill kr) 

Merknad 

Håhjem - Apalset Skodje-
Ørskog 

6 40 Skoleveg, delvis 

Lønset - Hjelset Molde 10 80 Skoleveg, delvis 
Bjerkeset - Batnfjordsøra Gjemnes 3 30 Skoleveg, delvis 
Astad - Blakstad Gjemnes 4 30 Skoleveg. Ny veg Astad-

Knutset 2013. Sykkelfelt på 
dagens E39 kan etableres med 
kantlinje på gamlevegen 

Øydegard-Beiteråsen-
Kanestrøm 

Tingvoll 8 60 Skoleveg 

Halsanaustan-Betna-
Liabø 

Halsa 8 50 Skoleveg delvis 

Vinjeøra nord (del 2) Hemne 1 10 Skoleveg 
     
SUM  40 300  

 
I tillegg skal Nasjonal sykkelstrategi følges opp med sammenhengende sykkelvegnett 
gjennom byer og tettsteder med innbyggertall større enn 5000.  
 
Sammenhengende sykkelvegnett i Ålesund er anslått et behov på 300 - 400 mill kr (ink 
sykkelveg langs riksvegrute 4a, 4b og 6d samt fylkesveg og kommuneveg). 
 
Sammenhengende sykkelvegnett i Molde er anslått et behov på 150 - 200 mill kr (ink 
sykkelveg langs riksvegrute 4b, fylkesveg og kommuneveg). 
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Sammenhengende sykkelvegnett i Orkanger er anslått et behov på 30 - 50 mill kr (ink 
sykkelveg langs ny og gammel riksvegrute 4b, fylkesveg og kommuneveg). 
 
Skoleveger for barn 
Det skal være tilbud om gang- og sykkelveger i radius 4 km fra barne- og ungdomsskoler. 
Nedenstående kart viser beliggenhet på skoler, eksisterende gang- og sykkelveger med grønne 
strek og manglende tilbud til barn innenfor 4 km-grensen fra skolen med røde strek. 
 
Kart 4B rute 4b gsv skoleveg 4 km  

 
 
På lang sikt bør det utvikles et sammenhengende sykkeltilbud på følgende lengre strekninger, 
gjennom kombinasjon av sykkelfelt, tradisjonell gang- og sykkelveg og bruk av sidevegsnett: 

 
 E39 Ålesund – Sjøholt 
 E39 Molde – Hjelset 
 E39 Bjerkeset – Kanestrøm 
 E39 Halsanaustan – Liabø 
 E39 Gjølme – Klett 

 
 
3.5.4 Manglende tilrettelegging for kollektivtransport 
Kollektivtransport gjennomføres med busser. Busstrafikken varierer mye mellom stor trafikk 
nær Molde og bare skoleruter langs Vinjefjorden. Ekspressbusser trafikkerer vegruta mellom 
Ålesund og Bergsøya (timesavganger) og mellom Orkanger og Klett (halvtimesavganger). 
Det er utarbeidet en ekspressbussplan for Region midt som beskriver aktuelle tiltak. Både 
holdeplasser, knutepunkt, terminaler og skysstasjoner har behov for standardheving på 
strekningen Breivika – Klett. De største tiltakene må gjøres på Sjøholt, Kjelbotn, Molde, 
Hjelset, Bergsøya og Orkanger. I tillegg må E39 Betna-Vinjeøra breddeutvides slik at det blir 
mulig for to busser å passere hverandre. Strekningen er pr 2010 den eneste riksvegstrekningen 
uten ekspressbusstilbud. 
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3.5.5 Rasteplassbehov/ hvileplasser 
Det er anbefalt at det skal være 45 km mellom hver hovedrasteplass for personbiltrafikanter 
og det er brukbar dekning langs denne ruta. Norges Lastebileierforbund anbefaler 1 times 
kjøring som maksimal avstand mellom tilrettelagte hvileplasser. Det foreslås å legge til rette 
for raste- og hvileplasser for tungtransporten ved noen av disse stedene: 

 Breivika (E39xE136) 
 Digernesskiftet (E39xFv 661) 
 Ørskogfjellet 
 Molde 
 Hjelset (E39xFv 62) 
 Batnfjordsøra 
 Bergsøya (E39xRv 70) 
 Aspøya (E39xRv 70) 
 Stormyra (E39xFv 680) 
 Bårdshaug (E39xFv 714/710) 

 
Lokaliseringen vil bli diskutert med lastebilnæringen. I tillegg er det muligheter for hvile på 
fergekaiene Vestnes, Molde, Kanestrøm og Halsa. 
 
 

3.5.6 Rasutsatte punkter / strekninger 
På denne ruta er det få registrerte raspunkter/-strekninger. Det er registrert 3 raspunkter i 
Skorgedalen på strekningen Lande – Kjelbotn. Det kan imidlertid på enkelte strekninger være noen 
ustabile fjellskjæringer med stein- og isnedfall slik at det er behov for sikringsnett. 
 
 

3.5.7 Utfordringer knyttet til fergetilbud 
De to fergesambandene på ruta har trafikkvekst som ligger høyere enn den generelle veksten 
på vegnettet. De siste 10 år har den årlige veksten vært på ca 5 % på begge strekningene E39 
Molde-Vestnes og E39 Halsa-Kanestrøm. Siste 5 år har økningen vært på ca 6 % pr år på 
begge fergesambanda. Veksten i 2010 ser ut til å bli på ca 9 % på E39 Molde-Vestnes og ca 
30 % på E39 Halsa-Kanestrøm. Trafikkveksten på fergesambanda er mao stor og voksende. 
Dette stiller Statens vegvesen overfor utfordringer mhp tilbudsutvikling.  
 
Det er to måter å møte økt etterspørsel på: 

 Større ferger 
 Økt frekvens 

 
Fergekapasiteten på E39 Molde-Vestnes er pr 2010 på 125 x 3, med ½-times avganger. 
Fergekapasiteten på E39 Halsa-Kanestrøm er pr 2010 på 55+35, med ½-times avganger.  
 
Begge sambanda har igjenstående biler på over kravet på 2%. På E39 Molde-Vestnes skyldes 
dette i hovedsak regelverket rundt transport av farlig gods, især gasstankbiler. Dette 
problemet krevet særskilt håndtering og drøftes ikke videre her. Med den sterke veksten i 
etterspørsel, vil dagens kapasitet bli for liten i løpet av anbudsperioden 2010-2020. Innsetting 
av større ferger vil bli svært kostnadskrevende av flere grunner: de tre fergene er nybygde 
gassferger som tilfredstiller anbudskravene, og rederiet vil kunne kreve kompensasjon dersom 
disse fergene ikke skal benyttes i hele anbudsperioden. Større ferger vil også kreve utbygging 
av fergekaiene, noe som allerede er både arealkrevende og kostnadskrevende. Køproblemene 
over Ørskogfjellet vil bli større med økt fergestørrelse. Ventetidskostnadene til trafikantene er 
økende, både som følge av økt mengde og som følge av økt timepris. En økning av 
frekvensen vil derfor være den samfunnsøkonomisk beste løsning. Dette vil også kunne ha 
positive effekter på trafikksikkerheten, da innføring av 20-minutts avganger kan føre til færre 
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forbikjøringer og mindre risikokjøring. Trafikantene vil ikke i den grad være risikovillig for å 
rekke en bestemt avgang – det vil uansett ikke bli lenge å vente på neste ferge. For å oppnå 
faste 20-minutts fergeavganger må det settes inn ei 4. ferge og rundturtiden må 
effektiviseres med 10 minutt, fra dagens 90 minutt til 80 minutt. Dette kan gjøres gjennom en 
kombinasjon av effektivisering av terminaltiden og et par minutt raskere overfart. 
 
Kapasiteten på E39 Halsa-Kanestrøm er helt utilstrekkelig. Det har i lang tid vært for mange 
biler som står igjen i forhold til kravene i NTP. I 2010 har trafikk og igjenstående biler økt 
vesentlig og problemene har vokst ytterligere. Kapasiteten må derfor økes. Fra 2012 skal 
kapasiteten bli minimum 2x70 for å tilfredstille anbudskravene. Men dersom 
trafikkutviklingen siste 10-15 år fortsetter, vil kapasiteten bli satt under press også her. Det 
bør da vurderes om det skal settes inn ei 3. ferge og innføres faste 20-minutts 
fergeavganger. Ved innføring av faste 20-minutts fergeavganger på hele E39 vil 
gjennomgangstrafikken få vesentlig enklere hverdag, mindre stress og enklere planlegging av 
kjøreturen. 
 
