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Forord 
Transportetatene og Avinor har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide 
forslag til Nasjonal transportplan for 2018–2027 (NTP 2018-2027). Etatene og Avinor vil 
etter planen presentere sine anbefalinger i et felles planforslag i februar 2016. Planforslaget 
vil være et grunnlagsdokument for regjeringens arbeid med stortingsmelding om NTP, som 
skal etter planen behandles av Stortinget i vårsesjonen 2017.  

Arbeidet med planforslaget er lagt opp i to faser: en analyse- og strategifase og en planfase. 
Analyse- og strategifasen er preget av oppdatering av status og arbeid med å utvikle 
overordnede strategier for utviklingen av det nasjonale transportsystemet med vekt på 
utviklingen i planperioden 2018-2027. Konkrete forslag til prioriteringer kommer i 
planfasen som legges fram februar 2016. 

Parallelt med denne fasen har Avinor AS, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 
utarbeidet etatsvise perspektivanalyser som har sett på utfordringer fram mot 2050.   

Transportetatene og Avinor ønsker diskusjon om den langsiktige utviklingen av det 
nasjonale transportnettet. Innspill til stamnettutredningen for riksvegnettet 
(riksvegutredningen) kan sendes på e-post til Statens vegvesen, firmapost@vegvesen.no. 
Hovedrapporter og delrapporter ( ruterapportene) er lagt ut på NTPs nettsider, 
www.ntp.dep.no. 

Rute 4b er en av 18 riksvegruter og inngår som delrapport til hovedrapporten om 
riksvegutredningen. 
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1 SAMMENDRAG 

Formålet med de rutevise utredningen er å gi en grov oversikt over tilstanden for rutene, 
innenfor vegstandard, trafikksituasjon, kollektivtilbud, gåing, sykkel og andre 
transportparametre. Videre tar utredningene opp perspektiv på hvilken standard rutene skal 
ha innenfor de ulike elementene i år 2050. Utgangspunktet er dagens vegnormaler og 
prognoser for hvordan man tror utviklingen ellers vil blir fram mot 2050. 
 
E39 er hovedtransportåren i vegsystemet nord-sør på Vestlandet. E39 på rute 4b er i dag 
totalt 273 km, inkludert to ferjestrekninger. Vegstandarden er dårlig på en del strekninger, 
og sammen med ferjestrekningene gir dette en lav reisehastighet på ruten. 
Ruten inngår i Stortinget sin ambisjon om å «binde Vestlandet sammen gjennom en 
opprustet og ferjefri E39 innen 20 år», jamfør Innst. 450 S (2012-2013) og Meld. St. 26 
(2012-2013). Etablering av en ferjefri hovedveg på Vestlandet vil gi en kraftig vekst i trafikk 
og aktivitet, både på og langsmed E39. Ved en slik vekst i trafikkvolumet vil det også være 
behov for bedre vegstandard mellom fjordkryssingene. For å nå vegnormalstandard må det 
på lengre sikt etableres firefeltsveg fra Ålesund til Hjelset rett nordøst for Molde. Tilsvarende 
er det et slikt behov nordover fra Orkanger mot Trondheim. For resten av E39 må det 
etableres to-/trefeltsveg. 
 
Ruten er svært viktig for bosetting og næringsliv på Vestlandet. På strekningen Ålesund – 
Molde – Kristiansund ligger det til rette for et sammenhengende kjedet bo-, service- og 
arbeidsmarked dersom ferjene blir erstattet med faste vegsamband og vegen elles blir 
utbedret til fullgod standard. Hele Vestlandskysten er tungt rettet mot marin og maritim 
virksomhet. Ser man på hele E39 på strekningen fra Kristiansand til Trondheim (del av rute 3 
+ rute 4a og rute 4b), kommer rundt 57 prosent (2013) av norsk eksport (utenom olje og 
gass) fra fylkene rutene går gjennom. I tillegg foregår størstedel av eksport av olje og gass 
fra de samme fylkene.  
 
Ruten har svært varierende standard per 2014. De viktigste utfordringene for ruten er: 

 Redusert framkommelighet og høye avstandskostnader for tungtrafikken på grunn av 
flere og delvis lange parti med dårlig vegstandard (smal, svingete og ujevn veg med 
stor stigning) og lange strekninger med redusert fart på grunn av kombinasjonen lav 
standard og bosettinger langs traséen. Flere tettsteder langs ruten med lav fart. 

 De to ferjesambandene på ruten gir redusert framkommelighet og høye 
avstandskostnader for all trafikk. Nøkkelordene er: For lav frekvens, usikker 
regularitet/pålitelighet, ventetider, høye kostnader. 

 Miljøutfordringer og barrierevirkninger for lokalmiljøet i byer og tettsteder. 
 Møteulykker, særlig på strekninger med høy trafikk. Utforkjøringsulykker. 
 Mangelfullt tilbud for gående og syklende. 
 Stort forfall knyttet særlig til tunneler, men også til veg, bruer, tunneler og vegutstyr. 
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En overordnet generell hovedutfordring for rute 4b slik den er i dag, er at det ofte er svært 
lange omkjøringsmuligheter dersom det skjer trafikkulykker eller annet som gjør at vegen 
må stenges. 
Tungtransporten nord/sør velger i stor grad vesentlig lengre omkjøringer inn mot E6 som 
følge av standard og dårlig forutsigbarhet på rute 4b. 
 
De viktigste utviklingsmålene fram mot 2050 er: 

 Å erstatte ferjesambandene med faste fjordkryssinger. 
 Å etablere firefelts veg Ålesund-Molde-Hjelset og Thamshamn-Klett. 
 Å etablere veg med midtrekkverk Hjelset-Bergsøya.  
 Å etablere veg høyere standard på alle resterende strekninger på ruten.  
 Etablere vern mot utforkjøringsulykker og sikre myke trafikanter med separate gang- 

og sykkelveger der det er bosetting langs ruten. 
 
Å etablere en slik transportåre nord-sør på Vestlandet, vil gi gevinster for trafikken som er 
unike i nasjonal sammenheng. Reisetiden blir dramatisk forbedret i forhold til dagens veg, 
og nye reisetider medfører en vesentlig mer integrert region. Dette gir grunnlaget for vekst i 
næringslivet og en vesentlig større bo-, service- og arbeidsmarkedsregion.  
Den beregnede nytteverdien på mange av prosjektene som inngår i utbyggingen av en 
ferjefri E39 er svært stor i vegsammenheng, i stor grunn som følge av de kraftig reduserte 
reisetidene.  
 
Gapet mellom dagens tilstand og behov for 2050 er beskrivet verbalt og i tabeller, og det er 
grovt sett anslått kostnader for å tette dette gapet. Alle kostnadene er nødvendigvis usikre. 
Flere strekninger har ikke et tilstrekkelig plangrunnlag for framtidiger løsninger, og 
kostnadene er da basert på oversiktsarbeid på kart og løpemeterpriser. 
 
I denne rapporten er det beregnet at å etablere vegnormalstandard for hele rute 4b, inkl. 
erstatning av ferjestrekningene med faste samband, vil medføre et investeringsbehov på 
64,6 mrd. kroner (ekskl. restbehov etter 2018 for prosjekt starta opp før 2018). 
 
Ut i fra en helhetlig vurdering av ruten sammenstilt med alt annet på rutene i regionen, 
foreslås primært følgende hovedstrekninger og delstrekninger for mulig oppstart i NTP 
2018-2027: 

 Hovedstrekning E39 Ålesund-Molde, med oppstart på delstrekning Vik-Julbøen og 
Digernes-Vik. 

 Hovedstrekning E39 Molde-Bergsøya, med oppstart på delstrekning Molde-Hjelset. 
 Hovedstrekning E39 Bergsøya-Stormyra, med oppstart på delstrekning Betna–

Stormyra og kryssing av Halsafjorden. 
 Hovedstrekning E39 Stormyra-Klett, med oppstart på delstrekning Thamshamn-Klett. 
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2 INNLEDNING 

Dette er 3. utgave av riksvegutredningen for rute 4b mellom Ålesund og Trondheim. 
Ruten omfatter E39 fra Moa i Ålesund kommune til Klett like sør for Trondheim. 
 