På begge strekningene er det nattferger med maksimum 90 minutt mellom avgangene. Det er 
noe manglende frekvens om morgenen i begge samband. Begge sambanda bør tilfredsstille 
minimumskrava i NTP. 
 
Pr 2010 er det kun på Kanestrøm at det er reservefergekai. Det skal bygges ny fergekai på 
Halsa i 2011. Dagens kai vil da bli reservefergekai. 
 
På sambandet E39 Molde-Vestnes – som er landets 4. største fergesamband – er det ikke 
reservefergekaier pr 2010. Det kan medføre store negative konsekvenser for trafikantene og 
deres kunder, ved brudd på ei fergekai. Det bør derfor etableres reserveløsninger på begge 
sider av fjorden. På Vestnes bør det bygges ei ny fergekai, som både kan være reservefergekai 
– men også samtidig være operativ. Ved innsetting av stadig flere ferger kan det av og til være 
behov for anløp av to ferger samtidig. Dette vil kreve to operative fergekaier. I Molde er det 
imidlertid vanskelig/ kostbart å etablere ei operativ kai ved siden av dagens kai. Det bør 
derfor vurderes å satse på å ruste opp kaia på Fv 668 Mordalsvågen, eller om det skal bygges 
ny kai i Molde. Kostnaden med å etablere et reservefergekaitilbud bør vurderes opp mot 
tidsperspektivet/ levetiden, kfr konklusjonene på KVU –arbeidet på E39 Ålesund-Bergsøy ink 
kryssing av Romsdalsfjorden. 
  
 

3.5.8 Betalingsbelastning 
Ved å kjøre hele denne ruta passeres 5 punkter der det kreves betaling av trafikantene. 
Kostnadene pr 2010 fordeler seg slik: 
 

Strekning/prosjekt Personbil Stor bil, L = ca 18 m 
 Fergebillett Bompenger Fergebillett Bompenger 
Vestnes - Molde 109  698  
Krifast, Bergsøya  72  410 
Kanestraum - Halsa 76  554  
OPS, Thamshamn  20  40 
OPS, Øysand  20  40 
SUM 185 112 1252 490 
 297 1742 

 

Bompengeinnkrevingen på Krifast forventes avsluttet i 2012, og for OPS-prosjektet i 2017. 
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4 Mål for utvikling av ruta 
 

Dagens vegstandard er et resultat av utbedringer over lang tid og med ulike krav til utforming. 
Som regel er det for smal vegbredde som er største svakhet med eksisterende veg. I tillegg 
medfører mange avkjørsler og randbebyggelse hastighetsbegrensninger. 
 

Transportpolitiske mål 
De transportpolitiske målene har i hovedtrekk vært uendret i lang tid og ved behandlingen av 
NTP 2010-2019 har Stortinget videreført denne linjen. Hovedmålene kan sammenstilles slik: 
 

 Færre drepte og alvorlig skadde i vegtrafikken  
 Mer miljøvennlig bytransport 
 Bedre framkommelighet i og mellom regioner, landsdeler og til utlandet 
 Et mer effektivt transportsystem 
 Et transportsystem som er tilgjengelig for alle 
 

Hovedmålet for utvikling av ruta er i et 30-årsperspektiv redusert reisetid og høy 
trafikksikkerhet selv med en betydelig (40 %) trafikkvekst i perioden. I et 15-årsperspektiv er 
hovedmålet å bedre tilgjengeligheten for alle typer kjøretøy gjennom flaskehalsfjerning og 
utbygging av riksvegen til fullverdig 2-feltsveg. Særlig viktig er redusert reisetid for 
langdistansetransportene enten det gjelder gods eller persontransport. Et annet mål er at 
reisetiden skal være forutsigbar. Mål knyttet til reisetid gir grunnlag for å sette mål for 
standard på vegnettet innen rammer som følger av de transportpolitiske målene. 
Ved slutten av 30-årsperspektivet bør ruta bære preg av en enhetlig standard over lengre 
strekninger, ha lav ulykkesrisiko og de til enhver tid gjeldende miljøkrav skal være oppfylt. 
 

For rute 4b er det spesielt viktig å få gjort utbedringer på de strekninger som er så smale at de 
mangler midtlinje (ca 30 km) og gjennomføre omlegging til ny trase mellom Høgkjølen og 
Harangen. 
 

Fylkespolitisk arbeides det for å bygge ut E39 Ålesund – Molde – Kristiansund – Hemne til en 
hovedakse i Møre og Romsdal for utvikling av robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner, og slik 
trygge bosetting og arbeidsplasser i fylket. I dette inngår fergeavløsningsprosjekter for å fjerne 
fergesambanda Molde – Vestnes og Halsa – Kanestrøm. Dette vil samtidig redusere reisetiden 
Ålesund – Trondheim og knytte Midt-Norge tettere sammen. 
 

Rammebetingelser 
Rammebetingelser vil normalt være politiske, juridiske eller finansielle betingelser som må 
tilfredsstilles for at riksvegene kan utvikles og prosjektene gjennomføres. Rammebetingelsene 
etableres først og fremst av myndighetene, men kan også være et resultat av opinionen, 
markedet eller forhold internt i etaten. 
 

Finansielle - Gjeldende planleggingsrammer i NTP 2010-2019 på denne ruta gir bygging av 
strekningsvise prosjekter langs Vinjefjorden (Betna-Vinjeøra) og på ny trase 
Høgkjølen – Harangen med statlig finansiering. I tillegg antas det at Stortinget 
slutter seg til lokalt ønske om brukerfinansiering til å finansiere vegomlegging 
på strekningen Astad – Knutset (– Høgset). Ellers er det potensiale for bruk av 
bompenger for utbygging av strekninger nær Molde og Ålesund i bypakker. 

 

Politiske - I første rekke gjelder dette de statlige økonomiske rammene til veginvesteringer, 
men også nasjonale, regionale og lokale verdivalg mht naturmiljø, kulturlandskap, 
vern av jordbruksareal m.m. kan gi sterke føringer for valg av transportløsninger 
og vegutvikling. 

 

Juridiske - Lover (Vegloven, Plan-og bygningsloven m. fl.), forskrifter og vegnormaler. 
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5 Strategier og tiltak 
 

5.1 Helhetlig strategi for rute 4b 
Forutsetninger om forventet trafikkutvikling i et 30-årsperspektiv skal danne grunnlag for en 
helhetlig strategi som skal vise behov for tiltak fram til 2044. Strategien tar utgangspunkt i standard 
pr 1.januar 2014. Målet er å oppnå en jevnt god vegstandard som bedrer trafikksikkerheten og 
framkommeligheten langs ruta. Strategien omfatter hovedsaklig strekningsvise investeringer, men 
mindre investeringstiltak er aktuelle der utbedring til redusert standard skal gjennomføres. 
 

Dersom eksisterende veg er ”nesten bra nok” gjennomføres ikke tiltak når ÅDT blir under 8000 
kjt/døgn. For veger med ÅDT < 4000 foreslås ikke strekningsvise tiltak når vegen er over 8 m 
bred og ikke er ulykkesbelastet.  
 

Eksisterende veg er et resultat av utbedringer over lang tid og med ulike standardkrav. Som 
regel er det for smal vegbredde som er største svakhet ved eksisterende veg. I tillegg har 
mange avkjørsler medført hastighetsbegrensninger. En oversikt over hvordan en helhetlig 
standard med homogene strekninger på E39 Ålesund-Trondheim kan oppnås, er gjengitt 
nedenfor: 
 
 

 Homogen strekning ÅDT 
klasse 

Vegbredde 
pr 2010 

Km 
veg 

2 felt 3 felt 4-felt 

E39 Breivika - Digernesskiftet 12.000 
-20.000 

7,5-9,0 14   4-felt m 
midtrekkv 

E39 Digernesskiftet - Sjøholt 8.000 
-12.000 

7,0-7,5 14  3-felt m 
midtrekkv 

 

E39 Sjøholt - Vestnes fk 4.000 
- 8.000 

7,5-8,5 28 10m og 
midtfelt 

Krabbefelt 
m midtrek 

 

E39 Molde fk - Moldegård 8.000 
-12.000 

7,5-8,5 1  3-felt m 
midtrek 

 

E39 Moldegård - Årø 12.000 
-20.000 

7,5-8,5 4   4-felt m 
midtrekkv 

E39 Årø - Hjelset 8.000 
-12.000 

6,2-8,5 14  3-felt m 
midtrek 

 

E39 Hjelset - Batnfjordsøra  < 4.000 6,2-7,0 17 8,5 m   
E39 Batnfjordsøra - Krifast < 4.000 8,5 11 8,5 m   
E39 Krifast – Kanestrøm fk < 4.000 5,5-7,5 25 8,5 m   
E39 Halsa fk – Sør-Trøndelag gr < 4.000 5,0-8,5 40 8,5 m  

E39 Møreog Romsdal gr-Harangen < 4.000 6,0-8,5 52 8,5 m  

E39 Harangen - Bårdshaug 4.000 
- 8.000 

7,0-8,0 11 10m og 
midtfelt 

  

E39 Bårdshaug - Buvika 8.000 
-12.000 

8,5-10,0 19  3-felt m 
midtrek 

4-felt 
tunnel 

E39 Buvika - Klett 12.000 
-20.000 

8,5-10,0 8   4-felt m 
midtrek 

 
Forslaget til utviklingsstrategi er presentert på kart 10. Se vedlegg bakerst i heftet. 
 

Som tabellen viser er det behov for veg med midtrekkverk på ca 80 km.  
En mindre del av ruta (ca 30 km) bør bygges ut med midtfelt/sperrefelt/rumlefelt. 
Over halvparten (ca 150 km) av ruta bør bygges ut med vegbredde 8,5 m.  
 
Flere strekninger vil trolig få trafikk på under 8000 biler i døgnet, forutsatt at det ikke kommer 
fjordkryssingsprosjekt på E39. Dersom det blir fergefritt, vil trafikken bli større. Valg av 
standard på disse strekningene bør vurderes i forhold til valg av konsept for de to 
fjordkryssingene av Romsdalsfjorden og Halsafjorden. 
 
Gjennomgang av standard og behov viser at det bør investeres ca 10 mrd kr på ruta. 
 



  26 

Statens vegvesen; Region midt Riksvegutredning Rute 4b, E39 Ålesund-Trondheim 

 
5.2 Sammenheng mellom investeringer, fergedrift og vedlikehold 
 
5.2.1 Sammenheng mellom investering, drift og vedlikehold 
Mange strekninger på ruta er av så dårlig standard at det årlig kreves ekstra innsats for å 
opprettholde akseptabel trafikksikkerhet og framkommelighet. Vegens bæreevne er spesielt 
dårlig på strekningen Øygarden – Kanestraum og på strekningen mellom Høgkjølen og Forve. 
Vegen preges av ujevne setninger, telehiv, langsgående sprekker i asfalten og rekkeverk som 
siger ned. Spesielt på den siste strekningen er det utført lite vedlikehold/forsterkning det siste 
tiåret ettersom traseen for E39 er vedtatt endret til å gå via Stokkhaugen/Harangen. 
Anleggsstart er stadig skjøvet framover, og dersom prosjektet ikke blir startet i perioden 
2012-13, må det vurderes om den tekniske standarden på strekningen Høgkjølen – Forve er så 
kritisk dårlig at ekstraordinære vedlikeholdstiltak må settes inn. 
 
Generelt er vegnettet utsatt for mer slitasje enn vedlikeholdet klarer å kompensere (teknisk 
etterslep). Det er i Region midt i 2005 utarbeidet en rapport som beskriver omfanget av 
teknisk etterslep på riksvegnettet i regionen og beregnet kostnad for bringe tilstanden på et 
akseptabelt nivå til 1700 mill kr. Styrket vedlikehold for å stoppe utviklingen i teknisk 
etterslep og utbedre eksisterende etterslep tenkes dekket både over post 23 (vedlikehold) og 
post 30 (investeringer) i Statsbudsjettet. 
 
Kritiske strekninger med hensyn til framkommelighet på vinterføre er: 

 Sjøholt – Ørskogfjellet 
 Kjeldbotn – Ørskogfjellet 
 Bjerkeset – Fursetfjellet 
 Leirvika – Stokkjølen 
 Vinjeøra – Stormyra 
 Høgkjølen – Forve 

Det foreligger planer om ombygging/traseomlegging eller krabbefelt for flere disse 
strekningene. Inntil investeringer er foretatt må det her gjennomføres forsterket innsats med 
brøyting, strøing og evt salting for å sikre trafikksikkerhet og framkommelighet.  
 
De planlagte investeringene vil stort sett være slik at de minker behovet for vedlikehold og 
bedrer driftssituasjonen langs E39. Unntakene vil være ny tunnel på strekningen Solnør – 
Lande (2,1 km), i Molde (2,7 km), gjennom Gjemnesaksla (0,8 km) og gjennom 
Harangshammeren (0,8 km). Totalt vegnett vil også øke med ca 10 km når strekningene 
Solnør – Lande og Høgkjølen – Harangen er ferdigbygd. 
 
Strekningen Bårdshaug – Klett (26,9 km) er spesiell ved at den omfattes av OPS-kontrakten 
med Orkdalsvegen AS som innebærer avtale om drift og vedlikehold av vegstrekningen fram 
til 2030 etter at størstedelen av strekningen ble ombygd i 2005. Denne avtalen skal sikre at 
teknisk etterslep ikke får utvikle seg i denne perioden. 
 
 
5.2.2 Sammenheng mellom investering og fergedrift 
Etterspørselen på fergesambanda på E39 øker langt meir enn trafikkprognosene og langt meir enn 
gjennomsnittet for vegtrafikken i fylka. 
 
Behovet for økt kapasitet kan møtes på to måter: 

 Økt fergestørrelse 
 Økt frekvens 

Fergene er alt svært store. Beregninger tyder på at fergestørrelsen må økes til over 400-bilers ferger 
dersom ikke frekvensen økes på det største sambandet. Vi har simulert på fergekapasitet som tilbyr 
samme bilkapasitet pr time i tabellen nedenfor: 
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ÅDT PBE Frekvens lav Fergestørrelse Frekvens økt Fergestørrelse 

 < 300  Lokal tilpassing 35 Lokal tilpassing 35 

300 - 1000 ½ -time 80 ½-t 80 

1000 - 2000 ½ -time 120 20 min 80 

2000 - 4000 ½ -time 180 20 min 120 

4000 - 8000 ½ -time 240 15 min 120 

8000 - 12000 ½ -time 400 15 min 200 

12 000 < ½ -time 600 10 min 200 

Tabell 5.1. 
 
Rute 4 b har til 2 fergestrekninger, og kapasitet og frekvens på disse er svært viktige for transport-
funksjonen til ruta. I kapittel 3.2. og 3.5 er status og utfordringer for sambanda vist. Trafikkveksten er 
vist i tabell 5.2 nedenfor. Vi ser der at trafikkveksten på fergesambanda er vesentlig større enn 
prognosene for heile siste 15-års-perioden for begga sambanda. Det er ingen ting som tyder på at 
denne veksten skal avta. Dette må vi ta høyde for i dimensjonering av sambanda i tida framover. Det 
er verd å merke seg at økningen av tunge køyretøy er større enn gjennomsnittlig trafikkvekst. 
 
Tabellen nedenfor viser prognose for utvikling av trafikkvolum i ÅDT PBE på de ulike sambanda:  
 
Veg
nr. Namn 

Årlig 
vekst 

PBE 
1990 

PBE 
2000 

PBE 
2010 

PBE 
2020 

PBE 
2030 

E39 Molde-Vestnes 5 % 1466 2344 3839 6287 10298 

E39 Halsa-Kanestrøm 4 % 406 963 1487 2297 3548 
Tab. 5.2. 
 