Denne erstatter rapporten fra 2011.   
Rapporten bygger på Statens vegvesen sine vegnormalar. Som hovedregel skal riksveger 
bygges som tofeltsveg med bredde 8,5 m ved ÅDT < 4.000, som tofeltsveg med bredde 10 
m ved ÅDT mellom 4 000 og 6 000 og som to-/trefeltsveg med min. bredde 12,5 m og 
midtdeler ved ÅDT mellom 6 000 og 12 000. For prognostisert trafikk > 12 000 skal vegen 
bygges som firefeltsveg. Samtidig skal vegen sin funksjon der det er stor tungtrafikkandel 
og mye langdistansetrafikk være faktorer som skal tillegges vekt ved valg av standardklasse. 
Videre skal vi utvikle lange sammenhengende strekninger under ett for å forhindre 
standardsprang. 
 
Rutevise riksvegutredninger i 2014 skal ta utgangspunkt i vegnormalene der Handbok N100 
fra Statens vegvesen i 2013 er den viktigste i denne sammenhengen. Utredningen viser 
hvilke tiltak som må gjøres for å oppnå vegnormalstandar for ruten i 2050 og slik være i 
stand til å løse viktige problem med hensyn til framkommelighet, sikkerhet og miljø.  
Utredningen har òg forslag til kortsiktige, avbøtende tiltak på strekninger der det er urimelig 
å vente på de langsiktige løsningene. Det blir viktig å ta igjen forfallet i vegkapitalen.  
 
Riksvegene er ryggraden i det overordnede nasjonale vegtransportsystemet. Særlig 
europavegnettet har en landsdekkende funksjon der de binder landsdeler og regioner 
sammen med hverandre og knytter Norge videre til utlandet. Samtidig har alle riksvegene 
viktige regionale og lokale funksjoner. Stortinget har gjennom behandlingen av St.meld. nr. 
26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 lagt stor vekt på mer sammenhengende 
utbygging av de høytrafikkerte riksvegene for å bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og 
pålitelige transporter for næringslivet. På lavtrafikkerte strekninger med stor andel lokal 
trafikk, vil utbyggingen måtte baseres på utbedring av eksisterende veg for å oppnå bedre 
trafikksikkerhet, samt tilfredsstillende bredde og bæreevne. Det blir også viktig å ta igjen 
etterslepet i vegkapitalen på disse strekningene. 
 
De rutevise utredningene skal være Vegvesenet sitt faglige grunnlag for godt samspill med 
politikere, brukere og andre interessenter om utvikling av stamvegnettet. Statens vegvesen 
ønsker å tydeliggjøre hvilke ambisjoner vi har og hva muligheter vi ser for de enkelte 
riksvegrutene. De rutevise utredningene skal være grunnlag for strategiske diskusjoner og 
beslutninger. De skal ikke være et grunnlag for å fastsette detaljert utforming av hver enkelt 
strekning. Utredningene skal konsentreres om vesentlige faktorer for valg av utbyggings- og 
utviklingsstrategi. Utredningene og dialogen med omgivelsene vil være et viktig grunnlag for 
Vegvesenet sitt videre arbeid med neste Nasjonal transportplan. 
De konkrete prioriteringene for perioden 2018 – 2027 og årene etter, vil skje gjennom 
arbeidet med Nasjonal transportplan og handlingsprogram. 
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3 BESKRIVELSE AV RUTENS NÅVÆRENDE OG FRAMTIDIGE 
FUNKSJON 

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

3.1 Rutens omfang og utstrekning 

Rute 4b går fra Breivika i Ålesund til Klett i Trondheim, har i dag 256 km veglengde og i tillegg 17 
km ferjestrekninger fordelt på to ferjesamband.  
På rute 4b er det i dag 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 i 
dag østover til Kjelbotn i Vestnes kommune. Derfra går ruta til Molde via ferjeforbindelsen 
(11,350 km) Vestnes (Furneset) – Molde (Grandfjæra). Regjeringen/Stortinget har gjort 
vedtak om ferjefri fjordkryssing på E39 over fjorden. Dette vil endre dagens trasé for E39, 
med tunnel fra Vik i Tomrefjord til Otrøya og videre med bru over til Julbøen i Molde 
kommune. Fjordkryssingen vil også medføre at trasé fra Digernesskiftet i Skodje kommune 
blir endret frem til Vik. Endelig trasévalg er ikke tatt pr i dag. Fjordkryssingen knyttes i sør 
med ny veg fra Remmem til Vik og ny veg fra Julbøen til Molde sentrum. Videre går ruta til 
Hjelset/Oppdøl (x rv. 62), gjennom Batnfjordsøra i Gjemnes kommune og fram til Bergsøya i 
Gjemnes kommune. Derfra går ruta om Øygarden (x rv. 70) frem til Betna i Halsa kommune 
via ferjeforbindelsen (5,500 km) Kanestraum – Halsa. Det er gjort tilsvarende vedtak om 
ferjefri fjordkryssing over Halsafjorden. Endelig trasévalg over fjorden bestemmes i videre 
planlegging, men vil i størst mulig grad følge dagens trasé på landsidene. Fra Betna går 
vegen om Liabø og langs Vinjefjorden fram til grense 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 frem til 
Bårdshaug i Orkdal kommune via Forve (x fv. 65). Vegen skal legges til ny trasé fra 
Høgkjølen til Stokkhaugen og Harangen på fv. 714 ved Gangåsvatnet, planlagt åpning i 
2015. Videre følges fv. 714 til Gjølme og fv. 710 frem til Bårdshaug. Fra Bårdshaug til Klett 
(x E6) ble E39 sommeren 2005 ferdig ombygd i ny 2,4 km kortere trasé på mesteparten av 
strekningen (OPS-prosjekt mellom Thamshamn og Øysand). Vegtraséen går her gjennom 
Orkdal, Skaun, Melhus og Trondheim kommune. 
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Figur 1 Rutens omfang og utstrekning 

Rutens lengde, inkl ferger, armer og ramper, pr 1/1-2014: 273 km 
Rutens lengde, ekskl ferger, armer og ramper, pr 1/1-2014: 256 km 
 
Rutens lengde, ekskl ferger, armer og ramper, fordeler seg slik mellom de berørte fylkene: 
  Møre og Romsdal:      167 km 
  Sør-Trøndelag:        90 km. 
 
 

Tabell 1 Veger og veglengder på rute 4b (veglengder ekskl. ramper og armer) 

Beskrivelse Fylke Veg Fra-Til Lengde [km] 

E39 Møre og Romsdal E39  166,6 

Sør-Trøndelag E39  89,9 

Totalt E39  256,5 
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Tabell 2 Ferjesamband på rute 4b 

Ferjesamband Fylke Veg Overfarts-
tid (min) 

Frekvens Lengde
(km) 

Fra Til     

Molde Vestnes Møre og 
Romsdal 

E39 37 30 (15) 11,35 

Halsa Kanestraum Møre og 
Romsdal 

E39 20 20 5,5 

 