Trenden for trafikkutviklinga siste 10-20 år er brukt som prognose på de neste 20 åra. E39 Molde-
Vestnes har hatt gjennomsnittlig 5 % vekst både 1990-2000 og 2000-2010. E39 Halsa-Kanestrøm 
hadde svært sterk årlig vekst på 1990-tallet (9 % pr år), men i perioden 2000-2010 har årlig vekst vært 
4%. Vi velger her å legge til grunn siste 10 år. Prognosene viser likevel kraftig økning i trafikk og 
dermed i behov for fergemateriell og fergefrekvens. 
 
Det er ikke ønskelig å benytte særlig større ferger enn de som i dag trafikkerer strekningene Molde-
Vestnes. Ved å begrense største fergestørrelse til 125 PBE, begrenser man behovet for 
oppstillingsplasser og ilandkjøringskapasitet. Allerede i dag er det store trafikkavviklingsproblemer 
når fergene legger til kai i Molde i rushtida. Fergene slipper inn over 100 biler på få minutter i et 
vegnett som står nesten stille fra før. Dersom fergestørrelsen økes, blir problemene enda større. Isteden 
bør fergefrekvensen økes i takt med trafikkvolumet for å redusere ulempene som fergestrekninga er 
for trafikantene. For å kunne avvikle den prognostiserte trafikken med slike ferger innenfor 
fergestandardkrava, vil vi trenge følgende materiell på strekningene: 
 
Veg
nr. Namn 

Ferger 
1990 

Ferger 
2000 

Ferger 
2010 

Ferger 
2015 

Ferger 
2020 

Ferger 
2030 

E39 Molde-Vestnes 85x2 125+85 125x3 125x4 125x6 200x6 

E39 Halsa-Kanestrøm 28 35+28 55+35 85x2+50 85x3  
Tab. 5.3. 
 
Dette vil gi følgende avgangsfrekvenser på sambanda: 
Veg
nr. Namn 

frekvens 
1990 

frekvens 
2000 

frekvens 
2010 

frekvens 
2015 

frekvens 
2020 

frekvens 
2030 

E39 Molde-Vestnes 45-55 min 45-min ½-time 20-min Kvarter  

E39 Halsa-Kanestrøm 45-85 min ½-time ½-time 20-min   
Tab. 5.4. 
 
 
Det er gjort beregninger for økning av ekstrakostnadene (i forhold til dagens kontrakter) ved økt 
frekvens til h.h.v. 20 min.- og 15-min.- frekvens på de ulike sambanda: 
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Vegnr. Namn 
Ekstrakostn. 20-min. frekv.

(mill. kr./år) 
Ekstrakostn. 15-min. frekv. 

(mill. kr./år) 
E39 Molde-Vestnes 25 75 

E39 Halsa-Kanestrøm 15  
Tab. 5.5. 
 
Disse ekstrakostnadene vil fordele seg på statlig tilskudd og trafikantbetaling. 
 
I takt med økt frekvens, vil det verte behov for fleire fergeleier for å kunne avvikle trafikken. Tar en 
utgangspunkt i prognosene, vil disse behova oppstå som følger: 
 
 

Veg
nr. Namn 

fergeleier 
2010 

fergeleier 
2015 

fergeleier 
2020 

E39 Molde-Vestnes 2 3 4 

E39 Halsa-Kanestrøm 3 4 4 
Tab. 5.6. 
 
Konklusjon: 

- Det vil ut ovenstående vil det være behov for nye fergeleier etter følgende plan: 
Halsa:    2011 
Vestnes:   2014 
Molde:    2019 

- I stedet for å bygge ut fergeleiene ytterligere, bør frekvensen økes m innsetting av flere ferger 
- Det bør alt i 2015 være etablert 20- min frekvens på Molde – Vestnes og Halsa – Kanestrøm 
- Ved neste anbudsutlysning av E39 Molde-Vestnes må det settes krav om kvarters-frekvens 
- Dersom trafikkveksten fortsetter utover 2020-tallet må fergestørrelsen på E39 Molde-Vestnes 

økes til 200-bilers ferger med tilhørende utbygging av fergekaiene. Dette vil by på store 
utfordringer i Molde sentrum dersom fergeleiet skal ligge på samme sted som i dag 

 
Et bedre fergetilbud med økt frekvens vil gi trafikantene store gevinster i form av redusert tidsbruk og 
transportkostnader, mer forutsigbar reisetid, økt leveringspresisjon og pålitelighet samt økt fleksibilitet 
og reduserte avstandskostnader. Det vil gjøre det enklere å være fergetrafikant og fjerne behovet for 
planlegging av fergereisene, siden ventetida blir kort uansett når man ankommer fergeleiene på E39. 
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5.3 Beskrivelse av strekningsvise investeringer og utbedringsstrekninger 
 

Utbygging etter full vegnormalstandard på veger som får mer enn 4000 kjt/døgn i 
dimensjoneringsåret (her år 2040). Utbedring til 8,5 m for veger med ÅDT < 4000. 
 

Prosjekt 
Rute 4b 

Beskrivelse Kostnadsanslag 
mill kr 

   
E39 Breivika – ST grense
(Møre og Romsdal) 

 
Beskrivelse 

 

Breivika - Digernesskiftet
13,4 km 
 
ÅDT 12.00-20.000 

Hele strekningen har utilfredsstillende vegbredde med 8,0 - 
10,0 m, men kravet er minimum14,5 m med de aktuelle 
trafikkmengdene. Dersom det blir fergefritt mellom Ålesund 
og Molde vil trafikken vokse vesentlig mer. I hovedstrategien 
er 4-felt med midtrekkverk inkludert. 

1600 

Digernesskiftet - Solnør 
7,1 km 
 
ÅDT 4.000-8.000/  
ÅDT 8.000-12.000 

Strekningen Valle - Håhjem har bredde 8,5 m, mens resten 
har vegbredde 7,0 - 7,5 m. Kravet er minimum 10,0 m med de 
aktuelle trafikkmengdene. Aktuell utbygging er 
breddeutvidelse til 10,0 m sammen med noen kurve-
utbedringstiltak og gang-/sykkelveg. 

300 

Solnør - Lande 
9,3 km 
 
ÅDT 4.000-8.000/  
ÅDT 8.000-12.000 

Hele strekningen har utilfredsstillende vegbredde med 7,0 - 
7,5 m, og i tillegg finnes en lang strekning på 5 km mellom 
Apalset via Sjøholt til Lande som har mye randbebyggelse og 
nedsatt fartsgrense. Ombygging til god standard langs 
eksisterende trase er svært problematisk slik at det bør bygges 
ny trase gjennom Solnørdalen. En eventuell utbedring til 
redusert standard med TS-tiltak langs eksisterende trase vil 
koste ca 30 mill kr. 

500 

Lande - Kjelbotn 
18,3 km 
 
ÅDT 4.000-8.000 

Hele strekningen har stort sett tilfredsstillende kurvatur, men 
vegbredde er bare ca 7,5 m. Det er behov for to strekninger på 
til sammen 3 km med forbikjøringsfelt, ett i Skorgedalen og 
ett i Landedalen (50 mill kr). For god standard kreves 
breddeøkning til 10,0 m på hele strekningen (200 mil kr). 

350 

Kjelbotn – Furneset fk 
9,4 km 
 
ÅDT 4.000-8.000 

Strekningen vil ha tilfredsstillende kurvatur, men vegbredde 
er bare 7,5 – 8,5 m. Ombygging av fergekaia er nødvendig 
(40 mill kr). For god standard kreves breddeøkning til 10,0 m 
på den 7,0 km lange strekningen Kjelbotn – Leirvikbukta og 
til 8,5 m på den 2,5 km lange strekningen fram til fergekaia. 

150 

Furneset fk – Moldegård
11,4 km (ferge) + 3 km 
tunnel 
 
ÅDT < 4.000 

Flytting av fergekaia i Molde til vest for sentrum vil gi 
fergestreknings-innkorting på ca 1,5 km som betyr rimeligere 
fergedrift. Dette vil utløse behov for en ca 2,7 km lang 2-felts 
fjelltunnel til Lingedalen. Innsetting av flere ferger og økt 
frekvens på dagens fergestrekning er en midlertidig løsning. 

600 
/25 pr år 

(økt fergedrift) 

Moldegård –Årø (xFv 64)
4,2 km 
 
ÅDT 12.00-20.000 

Strekningen må utvides fra dagens 2-feltsveg til 4 felt for økt 
trafikksikkerhet og framkommelighet. Valg av løsning 
spenner fra lange lukkede konstruksjoner til mer åpne 
traseføringer. Kostnaden i tabellen er for en løsning med 
kulverter med samlet lengde ca 2000 m. Midlertidig er det 
aktuelt med utbedringstiltak for omtrent 60 mill kr. 

2000 

Årø – Hjelset (xFv 62) 
14,4 km 
 
ÅDT 4.000-8.000/  
ÅDT 8.000-12.000 

Strekningen har mye randbebyggelse. Første halvdel har 
tilfredsstillende kurvatur, men bare ca 8,5 m vegbredde, mens 
østligste er smalere (ca 6,5 m) og har dårlig kurvatur. Det 
finnes godkjent kommunedelplan for traseomlegging ovenfor 
eksisterende veg på denne østlige delen. For god standard 
kreves vegbredde på 14,5 m og midtrekkverk på hele 
strekningen. 

800 
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Prosjekt 
Rute 4b 

Beskrivelse Kostnadsanslag 
mill kr 

   
E39 Breivika – ST grense
(Møre og Romsdal) 

 
Beskrivelse 

 

Hjelset – Bjerkeset 
11,2 km 
 
ÅDT < 4.000 

Strekningen over Fursetfjellet fram til Bjerkeset har 
tilfredsstillende kurvatur, men vegbredde på ca 7,0 m. For god 
standard kreves breddeøkning til 8,5 m. 

100 

Bjerkeset – Astad 
4,7 km 
 
ÅDT < 4.000 

Strekningen er smal (ca 6,9 m) og preget av randbebyggelse 
og mange avkjørsler. Det har gitt behov for nedsatt 
fartsgrense til 60 km/t i en sammenhengende lengde på 9 km. 
For å oppnå god standard må vegtraseen legges om i en 
lengde av ca 8,5 km forbi Batnfjordsøra.  

300 

Astad – Bergsøya 
12,7 km 
 
ÅDT < 4.000 

Strekningen vil få riksvegstandard innen 2013. 0 

Bergsøya - Øydegard 
13,3 km 
 
ÅDT < 4.000 

Strekningen vil ha tilfredsstillende kurvatur, men vegbredde 
er 7,5 - 7,9 m. For god standard kreves breddeøkning til 8,5 m 
på hele strekningen. Breddeutvidelse av bruene er ikke 
inkludert. 

150 

Øydegard – Kanestrøm 
8,7 km 
 
ÅDT < 4.000 

Strekningen må utbedres fra vegbredde 6,5 – 6,9 m. Aktuelle 
tiltak er breddeøkning til 8,5 m, kurveutbedring og 
avkjørselsomlegging. Kort vegomlegging ved Beiteråsen 
inngår 

250 

Kanestrøm – Halsa 
5,5 km (ferge) 
 
ÅDT < 4.000 

Fergekaiene er ombygd i 2012, og det er reservefergekaier på 
begge sider. 2 mellomstore ferger gir ½-times avganger. 
Innsetting av ferge nr 3 og økt frekvens er et alternativ til 
bygging av tunnel eller bru. Uten innsetting av en 3. ferge må 
kapasiteten på fergekaienes landside økes i takt med 
trafikkveksten. 

0 
/15 pr år  

(økt fergedrift) 

Halsa – Hestneset 
24,5 km 
 
ÅDT < 4.000 

Hele strekningen bortsett fra nybygd 1,6 km ved Betna har 
utilfredsstillende bredde og kurvatur. Utbygging langs 
eksisterende trase bortsett fra en kort strekning ved Liabø med 
vegomlegging. Standard og vegbredde bør vurderes i lys av 
konseptvalg for fjordkryssingen. 

600 

Hestneset – Leirvika 
3,5 km 
 
ÅDT < 4.000 

Strekningen vil ha tilfredsstillende kurvatur, men vegbredde 
er 7,5 m. For god standard kreves breddeøkning til 8,5 m på 
hele strekningen, men bredden på den 380 m lange 
Valsøybrua beholdes. 

50 

Leirvika – Renndalen 
4,9 km 
 
ÅDT < 4.000 

Hele strekningen har smal veg med 5,0 – 5,5 m bredde. 
Utbygging til vegbredde 8,5 m langs eksisterende trase 
bortsett fra en kort strekning ved Stokkjølen med 
vegomlegging i tunnel. Krabbefelt i stigningen fra Leirvika-
Stokkjølen bør vurderes. 

 150 

Renndalen – ST grense  
7,9 km 
ÅDT < 4.000 

Strekningen har riksvegstandard.  0 

   

Moldegård - Årø Sykkelsatsing i Molde 150 

   

Breivika – S-Tr.lag gr 
168,6 km eks ferger 

Møre og Romsdal 
Sum investeringstiltak dagens trase 

8.000 

Breivika – S-Tr.lag gr 
fergeavløsninger 

Møre og Romsdal 
Sum investeringstiltak fergeavløsningsprosjekt 

14.000 

   

Breivika – S-Tr.lag gr 
168,6 km ink 
fergeavløsninger 

Møre og Romsdal 
Sum investeringstiltak ink fergeavløsningsprosjekt 

22.000 
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Prosjekt 
Rute 4b 

Beskrivelse Kostnadsanslag 
mill kr 

   
E39 MR grense - Klett 
(Sør-Trøndelag) 

 
Beskrivelse 

 

MR grense – Vinjeøra V 
11,1 km 
 
ÅDT < 4.000 

Strekningen MR gr – Staurset har vegnormalstandard. 
Vegbredden for øvrig varierer rundt 6 m. Utbedring til 8,5m. 

150 

Vinjeøra V - Stormyra 
2,9 km 
 
ÅDT < 4.000 

Strekningen har smal veg med ca 6,5 m bredde. I tillegg må 
det gjennomføres TS-tiltak og gang-/sykkelvegutbygging 
gjennom tettstedet Vinjeøra. Det kreves ny trase som vist i 
godkjent kommunedelplan. 

100 

Stormyra - Høgkjølen 
28,3 km 
 
ÅDT < 4.000 

Hele strekningen har vegbredde ca 7,0 m. Kurvaturen er bra 
bortsett fra en 2,3 km strekning Borstadsetra – Dyrgrava der 
kurveutbedring er forutsatt. For god standard kreves 
breddeøkning til 8,5 m. 

300 

Høgkjølen - Harangen 
10,2 km 
 
ÅDT < 4.000 

Eksisterende trase for E39 går via Forve og innebærer kjøring 
på smal veg, med dårlig kurvatur, mange stigninger, dårlig 
bæreevne og delvis mye randbebyggelse. Det er besluttet å 
legge ny trase med fullgod standard via Stokkhaugen og 
deretter følge Rv714 og Fv710 fram til Bårdshaug. 

400 

Harangen - Bårdshaug 
11,0 km 
 
ÅDT 4.000-8.000 

Hele strekningen har vegbredde med 7,3 - 8,1 m. Kurvaturen 
er bra. Det aksepteres rundkjøringer og redusert fart på de 
østligste 1,0 km av strekningen.. For god standard på 
strekningen Harangen – Gjølme kreves breddeøkning til 8,5 
m og nytt kryss ved Gjølme. Fra Gjølme til Bårdshaug bør 
vegen utvides til 10,0 m 

250 

Bårdshaug - Klett 
26,9 km 
 
ÅDT 8.000-12.000 
/ ÅDT 12.000-20.000 

Det meste av strekningen har 10,0 m vegbredde. På 
strekningen Bårdshaug – Øysand er det nødvendig med 
breddeøkning til 14,5 m (trefeltsveg m/midtdeler). På 
tunnelstrekningene (10600 m) må det bygges nytt 2-feltsløp. 
På strekningen Øysand – Klett vil det bli behov for 4-feltsveg. 