3.2 Rutens funksjon 

Vegruten inngår i den ca 1 100 km lange ”Ferjefri E39” som er definert mellom Kristiansand 
og Trondheim (Klett). Ulike trasévalg for ny E39 ble gjort av sittende regjeringer gjennom 
2013 og sist i juni 2014. 
I Molde er det utfordringer med fremkommelighet for personer og gods, samt 
miljøutfordringer. For å møte disse utfordringene, samt sikre at byen kan være en viktig del i 
en bo-, arbeidsmarkeds- og serviceregion, planlegges det en bypakke med oppstart i 2016. 
På foretaksmøte for Helse Midt ble det i desember 2014 vedtatt at det skal etableres ett 
felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal, og at dette skal plasseres på Hjelset i Molde 
kommune. Det nye sykehuset vil sette større krav til fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy på en forholdsvis lang strekning, og redusert reisetid for en bedre 
integrering av bo- og arbeidsmarkeder. 
Den eneste lufthavnen langs ruten er Molde lufthavn, Årø (regional lufthavn). Ålesund 
lufthavn, Vigra (nasjonal lufthavn) og Kristiansund lufthavn, Kvernberget (regional lufthavn) 
ligger tett på ruten. Nært henholdsvis sør- og nordenden av ruten ligger Ørsta-Volda 
lufthavn, Hovden (lokal lufthavn) og Trondheim lufthavn, Værnes (stor lufthavn). 
Møreforskning og Transportøkonomisk institutt har vurdert mulige påvirkninger for 
lufthavnstrukturen av en ferjefri E39. I rapporten blir det sagt at særlig Molde lufthavn kan få 
en økt lekkasje til Ålesund lufthavn, men at dette i seg selv ikke vil være tilstrekkelig til å 
påvirke selve lufthavnstrukturen. Mesteparten av reisene fra og til lufthavnene ved eller i 
nærheten av ruten er mot Oslo, og et ferdig utbygd vegnett mot Oslo, vil ikke kunne 
medføre en vesentlig reduksjon i flytrafikken på disse strekningene. 
Det er ikke togtilbud på ruten, selv om det er noen forkjempere for hurtigtog Ålesund–
Oslo/Trondheim. Dette er ikke et aktuelt prosjekt i overskuelig fremtid. 
 
Det er startet opp planarbeid med store utbedringer på strekningen E39 Betna-Vinjeøra-
Stormyra, som er en flaskehals for tungtrafikk og busstrafikk mellom Møre og Trøndelag. 
Strekningen vil bidra til tidsbesparelser men også svært viktige trafikksikkerhetstiltak for 
området. 
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Bo-, arbeids- og serviceregioner langs ruten bidrar sterkt til at Møre og Romsdal er det 
tredje største eksportfylket i Norge. Dersom utviklingen med svært høy verdiskaping pr 
innbygger og innovasjon i næringslivet skal opprettholdes, er man avhengig av at 
infrastrukturen styrkes. Dette er en av de absolutt viktigste rammebetingelsene fremover, og 
et godt utviklet transportnett må knytte sammen arbeidsmarkedsregionene. 
På lik linje med byene og tettstedene langs rute 4a, er ferjene som er på rute 4b barrierer 
som hindrer et koblet bo-, arbeids- og servicemarked. Dersom rute 4b får fjernet sine to 
ferjestrekninger som det politisk jobbes for og er Stortingsvedtak om, vil dette binde alle 
byene i Møre og Romsdal sammen på en helt ny måte, og redusere reisetiden internt i fylket. 
Koblingen mot nordlige deler av ruten i Trøndelag vil også styrkes og dette vil øke 
samhandlingen. 
Ruten er hovedtransportåren langs kysten sørover fra Trondheim. Godstransport mellom 
Ålesundsregionen og Romsdal/Nordmøre utgjør den største godsstrømmen over 
ferjesambandet Vestnes-Molde, etterfulgt av godstransport mellom Ålesundsregionen og 
Trøndelag. For sambandet Kanestraum-Halsa er det gods mellom Møre og Romsdal og 
Trøndelag som er hovedsaken, og sambandet har hatt en sterk vekst. Tall tyder på fortsatt 
vekst her. 

Store deler av dagens hurtigbåttrafikk langs kyststripen i region midt blir ikke særlig 
påvirket av utbedringer på ruten. Samtidig vil eksempelvis ferjefrie fjordkryssinger kunne 
bety betydelig økt konkurranse fra privatbil og buss. På sikt vil det derfor trolig bli noen 
endringer i hurtigbåttrafikken i regionen. På rute 4b vil dette i første rekke trolig bety at 
Molde-Vestnes ikke opprettholder hurtigbåttilbudet, mens ruten mellom Kristiansund og 
Trondheim kan bli noe påvirket på sikt. 
 
E39 fra Bergsøya til Orkanger har beskjeden tungtrafikk, da lang-transporten velger andre ruter 
grunnet delvis svært 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 
på om lag 120 km (30 %). Med bortfall av Krifast-bommen på Bergsøya i 2012 og bedre 
ferjetilbud på de 2 ferjesambandene, 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. 
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3.2.1 Viktige bo- og arbeidsmarkedsregioner 

De fleste større sentra i Møre og Romsdal ligger i en ytre akse langs kysten og E39, med et 
befolkningsmessig tyngdepunkt på Sunnmøre. Næringslivet i fylket har i hovedsak tre 
tyngdepunkt nært knyttet til de tre byene Ålesund, Molde og Kristiansund. Om lag 
70 prosent av befolkningen bor i tettbygde strøk, og andelen er voksende (SSB). 
Arbeidsmarkedene, som hovedsakelig ligger på samme akse som bosentrene, har 
tradisjonelt vært avgrenset av fjordene. Møre og Romsdal er landets største ferjefylke, både i 
antall samband og i transporterte kjøretøy og passasjerer.  

- Å forsterke og utvide bo- og arbeidsmarkedsregioner er en av hovedideene bak 
satsingen på en ferjefri E39.  

- For å sikre gode bo- og miljøforhold i byene, forsterke og utvide bo- og 
arbeidsmarkedsregioner samt sikre effektiv gods- og varetransport i by, arbeides det 
med bypakker i Ålesund, Molde og Kristiansund.  

- Etablering av ett felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal vil bidra til å koble 
arbeidsmarkedene i dette området tettere sammen, og utbedret veginfrastruktur er 
en sentral suksessfaktor. 

 
Trondheim og de fire nabokommunene Klæbu, Melhus, Skaun og Malvik ble tidligere omtalt 
som Trondheimsregionen. I dag omfatter dette regionsamarbeidet også kommunene i 
”ringen” utenfor - Midtre Gauldal, Orkdal, Rissa, samt Leksvik og Stjørdal i Nord-Trøndelag. 
For sørlig del av dette er rute 4b og E39 sentral. 
Lenger sør er Orkdal, med Orkanger, tyngdepunktet i regionen som omfatter kommunene 
Skaun, Meldal, Rennebu, Agdenes, Snillfjord, Hemne, Hitra og Frøya, samt Rindal i Møre og 
Romsdal. 
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Tabell 3 Viktige regioner i rute 4b nære influensområde 

A. Storbyregioner 

 Trondheim 

B. Regioner med mellomstore byer 

 Ålesund 

Molde 

C. Småbyregioner 

 Kristiansund 

Orkdalsregionen 
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Figur 2 Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype - Sør-Norge [1] (VD lager figur) 

3.2.2 Sentrale forhold for næringslivet 

For byene i Møre og Romsdal jobbes det nå med bypakker. Næringslivet spiller en sentral 
rolle i forhold til at fremkommelighet og tilgjengelighet skal sikres. Alle byene har mål om 
oppstart av bompengeinnkreving og byggestart for ulike prosjekt i 2016.  
 
Som omtalt i kapittel 2 er det gjennomført KVU/KS1 for nesten hele ruta på E39 i Møre og 
Romsdal fylke. Alle trasévalg som er tatt der vil medvirke til at næringslivet i regionen får en 
vesentlig bedre fremkommelighet. 
Det pågår planarbeid med store utbedringer på strekningen E39 Betna-Vinjeøra-Stormyra, 
som er en flaskehals for tungtrafikk og busstrafikk mellom Møre og Trøndelag. Strekningen 
vil bidra til tidsbesparelser men også svært viktige trafikksikkerhetstiltak for området. 
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På lik linje med byene og tettstedene langs rute 4a, er ferjene som er på ruten barrierer som 
hindrer et koblet bo-, arbeids- og servicemarked. Rute 4a er hovedtransportåren langs 
kysten sørover fra Trondheim. Godstransport mellom Ålesundsregionen og 
Romsdal/Nordmøre utgjør den største godsstrømmen over ferjesambandet Vestnes-Molde, 
etterfulgt av godstransport mellom Ålesundsregionen og Trøndelag. For sambandet 
Kanestraum-Halsa er det gods mellom Møre og Romsdal og Trøndelag som er hovedsaken, 
og sambandet har hatt en sterk vekst. Tall tyder på fortsatt vekst her. 
 