1750 

Orkanger / Fannrem Sykkelsatsing i Orkanger/Fannrem 50 
   

MR grense - Klett 
90,1 km 

Sør-Trøndelag 
Sum investeringstiltak 

3.000 

   

Rute 4b 
E39 Breivika-Klett 

 
Programområda 

 
1.000 

Rute 4b  
Ålesund - Trondheim 
E39 Breivika - Klett 
258,7 km 

 
 
 
Sum totale investeringstiltak for rute 4b dagens veg 

 
 
 

12.000 

Rute 4b  
Ålesund - Trondheim 
E39 Breivika - Klett 
258,7 km 

 
 
 
Sum investeringstiltak for rute 4b fergeavløsning 

 
 
 

14.000 

   

Rute 4b  
Ålesund - Trondheim 
E39 Breivika - Klett 
258,7 km 

 
 
 
Sum totale investeringstiltak for rute 4b ink 
fergeavløsningsprosjekt 

 
 
 

26.000 
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5.4 Finansiering 
 

Utbygging av riksvegnettet finansieres normalt ved hjelp av offentlige (statlige) bevilgninger. 
Bruk av bompenger har imidlertid, sammen med statlige bevilgninger, gjort det mulig å 
framskynde en rekke prosjekter som ellers ville blitt utsatt i mange år. 
 

Bompengeinnkreving på riksveger egner seg best på best på strekninger med høg trafikk (ÅDT 
større enn 4000kjt/d) og ved sammenhengende parseller med fullgod standard. 
 

På denne ruta er det gjennomført et slikt prosjekt på strekningen Bårdshaug – Klett med 
bygging i perioden 2003-2005. Bompengeinnkreving startet i 2002 og vil holde fram til 2017. 
Dette er for øvrig et prøveprosjekt for Offentlig/Privat Samarbeid (OPS) som innebærer at en 
privat aktør (Orkdalsvegen AS) har avtale med staten om å finansiere utbygging, vedlikehold 
og drift av vegstrekningen i en 25års-periode. Prosjektets statlige finansieringsbehov bevilges 
over en egen post i statsbudsjettet. 
 

Det er også tidligere opprettet bompengefinansiering for utbygging av denne ruta ved 
etablering av prosjektet ”KRIFAST” (Kristiansunds fastlandsforbindelse). For denne ruta er 
hengebrua over Gjemnessundet, ny veg over Bergsøya, flytebru over Bergsøysundet og ny veg 
over Aspøya delfinansiert med bompenger. Bommen som står på Bergsøya ble etablert i 1992 
og vil bli fjernet i 2012 etter at bygging er gjennomført for tunnel gjennom Gjemnesaksla 
(Knutset – Høgset). Det er tatt lokalt initiativ til bompengefinansiering av naboparsellen Astad-
Knutset. Det siste prosjektet avhenger av endelig godkjenning i Stortinget. Lokal godkjenning 
foreligger. 
 

I NTP 2010 – 2013 er det ikke forutsatt bruk av bompenger som delfinansiering på andre 
prosjekter enn E39 Astad - Knutset - Høgset. Men det arbeides med igangsetting av bypakker i 
de 3 Mørebyene for oppstart i perioden 2014-2019. Iverksetting vil bety flere bomstasjoner på 
E39. 
 

Bompengefinansiering, helt eller delvis, av nye utbyggingsprosjekter tas det ikke stilling til i 
denne utredningen. Dette spørsmålet vil bli drøftet i NTP 2014-2023 og påfølgende 
handlingsprogram. 
 
 
5.5 Virkning for ulykker og kjøretid 
 

Det er gjort en relativt grov beregning av virkningene av strekningsvise investeringstiltak ved 
hjelp av programmet EFFEKT 6.32 (versjon 23.07.2010).  
I beregningene benyttes: 
 

 Kalkulasjonsrente 4,5 % 
 Analyseperiode 25 år 
 Levetid 40 år 
 Sammenligningsår 2020 
 Prisnivå 2010 
 Statlig fullfinansiering 

 
Totalvirkningen framgår av tabellen på neste side.  
 
Reisetida totalt på E39 vil bli redusert ca. 100 min 
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Omtrent 30 km av ruta er smalere enn 6,5 m i 2014. Når tiltakene i prioritet 1 er 
gjennomført, har hele strekninga fått midtlinje. Minimum vegbredde på 8,5 m vil ikke 
oppnås før prioritet 3 er gjennomført. 
 
Dersom det blir enighet om delvis bompengefinansiering av utbygging av innfartsvegen til 
Molde og fjordkryssing av Moldefjorden, vil det være etablert ca 17 km 4-feltsveg samlet 
for prioritet 1 og 2. I gruppe 3 prioriteres ombygging til 4-felt av ca 41 km. 
 
Det prioriteres ca 40 km gang-/sykkelveg langs E39 i prioritet 1. Noen strekninger i 
bypakke Molde samt sykkelsatsing i Orkanger kommer i tillegg. 
 
For miljøvirkninger er effekten av forventet økt trafikk inkludert. Nødvendige tiltak for å 
dempe miljøbelastningene er tatt inn i kostnader for programområdene og blir detaljert i 
handlingsprogrammene. Beregningsresultatene i tabellen på neste side er svært usikre og er 
bare en antydning om størrelsesorden for miljøvirkningene. 
 
Det store antall bussholdeplasser krever midler for oppgradering til universell utforming og 
leskur. 
 
Stamnettutredninger           

Rute 4b 

Virkninger   Tilstand 
2014 

Endring 
gruppe 1 

Endring 
gruppe 2 

Endring 
gruppe 3 

Tilstand 
2044 

Sum kostnad som er effekt‐beregnet i hver prioritet (mill. kr)     2 170 2 000  250   

Virkninger på drifts‐ og vedlikeholdsbudsjettet (1000 kr)                

Samfunnsøkonomisk netto nytte (1000 kr)     ‐1 592 ‐1 421  ‐171   

Reduksjon i ulykkeskostnader (1000 kr)     264 100  53   

Reduksjon i transportkostnader for samfunnet (1000 kr)     914 717  51   

Reduksjon i transportkostnader for næringslivet (1000 kr)     285 287  6   

Reduksjon i transportkostnader for distriktene (1000 kr)     595 0  0   

Reduksjon i tallet på drepte og hardt skadde (per år)     1 0  0   

Reisetid på ruten  365 ‐35 ‐60  ‐5 265

Antall km veg uten gul midtlinje  30 ‐30 0  0 0

Antall km veg med vegbredde under 8,5 m  173 ‐75 ‐15  ‐83 0

Antall km firefelts veg med fysisk skilte kjørebaner  0 1 16  41 58

Antall km midtrekkverk på to‐ og trefelts veger  1 12 7  0 20

Antall km forsterket midtoppmerking  7 0 0  30 37

Antall km lagt til rette for gående og syklende  20 40 0  0 60

Antall km kollektivfelt  0 0 0  0 0

Antall skredpunkter (høy og middels prioritet)  3 ‐3 0  0 0

CO2 utslipp (mill tonn)  0,063 ‐0,001 0,000  0,000 0,062

Antall personer utsatt for PM10 over grenseverdien  2          2

Antall personer utsatt for NO2 over grenseverdien  0 0 0  0 0

Antall personer med mer enn 38 dB innendørs støynivå  178 ‐50 ‐50  ‐78 0

Støypladeindeks (SPI)  81 ‐20 ‐20  0 41

Antall konflikter mellom riksveg og biologisk mangfold  5 ‐5 0  0 0

Antall konflikter mellom riksveg og vann  11 ‐11 0  0 0

Antall kollektivknutepunkt langs riksveg med universell utforming  7 3 0  0 10

Antall holdeplasser langs riksveg med universell utforming.  30 20 20  20 90
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5.6 Prioriteringer innenfor rute 4b 
 

Utredningen viser hva som trengs for å utbedre de lavtrafikkerte delene og de høytrafikkerte 
delene av strekningen til god standard. Ambisjonen har vært å vise på behovene av tiltak og 
konsekvensene av disse hvis en slik strategi for utvikling av riksvegnettet følges.. 
 
De økonomiske prioriteringene på ruta vil bli gjort i det videre arbeidet med Nasjonal 
transportplan, handlingsprogram og budsjetter. For å gi viss veiledning for kommende 
prioriteringer har imidlertid tiltak på ruta blitt delt inn i tre grupper, der gruppe 1 innholder de 
tiltak som vurderes som viktigst å få gjennomført tidlig i forhold til de mål som er satt opp for 
riksvegutredningene. Gruppe 3 inneholder de tiltak som kan utsettes lengst. Inndelingen i 
grupper er ikke bundet til økonomiske rammer eller tidsperioder. 
 
Vi har hatt som ambisjon å prioritere lengre sammenhengende strekninger eller typer av tiltak, 
og ikke enkelte mindre prosjekter eller tiltak. Dette innebærer at prioriteringene i 
riksvegutredningen er både grove og foreløpige. En mer detaljert prioritering, der det også tas 
hensyn til økonomiske rammer, vil skje i det videre arbeidet med Nasjonal transportplan og 
handlingsprogram for perioden 2014-2023. 

De viktigste utfordringene 
De største utfordringene på ruta er at store deler av strekningen mellom Øygarden og 
Bårdshaug, er smal og svingete med lav framkommelighet for næringslivets transporter. I 
tillegg har ruta en fergestrekning over Halsafjorden der det i perioder er gjenstående biler. Det 
medfører forsinkelser og dermed uforutsigbare transporttider. Sør og nord for Batnfjordsøra er 
det sammenhengende nedsatt fartsgrense med lengde ca 9 km. 
 
På de mer trafikkerte strekningene mellom Molde og Hjelset og mellom Breivika og Sjøholt 
er det stor risiko for møteulykker med alvorlige konsekvenser. Gjennom de mindre tettstedene 
Sjøholt, Hjelset, Liabø og Vinjeøra er det smal og svingete veg og det er konflikter med gang- 
og sykkeltrafikk. Det er også behov for en estetisk opprustning av vegen gjennom disse 
tettstedene. 

Prioriterte tiltak 
I riksvegutredningen har vi lagt til grunn at de viktigste målene for ruta er å bedre 
trafikksikkerheten samt framkommeligheten for næringslivets transporter. Som nevnt ovenfor 
er det også store utfordringer på ruta innenfor disse temaene. I det videre arbeidet med 
Nasjonal transportplan kan det bli utarbeidet mer detaljerte mål innenfor så vel sikkerhet og 
framkommelighet som miljø og tilgjengelighet. Slike mål kan komme til å påvirke den 
endelige prioriteringen av prosjekter og tiltak. I Nasjonal transportplan vil også 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet være et viktig kriterium ved prioritering og fordeling av 
økonomiske rammer. 
 
Totale prosjektkostnader er beregnet å bli ca 20 mrd kr (2010-nivå); ca 10 mrd kr for 
opprusting av dagens E39 til vegnormalstandard og ca 10 mrd kr for de to fjordkryssingene. 
Det siste vil bli avgjort av regjeringa ved behandling av KVU-ene.  
 
Følgende prioriteringer foreslås for utviklingen av ruta: 
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Gruppe 1 
For å bedre framkommeligheten for næringslivets transporter prioriteres utbedring og 
ombygging på strekningene mellom Betna i Halsa kommune og Vinjeøra i Hemne kommune 
på grensa mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Dessuten er de smale og svingete 
strekningene Øygarden – Kanestraum og den vedtatte traseomleggingen på strekningen 
mellom Høgkjølen og Bårdshaug ført opp i gruppe 1. I Gruppe 1 er altså de strekninger som 
har lavest standard og har stor betydning for godstransportene prioritert. Det er også prioritert å 
legge til rette for raste- og hvileplasser for tungtransporten ved Batnfjordsøra, Aspøya og 
Stormyra (xE39/Fv680). Lokaliseringen vil bli diskutert med lastebilnæringen. 
 
For å bedre trafikksikkerheten prioriteres ombygging på strekningen Lønset – Hjelset pga 
mye randbebyggelse og strekningen Borstadsetra – Dyrgrava som representerer et markert 
standardbrudd i forhold til tilstøtende parseller. Det legges også opp til å prioritere 
sykkelsatsing i Molde og Orkanger/Fannrem. 
 
Det er kapasitetsproblemer på innfartsvegen til Molde, og det arbeides med en bypakke for et 
sett med tiltak. Forutsatt tilslutning til bompengefinansiering foreslås 20 % statlig bidrag i 
gruppe 1. 
 
For de to fjordkryssingene blir konseptvalgene tatt av regjeringa i 2012. Dersom det velges å 
gå inn for fergefri E39 foreslås å dele utbyggingen i 2 faser. Kryssing av Halsafjorden foreslås 
i gruppe 1, kryssing av Romsdalsfjorden i fase 2. 
 
Inv.kostnader i gruppe 1 er ca 4 mrd kr eks fjordkryssing. Behov for statsmidler: ca 3 mrd kr. 
Inv.kostnader i gruppe 1 er ca 8 mrd kr ink fjordkryssing. Behov for statsmidler: ca 6 mrd kr. 
 

Gruppe 2 
I Gruppe 2 prioriteres strekninger som er viktige for næringslivets transporter og som har 
brukbar standard i dag, men som på sikt forventes å få trafikktall som medfører behov for 
utbygging til fullgod standard. Strekninger med problemer i forhold til veggeometri, 
randbebyggelse og miljø er prioritert i denne gruppen. Også utvidelse til 4 felt for 
innfartsvegen til Molde mellom Lingedalen og Årø kommer i denne gruppen. 
 
Inv.kostnader i gruppe 2 er ca 4 mrd kr eks fjordkryssing. Behov for statsmidler: ca 2 mrd kr. 
Inv.kostnader i gruppe 2 er ca 14 mrd kr ink fjordkryssing. Behov for statsmidler: ca 5 mrd 
kr. 
 

Gruppe 3 
I Gruppe 3 inngår strekninger hvor man kan leve med dagens standard i lengre tid, men hvor 
det trengs tiltak i løpet av 30-årsperioden for å oppfylle den utbyggingsstrategi som er valgt. 
Dette kan for eksempel gjelde høytrafikkerte veger med god framkommelighet og sikkerhet, 
som med tiden må bygges ut til fire felt. Det forutsettes at midlertidige trafikksikkerhetstiltak 
gjennomføres tidlig for at en større utbygging skal kunne vente. Enkelte strekninger med lav 
trafikk og lavt prioriterte gang-/sykkelvegstrekninger er også plassert i gruppe 3. 
 
De verste delstrekningene mht. bredde, forsterkninger og horisontalkurvatur og de verste 
flaskehalsene for tungtransporten forutsettes utbedret tidligere (jf Gruppe 1 og 2). 
 
Inv.kostnader i gruppe 3 er ca 4 mrd kr. Behov for statsmidler: ca 2 mrd kr. 
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Oversikt over prioriteringer på rute 4b, Ålesund - Trondheim (Breivika - Klett) 
       Kostnader i mill. 2010-kr 
          Prioritet 

 
Veg Strekning  Tiltak Begrunnelse Kostnad 1 2 3 
E39 Breivika - 

Digernesskiftet   
(13,5 km) 

Breddeutvidelse m/midt-
deler til 4-felt  

Bedre trafikksikkerhet og 
framkommelighet ved å 
bygge en parallell trase. 

1600     1600

E39 Digernesskiftet - 
Solnør  
(7,0 km) 

Utbygging til 2 felts veg 
med bredde 10,0 m nær/i 
eksisterende trase 

Eksist. kurvatur dårlig. 
Bedre trafikksikkerhet og 
framkommelighet. 

300     300

E39 Solnør - Lande             
(7,0 km) 

Traseomlegging forbi 
Sjøholt med utbygging av  
2-felts veg med bredde  
10,0 m 

Bedre trafikksikkerhet og 
framkommelighet. 
Vanskelig å utbedre 
eksisterende trase. 

500   500   

E39 Lande - Kjelbotn         
(18,3 km) 

Bygging av forbikj.felt 1,5 
km på hver side av 
Ørskogfjellet (50 mill.kr). 
Breddeutvidelse fra 7,5 m 
til 10,0 m (200 mill kr). 

Bedre framkommelighet 
og sikrere forbikjøringer 
ved kødannelser i 
stigningene. Standardkrav 
ihht ny hb 017 

350 100   250

E39 Kjelbotn - Vestnes fk 
(9,5 km) 

Breddeutvidelse til 8,5 m til 
10,0 m Ombygging av 
fergekaia ink reservekai. 

Bedre trafikksikkerhet og 
framkommelighet.  

150  50   100

E39 Romsdalsfjorden  Etappe 1: 20-/15-min avg  
Etappe 2: fergeavløsning  

reduserte transportkost., 
regional utvikling 

10 000  
- 12 000  

10000   

E39 Reknes  - Lingedalen   
(3,0 km) 

Ny fergekai vest for 
sentrum og tunnel (T9,5) 
under Molde sentrum 

Reduserte transport-
kostnader pga kortere 
fergestrekning. 