3.2.3 Rutens plass i transportkorridoren  

Rute 4b utgjør nordre del av riksvegen langs kysten, hvor 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. Hurtigruten 
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 ruten. Alle sentrale havner og flyplasser nær denne ruta har god 
tilknytning til riksvegnettet. 
Rute 6d (E136 Dombås-Ålesund) er sammenfallende med en del av ruten, fra Breivika til 
Vestnes. Rute 6d omtales typisk som «eksportvegen» for Møre og Romsdal, og er sammen 
med E39 av avgjørende betydning for næringslivet i regionen. 
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4 STATUS OG UTFORDRINGER FOR RUTEN 

Ruten har varierende standard pr 2014. Mellom Ålesund og Vestnes er det gjennomgående brukbar 
standard, med fjellovergangen over Ørskogfjellet som den største flaskehalsen vinterstid, uten de 
vesentlige ulykker frem til nå. De to fjordkryssingene fremstår i dag som en sentral flaskehals 
gjennom hele året. Vegen gjennom Molde har lav standard i forhold til trafikken, og mangler 
trafikksikkerhetstiltak som midtrekkverk/ midtmarkering og kapasitet, i tillegg til lav standard på 
strekningen Lønset-Hjelset. Vegen gjennom Gjemnes ble delvis opprustet i 2013. Strekningen over 
Krifast har brukbar standard fram til Øydegard i Tingvoll kommune. 
 
De to ferjesambandene har ½-times frekvens med sterkt økende utfordringer knyttet til kapasitet. 
Statsbudsjettet for 2015 foreslår midler til en ekstra ferje på begge sambandene. 
 
Den lange strekningen fra Øygarden i Tingvoll til Orkdal i Sør-Trøndelag har gjennomgående dårlig 
standard, med noen unntak. Dårlig vegstandard kan forklare hvorfor en del av tungtrafikken 
mellom Trøndelag og Møre og Romsdal unngår E39, til tross for at ruten 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. 
 
I NTP 2014-2023 er ferjestrekningene forutsatt erstattet med faste fjordkryssinger i løpet av 
20 år. Denne ambisjonen inkluderer også helt ny trasé og vegstandard på store deler av 
dagens E39. Dette gir seg utfordringer i beskrivelsen av status og utfordringer for ruten, 
siden det er vedtak om ny E39 på spesielt strekningen fra Ålesund til Molde. Fra Molde og 
nordover er det mindre trasé-endringer, men vesentlige investeringer er nødvendig for å 
sikre ambisjonen om fullgod vegstandard på hele E39 innen 20 år. 
Ambisjonen, med senere trasévalg som er tatt i regjeringen, innebærer omlegging av E39 på 
store deler av strekningen Ålesund-Molde. Fra Molde og nordover er det noe ny trasé, men 
også en del utbedringer av eksisterende trasé. Se kapittel 6 for omtale. 
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4.1 Trafikkforhold 

 

Figur 3 Trafikkmengder på ruten per 2018 

Tabell 4 Antall km med ulike ÅDT-intervaller per 2018 

 ÅDT 
0-1 500 1 500-4 

000 
4 000- 
6 000 

6 000- 
12 000 

12 000- 
20 000 

20 000- 
50 000 

50 000- 
80 000 >80 000 

Veg  

E39 Møre og 
Romsdal 

29 85 28 22 5    

E39 Sør-
Trøndelag 

14 35 11 30     

Sum (km) 43 120 39 52 5    

Sum (%) 17 46 15 20 2    

4.2 Framkommelighet  

Det er varierende utfordringer knyttet til fremkommelighet langs ruten. Ferjestrekningene 
med ventetid, uforutsigbarhet og overfartstid er helt klart det største problemet. 
Fjellovergangene er spesielt krevende vinterstid, men også sommerstid gir de i dag 
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utfordringer knyttet til manglende forbikjøringsmuligheter. Tungbiltransporten er relativt 
stor på flere deler av strekningen og trafikken er sterkt økende. 
Ålesund, Molde og Orkanger har også kapasitetsproblemer i rushtiden, spesielt gjelder dette 
ved Breivika og gjennom Molde. 
 

 
 
Gående og syklende har det stort sett greit langs E39. Kun på korte deler av ruten er det 
utfordringer for disse trafikantgruppene på ruten. 
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4.2.1 Vegstandard 

 
Størsteparten av rute 4b har vegbredde under 8,5 meter i 2018, over 70 %. 
Kun 16,5 km har fullgod to-/trefeltsveg i 2018. Dette er noe lengre enn antall km som 
mangler gul midtlinje, 11,5 km. Flere delstrekninger på rute 4b har for lav standard i forhold 
til trafikken, dette gjelder spesielt inn/ut av byer på strekningen. 
 
Med målsetning om ferjefri E39 på 20 år, vil man på sikt oppnå trafikkvolum som tilsier helt 
annen vegstandard enn det er per 2018. Mål om hastighet på deler av strekningen, spesielt 
mellom Molde og Ålesund, tilsier vegnormaler at mye av vegen vil måtte gå i toløpstunnel. 

Tabell 5 Antall km med ulik vegbredde per 2018 

Veg Klasse 0 
Mangler gul 
midtlinje (< 
6 m) i 
praksis 
enfeltsveg 

Klasse 1 
tofeltsveg 
6m – 8,5 m 

Klasse 2 
tofeltsveg 
8,5m-9,9m 

Klasse 3 
tofeltsveg 
> 10 m 

Klasse 4 
to-
/trefeltsveg 
med 
midtdeler 

Klasse 5 
firefeltsveg 

E39 11,4 181,8 37,5 16,5 0 0 
       
       
Sum 
(km) 

11,4 181,8 37,5 16,5 0 0 

Sum 
(%) 

4,6 73,5 15,2 6,7 0 0 
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4.2.2 Risiko og sårbarhet 

Ruten har 2 ferjestrekninger, noen bruer og to fjelloverganger (Ørskogfjellet, Sunnmøre og 
Fursetfjellet, Nordmøre/Romsdal). Ruten går fra Ålesund østover/nordover langs 
Brusdalsvatnet som er vannkilden til 50 000 innbyggere. En sårbarhet ved større lekkasje fra 
ulykker på veg. Mange alvorlige trafikkulykker i Brusdalen. Det er relativt høye fjell på deler 
av strekningen ved fjellovergangen Ørskogfjellet, noe som gjør at det er økt risiko for skred. 
Når dette sees i sammenheng med klimaendringer som følge av økt middel tempetur med 
økt risiko for større og konsentrerte nedbørsmengder over kortere tidsrom. Flomfare ved 
Skorgedalen på Ørskogfjellet på Romsdalssiden. Vegbanen ligger lavt i terrenget forhold til 
elva. 
 
Et potensielt Åknesskred: Geotekniske beregninger utført viser at opp mot 56 millioner m3 
stein kan komme til å rase i fjorden her. Et ras av slike dimensjoner vil få katastrofale følger i 
form av kjempemessige flodbølger som vil kunne ødelegge tettsteder og veg langs 
Storfjorden. Flodbølgen vil berøre E39, ferjekaier og bruer i området. Dragsundet og 
Ørskogvika er særlig utsatt.  
Vegen er utsatt i forhold til flomfare særlig på stedene Hjelset og Batnfjorden som har 
flomelver. Det er som følge av endret klima, økt risiko for hyppigere skredsituasjoner. 
Ørskogfjellet i området Skorgedalen er særlig utsatt.  
Det er også registrert i logg VTS og politiets logg at det er redusert framkommelighet over 
Ørskogfjellet som følge av tunge kjøretøy. Dette gjelder spesielt i overgangsperiodene fra 
høst til vinter, og fra vinter til vår.  
Det er 2 ferjestrekninger med utfordringer med hensyn til vind. Erfaringsgrunnlaget er fra 
orkanen «Dagmar», «Ivar» og nyttårsorkanen fra 1992. Dette medførte utbedring og 
reparasjon av ferjekaiene.  
Risiko for ulykke ved bedriftene Oshaug Metall AS og Glamox industrier AS i Molde (brann). 
Gjemnessundbroen er utsatt for vind ved visse vindretninger. Ulykkesstrekning med 
dødsulykke i 2013. Omkjøring via Atlanterhavsvegen, fv. 64 Romsdal og fv. 659,662 og 668 
(Sunnmøre). 
 
En kort omtale av noen av  de viktigste strekningene/punktene som er omtalt i tabellen 
 

- Ørskogfjellet. Framkommelighet er redusert over Ørskogfjellet som følge av tunge 
kjøretøy som setter seg fast ved vanskelig føreforhold. Strekningen har stor andel 
tunge kjøretøy. Svært dårlig alternative omkjøringer for tunge kjøretøy – via fv. 661 
Digernes-Vatne-Fiksdal-Leirvikbukta, 60 km i stedet for 41 km. 

- Åknesskredet. Vil medføre stengte strekninger mellom Valle-Solnør og gjennom 
Sjøholt sentrum. Svært dårlig alternative omkjøringer for tunge kjøretøy – via fv. 661 
Digernes-Vatne-Fiksdal-Leirvikbukta, 60 km i stedet for 41 km. 

- Brusdalen. Svært sårbar drikkevannskilde for forurensing. Svært dårlig alternative 
omkjøringer for tunge kjøretøy – via fv. 60 / fv. 656 Moa-Blindheim-Magerholm-
Valle, 23 km i stedet for 17 km. 
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Tabell 6 Deler av ruta som er har spesiell risiko og sårbarhet 

Veg Hendelse Sted 
E39 FERGE/FERGEKAI UTE AV DRIFT: Havari 

kai/ påkjørsel. Vindutsatt. 
Vestnes fergekai, MR, Hp 18, km 
09275 

FERGE/FERGEKAI UTE AV DRIFT. Stengt 
pga. skade. Havari kai/ påkjørsel. 
Vindutsatt. 

Molde fergekai, MR, Hp 21, km 
0000. 

BRU STENGT: Stengt pga. ekstremvær, 
påsegling. Skade på fundament. 
Ulykkesutsatt. 

Gjemnessundbrua, MR, hp 27 km 0,2

BRU STENGT: Stengt pga. ekstremvær, 
påsegling. Skade på fundament Redusert 
framkommelighet, omkjøring 

Bergsøysundbrua, MR, hp 28 km 4,9 

BRU STENGT: Stengt pga. ekstremvær, 
påsegling og skade på fundament. 
Redusert framkommelighet, omkjøring 

Straumsundbrua, MR, hp 28 km 1,2 

STENGT VEG: Omfattende 
korrosjonsskader på gammel 
kaikonstruksjon. 

Sjøgata, Kristiansund MR, hp 09 km 
10526 

Brusdalen. Ulykkesutsatt strekning. Fare 
for ulykke med lekkasje til 
drikkevannskilde. 50 000 innbyggere. 

Hp 15, km 1,7-12,7 

Ørskogfjellet, Framkommelighet. Tungbil 
problematikk ved skiftende føre, 
skredutsatt utsatt strekning, fare for flom 

Hp 16, km 15,8 - hp 17, km 13,3 

Åknesskredet. Risiko for flodbølge med 
massiv skade på E-39. Dragsundbroa og 
Ørskogvika 

Hp 16, km 4,5 – 7,7 
Hp 16, km 14 – 14,9 

E39 Tunneler over 500 meter Høgsethtunnelen, MR 
HP 26, 8.926m – 9.675m 
Brekktunnelen, ST 
HP 1 4.945m – 6.244 
Mannsfjelltunnelen, ST 
HP 1, 8.815m – 10.604m 
Svalnestunnelen, ST 
HP 1,11.163m – 11.956m 
Viggjatunnelen, ST 
HP 1, 14.415m – 17.147m 
Storsandtunnelen, ST 
HP 1, 17.797 – 21.469 
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4.2.3 Fartsgrenser 

 

Figur 4 Fartsgrenser på ruten 

 

Tabell 7 Veglengder med hastighetsbegrensning per 2018 

Veg 30 km/t 40 km/t 50 km/t 60 km/t 70 km/t Sum 
hastighets-
begrensning

E39   11,6 27,0 24,7 63,3 

       

Sum (km)   11,6 27,0 24,7  

Sum (%)   18,3 42,6 39,1  
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4.2.4 Reisetider 

Tabell 8 Reisetider 

Vegstrekning Lengde  
(km) 

Reisetid 2018  
(min) 

Spesielle forhold 
Fra Til 
Breivika Molde 58 (+ ferje) 105 Ferje tar totalt ca. 

52 min 

Molde Bergsøya 47 46  

Bergsøya Stormyra 76 (+ ferje) 102 Ferje tar totalt ca. 
30 min 

Stormyra Klett 76 67  

Brevika Klett 257 320  

4.2.5 Høyfjellsproblematikk 

Det er ikke å anse fjellovergangene på rute 4b som «høyfjell». Det er ikke problemer med 
regularitet knyttet til stenging og kolonnekjøring etc. Men det er like fullt krevende 
fjelloverganger med trafikksikkerhet og skredproblematikk, ved dagens trasé av E39 over 
Ørskogfjellet mellom Ålesund og Vestnes, samt Høgkjølen mellom Halsa og Orkanger. Høyde 
er opp mot 400 meter på begge. Det er jevnlig krevende forhold vinterstid på begge 
overgangene, Ørskogfjellet har skredutsatt strekning på nordsiden i Vestnes kommune. Det 
er ikke krabbefelt på noen av overgangene, noe som kan skape trafikksikkerhetsutfordringer 
ved noen anledninger. Spesielt kan dette være utfordrende på Ørskogfjellet siden 
ferjestrekningen Vestnes-Molde er på nordsiden. Over Høgkjølen åpner ny vegstrekning i 
2015 som vil avløse mye av utfordringene på denne fjellovergangen, her blir det krabbefelt. 
 

4.2.6 Tungtransport 

På denne ruten er det flere partier med dårlig vegstandard og delvis smal kjørebane. 
Samtidig er det ferjestrekningene som i størst grad virker avvisende for store kjøretøyer. Det 
er periodevis fremkommelighetsproblemer over Ørskogfjellet (330 m.o.h.), både i 
stigningene på hver side av fjellovergangen og i det skredfarlige partiet i Skorgedalen i 
Vestnes kommune. Her skal E39-traséen legges om etter ambisjonene med en ferjefri E39, 
da forsvinner denne problemstrekningen helt eller delvis, avhengig av endelig trasévalg. 

4.2.7 Kollektivtransport 

Kollektivtransport gjennomføres i hovedsak med busser. Busstrafikken varierer mye mellom 
stor trafikk nær Ålesund og Molde, og bare skoleruter langs Vinjefjorden. Ekspressbusser 
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trafikkerer vegruten mellom Ålesund og Bergsøya (timesavganger) og mellom Orkanger og 
Klett (halvtimesavganger). 
Flere holdeplasser, knutepunkt, terminaler og skysstasjoner på ruten har behov for 
standardheving. Hvor disse tiltakene bør gjøres vil avhenge av endelig trasévalg som skal 
gjøres. 
Det går hurtigbåt mellom Vestnes og Molde. 
 

4.2.7.1 Ekspressbusstrafikk 

Tabell 9 Ekspressbussruter som bruker hele/deler av ruta 

Veg Strekning Operatør Rute nr. på 
ekspressbussruten Frekvens Fra  Til 

E39 Krifast Moa Nettbuss 
TIMEkspressen

Linje 11: Volda-
Kristiansund 

16 per dag 

E39 Betna Moa Nettbuss 
express 

NX155: Mørelinjen–
Ålesund-
Trondheim 

4 per dag 

E39 Hjelset Moa Nettbuss 
express 

902: Ålesund-
Trondheim 

4 per dag 

E39 Vegsund Moa NOR-WAY 
Bussekspress 

431: 
Fjordekspressen 
Bergen-Ålesund 
om Stryn 

3 per dag 
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4.2.7.2 Rutebåttrafikk 

Tabell 10 Rutebåtruter ved hele/deler av ruta 

Veg 
Strekning 

Operatør Rute nr. på ruten Hyppighet Fra  Til 
E39 Vestnes Molde Norled 2063 Varierende 

4.2.7.3 Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken 

Tabell 11 Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken 

Veg Strekning Sted Problem/Kommentar 
Fra  Til 

E39 Legrovik Molde f.kai Molde innfart øst Moderate 
køproblemer knyttet 
til morgen-
/ettermiddagsrush. 
Inn mot byen 
morgen, ut av byen 
ettermiddag. 
Forventes utbedret 
ved utbygging av 4-
felt i bypakken. 