600 600     

E39 Lingedalen - Årø         
(4,2 km) 

Ombygging til 4felts-veg 
med planskilte kryss, 
miljøkulvert m.m. 

Bedre trafikksikkerhet og 
framkommelighet. 
Miljøkulvert for boområde

2000 500 1500

E39 Årø - Lønset                
(5,5 km) 

Breddeutvidelse fra 8,5 m 
til 10,0 m 

Bedre trafikksikkerhet og 
framkommelighet 

400     400

E39 Lønset - Hjelset 
(Oppdøl)  
(8,6 km)               

Utbygging (omlegging) 
nord for eksisterende 
bebyggelse 

Bedre trafikksikkerhet og 
framkommelighet når 
traseen flyttes fra 
randbebyggelsen 

400 400     

E39 Hjelset - Bjerkeset       
(11,2 km) 

Breddeutvidelse fra 7,0 m 
til 8,5 m 

Bedre trafikksikkerhet ved 
økt vegbredde 

100     100

E39 Bjerkeset - Astad         
(7 km) 

Traseomlegging m/8,5 m 
bredde forbi Batnfjordsøra. 

Øke tillatt hastighet fra ca 
60 km/t til 80km/t. Bedre 
trafikksikkerhet og 
framkommelighet 

300 

 

300   

E39 Astad - Høgset             
(8 km) 

      

E39 Høgset - Øygarden      
(15,0 km) 

Breddeutvidelse fra 7,5 m 
til 8,5 m (bruer uendret) 

Bedre trafikksikkerhet 
med større vegbredde. 

150     150

E39 Øygarden - 
Kanestraum            
(8,7 km) 

Utbedring og trase-
omlegging m/ 8,5 m bredde 
forbi Beiteråsen 

Bedre framkommelighet 
og trafikksikkerhet både 
for lokalmiljøet og 
vegtrafikken. 

250 250     

E39 Halsafjorden  Etappe 1: 20-min avg (15m)
Etappe 2: fergeavløsning  

reduserte transportkost., 
regional utvikling 

4 000 
- 10 000 

4 000   
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       Kostnader i mill. 2010-kr 
          Prioritet 

Veg Strekning  Tiltak Begrunnelse Kostnad 1 2 3 
E39 Halsa fk - Betna S       

(6,5 km) 
Utbedring og breddeøkning 
til 8,5 m 

Jevnere kurvatur gir bedre 
trafikksikkerhet. 

100 

 

100   

E39 Betna N - Hestneset     
(16,4 km) 

Utbedring, utbygging 
(omlegging) og 
breddeøkning til 8,5 m 

Omlegging i ny trase 
innenfor Liabø gir 
betydelig kortere veg og 
bedre trafikksikkerhet. 

600 600

  

  

E39 Hestneset - Leirvika    
(3,5 km) 

Breddeutvidelse fra 7,5 m 
til 8,5 m (bruer uendret) 

Bedre trafikksikkerhet 
med større vegbredde. 

50     50

E39 Leirvika - Stormyra 
(xFv680),                     
(35,5 km) 

Utbedring, utbygging 
(omlegging) og 
breddeøkning til 7,5 m 

Bedre trafikksikkerhet og 
framkommelighet når 
dagens smale veg utvides. 
Ny bredde 7,5 m er valgt 
fordi terrenget er bratt og 
sårbart. 

400 400

  

  

E39 Stormyra - Dyrgrava   
(4,5 km) 

Breddeutvidelse fra 7,0 m 
til 8,5 m 

Bedre trafikksikkerhet 
med større vegbredde. 

50 

   

50

E39 Dyrgrava - 
Borstadsetra                
(2,3 km) 

Utbedring, utbygging 
(omlegging) og 
breddeøkning til 8,5 m 

Kurvaturutbedring på 
vegstrekning der 
nabostrekningene har 
vesentlig bedre standard 
gir økt trafikksikkerhet. 

100 100

  

  

E39 Borstadsetra - 
Høgkjølen                 
(21,5 km) 

Breddeutvidelse fra 7,0 m 
til 8,5 m 

Bedre trafikksikkerhet 
med større vegbredde. 

150 

   

150

E39 Høgkjølen - 
Harangen    
(10,2 km) 

Utbygging til 8,5 m bredde 
med traseomlegging til 
kontakt med Fv. 714 ved 
Stokkhaugen og tunnel 
gjennom 
Harangshammeren. 

Eksisterende veg har 
svært dårlig kurvatur og 
bæreevne i tillegg til mye 
randbebyggelse. Ny trase 
gir vesentlig bedre 
trafikksikkerhet og 
framkommelighet. 

400 400

  

  

E39 Harangen - 
Bårdshaug   
(11,0 km) 

Utbedring og bredde-
økning til 8,5 fram til 
Gjølme, deretter 10,0 m 

Bedre trafikksikkerhet og 
framkommelighet når 
dagens smale veg med 
delvis ujevn kurvatur 
utbedres. 

250 

  

250   

E39 Bårdshaug - Øysand 
(22,4 km) 

Utbygging for 
breddeutvidelse m/midt-
deler til 1 + 2 felt (14,5 m). 
På tunnelstrekningene 
(10600 m) må det bygges 
nytt 2-felts løp. 

Trafikkmengdene som 
forventes krever midtdeler 
for å oppnå tilstrekkelig 
trafikksikkerhet. 

1300 

  

 800 500

E39 Øysand - Klett             
(4,5 km) 

Utbygging for 
breddeutvidelse til 4 felt 
langs eksist trase inklusiv 
ny bru over Gaula. 

Trafikkmengdene som 
forventes krever 4-felts 
veg for å oppnå 
tilstrekkelig 
trafikksikkerhet og 
framkommelighet 

500 

    

500

E39 Div mindre tiltak   1000 600 200 200

E39 Sum Rute 4b, Breivika - Klett   26 000 
- 34 000 

8000 13650 4350
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Kanestraum-Halsa: 
Økt ferjefrekvens

Øygarden-Kanestraum: 
Utbedring/nyveg 8,5 m bredde.

Lønset-Hjelset: 
Traseomlegging nord for bebyggelse, 
veg 10 m bredde

Lingedalen-Årø: 
Utbygging til 4-felt, miljøtiltak

Årø-Lønset: 
Utbedring til 10 m bredde. Høgset-Øygarden: 

Utbedring til 8,5 m bredde. Bruer uendret

Solnør-Lande: 
Traseomlegging forbi Sjøholt, veg 10 m bredde og tunnel T10,5

Kjelbotn-Vestnes fk : 
Utbedring til 10 m bredde. Ombygging av ferjekai + ny reservekai

Bårdshaug-Øysand: 
Utbedring til veg med midtdeler/4 felt ved tunneler

Hestneset-Leirvika: 
Utbedring til 8,5 m bredde. Bruer uendret

Bjerkeset-Astad: 
Traseomlegging nord for bebyggelse, veg 8,5 m bredde

Vestnes fk- Reknes: 
Økt ferjefrekvens

Digernesskiftet-Solnør: 
Utbedring til 10 m bredde.

Leirvika-Renndalen: 
Utbedring/nyveg 8,5 m bredde.

Lande-Kjelbotn: 
Utbedring til 10 m bredde. Krabbefelt på hver side Ørskogfjellet 3km

Halsa fk-Betna S: 
Utbedring til 8,5 m bredde.

Betna N-Hestneset: 
Utbedring/nyveg 8,5 m bredde.

Stormyra-Dyrgrava: 
Utbedring til 8,5 m bredde.

Øysand-Klett: 
4 felt og ny bru over Gaula

Hjelset-Bjerkeset: 
Utbedring til 8,5 m bredde.

Breivika-Digernesskiftet: 
Utbygging til 4-felt

Staurset-Stormyra: 
Utbedring/nyveg 8,5 m bredde.

Dyrgrava-Borstadsetra: 
Utbedring/nyveg 8,5 m bredde.

Astad-Høgset: 
Ferdig 2013

Borstadsetra-Høgkjølen: 
Utbedring til 8,5 m bredde.

Høgkjølen-Harrangen: 
Traseomlegging til fv 714, veg 8,5 m bredde
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