 

4.2.7.4 Kollektivfelt og sambruksfelt 

Tabell 12 Kollektivfelt og sambruksfelt 

Veg Kollektivfelt/ 
sambruksfelt Fra Til 

Status per 2018 Behov fram til 
2050 

Sted meter Sted meter 
 Kollektivfelt       
        
        
 Sambruksfelt Årø 

rundkjøring 
Ny 
Bolsønes 
rundkjøring

 0 Molde 2*3,6
=7,2 
km 

        
        
Sum 
(km) 

    0  7,2 

Sum (%)     0   
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Det finnes ikke kollektivfelt/sambruksfelt i byene Ålesund, Molde og Orkanger i dag. I 
Ålesund og Molde jobber man konkret med å få på plass bypakker, her er kollektivfelt og 
sambruksfelt helt sentralt. Kun Molde ligger under rute 4b. 
Videre arbeid med bypakkene her vil vise konkret behov og resultat på lengde og 
strekninger. Ikke åpning før 2018. Orkanger vurderer å gå mot bypakke, men her er det ikke 
tatt endelige beslutninger pr 2014. 

4.2.7.5 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 

Tabell 13 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 

Tiltak Antall totalt pr. 2018 Behov for nye pr. fram til  
2050 (stk.) 

Kollektivknutepunkt 3  
Stamruter 3  

I byer/tettsteder 2  
Utenfor byer/tettsteder 1  

Holdeplasser 163  
Stamruter 134  

I byer/tettsteder 43  
Utenfor byer/tettsteder 120  

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

0 1 –Foreslått 
innfartsparkering i område 
Hjelset i kollektivutredning 
for Molde. 
2 – Foreslått 
innfartsparkinger noen 
steder i Ålesund, gjennom 
arbeid med KVU og Bypakke. 

Tettsteder < enn 5000 innbyggere 
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4.2.7.6 Universell utforming 

Tabell 14 Kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming 

 Antall 
totalt 
pr. 2018 

Herav antall universelt 
utformet pr. 2018 
(oppgi antall pr kategori etter 
registreringsmetodikk)

Restbehov for 
universell utforming 
fram til 2050 

  Antall Antall Antall  
Kollektivknutepunkt 3 1 2 0 3 
-Stamruter 3 1 2 0 3 
-I byer/tettsteder 2 1 1 0 2 
-Utenfor 
byer/tettsteder 

1 0 1 0 1 

Holdeplasser 163 54 37 72 91 
-Stamruter 134 35 33 66 68 
-I byer/tettsteder 42 5 6 32 11 
-Utenfor 
byer/tettsteder 

120 49 31 40 80 

Tettsteder < enn 5000 innbyggere 

4.2.8 Ferjesamband 

Tabell 15 Ferjesamband og universell utforming 

 
I statsbudsjettet for 2015 er der foreslått utvidelser med en ekstra ferje på begge disse 
ferjesambandene. Vil gjelde fra 1. mai 2015. 

4.2.9 Skredsikring 

På denne ruta er det få registrerte skredpunkter/-strekninger. Det er registrert 2 skredpunkter i 
Skorgedalen i Vesnes kommune. Det kan imidlertid på enkelte strekninger være noen ustabile 
fjellskjæringer med stein- og isnedfall slik at det er behov for sikringsnett. 

Ferjesamband Antall 
ferjeleier 

Antall 
ferjeleier, 
universelt 
utformet 

Antall 
ferjer 

Antall 
ferjer, 
universelt 
utformet 

Til Fra 

Molde Vestnes 2 0 3 3 
Halsa Kanestraum 2 0 2 0 
      
Sum (stk.) 4 0 5 3 
Sum (%) 100 0 100 60 
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Tabell 16 Skredutsatte punkter/strekninger pr. 2018/behov fram til 2050 

Veg Skredutsatte punkter/strekning 
Prioriteringsfaktor 

> 2,5 > 3,5 
E39 Ellingsgården, MR Hp17 m 14185-14255  3,71 
E39 Ryggfonn, MR Hp17 m 15000-15101  3,68 
E39 Sprovsfonna, MR Hp17 m 16097-16287  4,03 
E39 Kristiseter, MR Hp17 m 17579-17599 2,79  
Sum    

4.2.10 Tilrettelegging for gående/syklende 

Langs ruten er det gjennomgående tilbud for gående og syklende fra Klett til Orkanger og 
Molde-Lønset. De øvrige strekningene har stedvis tilrettelegging ved skoler, men mangler 
sammenhengende tilbud langs riksvegruten.  

For en del av strekningene som i dag har et tilbud for gående og syklende er det behov for 
oppgradering. I tillegg er det behov for at sykkelruter skiltes. Det innebærer helhetlig og 
gjennomgående skilting av sykkelruta, samt skilting av hovednettet i Molde og 
Orkanger/Fannrem. 

Hovedutfordringene er: 
 Bygge ut hovednett for sykkel i Molde. Tilrettelegging for sykkel inngår som en svært 

viktig del av bypakke Molde. (Henviser til bypakke/byomtale) 
 Bygge ut hovednett for sykkel i Orkanger/Fannrem. 
 Etablere sammenhengende tilrettelagt og skiltet tilbud for gående og syklende langs 

ruta. 
 Etablere gode løsninger for gående og syklende i forbindelse med store vegprosjekt. 
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Tabell 17 Tilbud og behov for gående og syklende per 2018 

Veg Kategori Tilbud per 2018  
(km) 

Behov fram 
til 2050 
(km) 

  rv fv  
 a) Blandet trafikk (gående og syklende i 

kjørebanen) 
 31  

 b) Gang- og sykkelveg 33 7 36 
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau    
 d) Sykkelveg med fortau   8 
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
   

 f) Sykkelekspressveg    
 g)  Brudd på ruta    
 h) Mangler tilbud (ikke tilrettelangt) 153   
 i)  Alternativ vegrute (fv,kv,) der det ikke er   

differensiert mellom kategoriene a,b,c,d, 
og e 

31  471) 

1)I hovedsak tilrettelegging langs lokalveg ved bygging av nyanlegg. 
 
I tillegg vil det være behov for å utbedring av de eksisterende anlegg. 
 

4.2.10.1 Gående 

Langs ruten er følgende byer og tettsteder aktuelle for å utarbeide lokale gåstrategier: Molde 
og Orkanger/Fannrem. I Molde ble det i 2013 vedtatt hovednett for gående og syklende. 

 

4.2.10.2 Syklende 

Langs ruten er det Molde og Orkanger/Fannrem som har mer enn 5000 innbyggere. 
 

4.2.10.2.1 Molde 

Hovednett for gående og syklende vedtatt i 2013. 
Viser for øvrig til bypakkeomtale. Av det vi regnes som by er 5 km av det sammenhengende 
sykkelvegnettet statens ansvar. (Molde Fk-Årø) 
 

4.2.10.2.2 Orkanger/Fannrem 

Kommunen har vedtatt hovednett for sykkel fra 2010. Omlegging av Riksvegruta i 
forbindelse med åpning av strekningen Harangen-Høgkjølen gir endret trafikkmønster som 
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vil påvirke behovet for sykkeltilrettelegging. Det er ca 5 km av det sammenhengende 
sykkelvegnettet som er statens ansvar. 
 
Det er ikke behov for sykkelekspressveg langs ruta, men i Orkanger/Fannrem og i Molde vil 
det være behov for å skille gående og syklende. 
 

4.3 Trafikksikkerhet 
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Tabell 18 Ulykker på ruten siste 6 år (2008-2013 ) 

Veg Hoved-
strekning 

Lengde ÅDT1) Antall 
ulykker2) 

Drepte2) Hardt 
skadde2) 

Registrert 
skadekostnad 
(mill.kr/ km og år) 3) 

E39 Ålesund-
Molde 

60 6000 59 7 11 1,145 

E39 Molde-
Bergsøya 

50 15000/
6000/2
500 

54 3 10 0,910 

E39 Bergsøya-
Stormyra 

80 1500/1
000 

35 3 10 0,493 

E39 Stormyra-
Klett 

75 1500/4
000/10
000 

73 2 10 0,584 

        
Sum 
(stk.) 

   221 
 

15 41  

Sum 
(%) 

    7 19  

1) Kjøretøy/døgn, gjennomsnitt på strekningen 
2) Tall fra siste 6 år inkl. 2013. Ulykker registrert i STRAKS. 
3) Registrert skadekost som kommer fram i Skost 
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4.3.1 Firefelts veg 

Tabell 19 Strekninger med 4-feltsveg 

Veg Hovedstrekning Status 4-felts veg 
pr. 2018 
(km) 

Behov 4-felts veg 
fram til 2050 
(km) 

E39 Ålesund-Hjelset 0 90-94 
E39 Thamshamn-Klett 0 26 
    
    
Sum (km) 0 120 
 

4.3.2 Midtrekkverk 

Tabell 20 Strekninger med midtrekkverk 

Veg Hovedstrekning 

Status 2/3-felts 
veg med 
midtrekkverk pr. 
2018 
(km) 

Behov 2/3-felts 
veg med 
midtrekkverk fram 
til 2050 (km) 

E39 Hjelset-Bergsøya 0 27 (inkl bru og 
tunnel) 

E39 Rundt Orkanger 0 12-14 
    
Sum 
(km) 

 0 40 

 

4.3.3 Tiltak mot utforkjøringsulykker 

Rute 4b Region midt 
Samlet lengde (situasjon pr 1/1-2014) 257 
Antall km som har fartsgrense 70 km/t eller høyere, og som ikke er 
firefelts veg  

223 

Antall km som inngår i rad 2 og som er åpnet for trafikk i løpet av de 
siste 10 årene (åpnet for trafikk før 1/1-2014). 

24 

Antall km som inngår i rad 2 og der det i handlings-programmet for 
2014-2017 er prioritert «Store prosjekter» eller midtrekkverk på 
eksisterende 2-/3 felts veger med forutsatt åpning før 1/1-2018 

10 

Antall km som inngår i rad 2 og der det antas at det vil bli åpnet ny veg 
i perioden 2018-2023 (jf. NTP 2014-2023)  («store prosjekter» og 

33 
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midtrekkverk på eksisterende 2-/3 felts veger)  
Antall km der det forventes at det er behov for en gjennomgang for å 
kartlegge behov for tiltak i samsvar med standarden i NTP 2014-2023 
(rad 2 minus summen av radene 3, 4 og 5) 

151 

Antall km som inngår i rad 6 der det er gjennomført strakstiltak etter 
TS-inspeksjon (tiltak gjennomført før 1/1-2014). 

40 
 

Anslag når det gjelder andelen av nødvendige tiltak som allerede er 
gjennomført på strekningene i rad 7 (grovt estimat – gjennomsnittstall) 

90 

4.3.4 Sikkerhetsrangering 

Tabell  21– «Sammenslåtte delstrekninger» med høy forventet skadekostnad 

V
e
g 

F
y
l
k
e 

Sted (eventuelt 
strekning fra – 

til) 

Fra Til A. 
FSK/km 
og år 

B. 
FSK/kjtkm 

C. 
FSK/NSK KategoriHP 

Km
 

HP  

km
 

m
ill kr 

Rangering 

kr 

Rangering 

Verdi 

Rangering

E39 
ST Staurset 5 8,037 5 8,544 2,610 4 6,652 1 7,160 1 2 

E39 
M

R Fremmerholen 15 4,193 15 5,391 3,951 2 1,216 6 2,110 4 1 

E39 
ST Grønset - Haukvika 5 5,129 5 7,226 1,017 23 2,639 3 2,754 3 2 

E39 
M

R Svorta 16 2,226 16 3,381 2,584 5 1,206 7 1,510 7 1 

E39 
M

R Leirvika 36 0,359 36 1,359 0,755 30 1,841 4 1,940 5 2 
E39 
M

R x til rivalbanen - x 
myrvegen 23 0,327 23 2,249 2,569 7 1,172 9 1,389 8 1 

E39 
ST Stav 1 0,525 1 1,525 4,229 1 1,008 11 1,380 10 1 

E39 
M

R Vestre Brusdalen 15 7,391 15
10,50

0 3,186 3 0,981 16 1,735 6 1 

E39 
M

R Takneskrysset x 352 34 6,401 34 7,401 0,611 31 1,450 5 1,360 11 2 

E39 
M

R Brautaløypa - 
Apalset 16 10,22

6 16
12,22

6 2,157 8 1,061 10 1,188 16 1 

E39 
M

R x Røbekk kirke 23 2,249 23 4,249 1,959 10 0,964 18 1,297 12 1 

E39 
M

R Fursetfjellet kgr 25 0,000 25 1,000 0,963 26 1,000 13 1,200 15 2 

E39 
M

R Sjøholt 16 14,74
0 17 0,636 1,562 19 0,937 20 1,209 14 3 
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E39 
M

R Bergsøya v x f285 28 0,136 28 1,136 0,861 28 0,970 17 1,150 18 2 

E39 
M

R Stavråa - Betna 33 5,114 33 6,998 0,555 33 1,004 12 1,058 21 2 

E39 
M

R Skinstadreset 15 12,50
0 15

13,50
0 2,104 9 0,648 29 1,230 13 1 

E39 
M

R Betna 34 1,273 34 2,273 0,545 34 0,987 15 1,090 20 2 

E39 
ST Springarbekken 4 37,76

1 4 38,76
1 0,912 27 0,942 19 1,130 19 2 

E39 
M

R Kjelbotnen x E136 17 16,76
9 17

17,59
1 1,134 22 0,795 24 1,010 22 2 

E39 
ST Viggjatunnelen 1 14,70

1 1 15,70
1 1,870 12 0,688 26 0,970 23 1 

E39 
M

R Vestnes  18 5,779 18 6,775 1,589 17 0,825 21 0,920 26 1 

E39

M
R Solnør x 661 16 5,862 16 7,984 1,642 15 0,785 25 0,926 25 1 

E39 
ST Hundåa bru vest - 

Slupphaugen 4 23,00
0 4 25,00

0 0,762 29 0,798 23 0,958 24 2 

E39 
ST Kårestølen - 

Stormyra x 680 4 42,76
1 5 0,606 0,605 32 0,811 22 0,889 29 2 

E39 
M

R Ytreholkrysset 15 1,193 15 2,193 1,849 14 0,569 31 0,910 27 1 

E39 
M

R Gjerde x f103 - 
Ørskog/Vestnes 17 4,081 17 9,081 0,972 25 0,681 27 0,869 30 2 

E39 
M

R x Røbekk kirke 23 4,450 23 6,252 1,239 20 0,610 30 0,748 31 1 

E39 
ST Øysand Ø 1 4,902 1 9,398 1,857 13 0,538 32 0,719 32 1 

4.3.5 Tunnelsikkerhet 

Tunnelsikkerhet blir ivaretatt gjennom tunnelsikkerhetsforskriften samt Håndbok N500, 
R510, R511 og R512. I tillegg er diverse rundskriv sendt ut fra Vegdirektoratet. Forskriften 
og håndbøkene skal brukes på tunneler med lengde >500m. 
 
Det blir i dag skilt mellom bygging av nye tunneler og oppgradering av eksisterende 
tunneler.  
 
Nye tunneler skal bygges etter gjeldende håndbøker. Eventuelle fravik skal sendes regional 
fraviksgruppe, som vurderer om søknaden kan godkjennes regionalt eller om den krever 
videre behandling i Vegdirektoratet. Alle nye vegtunneler >500m skal sikkerhetsgodkjennes 
etter håndbok R511 før bygging og før åpning. 
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For oppgradering av eksisterende tunneler skal krav i tunnelsikkerhetsforskriften etterleves. 
Forskriften stiller krav som sikrer et minimum av sikkerhet, men det fører også til at 
tunnelgeometri får lav prioritet ved oppgraderinger.  
Der den tekniske sikkerhetsutrustingen må oppgraderes, er det gjeldende håndbok sine krav 
som blir ivaretatt. I noen tilfeller vil krav til universell utforming bli utfordrende å ivareta.  
 
Oppgradering av eksisterende tunneler skal ikke sikkerhetsgodkjennast etter Håndbok R511, 
men kontrolleres mot tunnelsikkerhetsforskriften. Frist for å tilfredstille kravene i 
tunnelsikkerhetsforskriften på TEN-T vegnettet er 2019. 
 
Alle tunneler på riksveg >500 meter skal sikkerhetsrevideres hvert 6. år. Revisjonen blir 
utført av regionen sitt revisjonsteam, det blir utarbeidet en omfattende rapport som sendes 
til Vegdirektoratet og vegavdelingene.  
 
Følgende tunneler er > 500 meter på rute 4b: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Samtlige eventuelle oppgraderingsbehov i kostnader vil være dekket av kostnadene som 
ligger inn i omtalen om framtidig utvikling av ruten i senere kapittel. 
 

Tunnelnavn Fylke HP, m 
Høgsettunnelen MR HP 6, 631m-1472m
Brekktunnelen ST HP 1, 4945m-6244m
Mannsfjelltunnelen ST HP 1, 8815m-10604m
Svalnestunnelen ST HP 1, 11163m-11956m|
Viggjatunnelen ST HP 1, 14415m-17147m
Storsandtunnelen ST HP 1, 17797m-21469m
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4.3.6 Tiltak mot ulykker med gående og syklende 

Tabell 22 Status trafikkulykker med gående og syklende per 2014 

Veg Hoved-strekning Lengde ÅDT1) Antall 
ulykker2) 

Drepte2) Hardt 
skadde2) 

E39 Breivika-Kvam (Vestnes 
fk) 

60,0 6000 0 0 0 

E39 Kvam (Vestnes fk)-Årø 5,0 15000 6 0 0 
E39 Årø-Hjelset 15,0 6000 2 0 0 
E39 Hjelset-Bergsøya 30,0 2500 1 0 0 
E39 Bergsøya-Betna 30,0 1500 0 0 0 
E39 Betna-Stormyra 50,0 1000 0 0 0 
E39 Stormyra-Harangen 40,0 1500 0 0 0 
E39 Harangen-

Thamshamn(Bårdshaug) 
10,0 4000 1 0 0 

E39 Thamshamn-Klett 25,0 10000 0 0 0 
Sum 
(stk) 

   10 0 0 

Sum 
(%) 

    0 0 

1) kjøretøy/døgn, gjennomsnitt på strekningen 

2) Tall fra siste 6 år inkl. 2013. 

4.3.7 Hvileplasser og kjettingplasser for tungtrafikken 

I Møre og Romsdal ble det på Digernesskiftet åpnet døgnhvileplass i 2012, med et høyt 
servicenivå. Digernesskiftet betjener begge kjøreretninger, har 10-12 tungbilplasser og 
stenges med bom. I Molde er det fortsatt ikke funnet aktuelle plasser. 

I Sør-Trøndelag ønsker Statoil å inngå samarbeid med SVV om drift av døgnhvileplass på 
Klett. 

E39 har 5 stoppeplasser for tungbil langs rute 4b: Ørskogfjellet, Bergsøya og Valsøya i Møre 
og Romsdal, Bårdshaug og Ellingården i Sør-Trøndelag. 



 
Rutevise utredninger Rute 4b 

 

38 
 

 

Figur 5 Vegsideanlegg hele region midt, per 2014. 

Tabell 23 Hvileplasser og kjettingplasser 

Veg Hvileplasser 
antall 2018 

Kjettingplasser 
antall 2018 

Hvileplasser 
restbehov fram 
toø 2050 

Kjettingplasser 
restbehov fram, 
til 2050 

E39 1    
Sum (stk) 1    
 



 
Rutevise utredninger Rute 4b 

 

39 
 

4.3.8 Kontrollplasser 

 

Figur 6 Kontrollplasser 

I dag er det trafikkstasjoner i TK-området Ålesund, Molde, Kristiansund og Sunndalsøra 
tilknyttet ruten. Det er delvis så liten etterspørsel etter teknisk kontroll i noen stasjoner at 
kontrollhallen er stengt opptil flere dager i uken. 

Ingen av trafikkstasjonene ligger gunstig til i forhold til effektiv og rasjonell 
utekontrollvirksomhet, idet de ligger utenom og et stykke fra hovedveiene. Det kreves 
følgelig vesentlig ressurs for å lede trafikken til kontrollhallene. 
 
Utekontrollstasjonene/-plassene i fylket er i dag ikke plassert eller utrustet slik at det egner 
seg til eller kan bygges ut til sambruksstasjoner.  
 
Det er diskutert og vurdert om vi i fremtiden skal ha en eller to sambruksstasjoner i Møre og 
Romsdal; en sør om Romsdalsfjorden og en nord om Romsdalsfjorden. Konklusjonen er at vi 
mener det er tilstrekkelig med en sambruksstasjon for Møre og Romsdal, knyttet til 
etablering av ferjefri E39. Vi ser for oss at sambruksstasjonen kan plasseres i 
Tomrefjord/Furland-området i Vestnes kommune, men dette er avhengig av trasevalg for ny 
E39. Dette gir forsvarlig reiseavstand både fra Kristiansund/Molde-området og fra Ålesund-
området.  
Etablering av stasjon i Orkdal i fremtiden må sees i sammenheng med ny vegtrasé for E39 i 
området. Må vurderes sammen med ny havneterminal og må dekke transport til/fra Hitra (fv. 
714), Berkåk-Fannrem og E39 mot Trondheim. 
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Tabell 24 Kontrollplasser 

Veg Sted Kontrollplasser 
antall 2018 

Kontrollplasser 
restbehov framtil 2050 

E39 Ørskogfjellet, Vestnes 1 Status 2018: Lite bygg, vil avvikles når 
det etableres kontrollstasjon i Vestnes. 
2018-2023? Blir et knutepunkt i forhold 
til trafikk til/fra Ålesund/Molde/ 
Kristiansund/Åndalsnes (Oslo) 

E39 Bergsøya, Gjemnes 1 Status 2018: Bygg, fast vekt. 
Bremseprøver og grav senest 2016. 

E39 Orkanger, Orkdal  Ny i perioden 2018-2023? 
Sum 
(stk) 

 2 3 

4.3.9 Rasteplasser for personbiler 

På rute 4b vil det bygges veldig mye ny veg frem mot 2050. Her vil rasteplasser naturlig 
inngår i vegbyggingen, altså inkludert i ny vegbygging. 

Tabell 25 Rasteplasser for personbiler 

Veg Antall rasteplasser per 
2018 

Behov antall nye 
rasteplasser fram til 
2050 

Behov for antall gamle 
rasteplasser som skal 
oppgraderes til god 
standard  

E39 9 (per 2014) *  

4.4 Miljøforhold 

En beskrivelse av status ved inngangen til 2018 for de viktigste miljøutfordringene som skal 
dekke følgende forhold: 
 
For rute 4b i Region midt viser Vstøy-beregninger per 01.01.2018 at 204 personer kan 
forventes å være utsatt for innendørs støynivå over 38 dB i egen bolig. De fleste av disse bor 
langs E39 gjennom Sjøholt og fra Molde til Hjelset. 
 
Tabellen under viser forventet antall personer med innendørs støynivå over 38 dB per 
01.01.2018 for alle riksvegrutene i Region midt. Grunnlaget for tabellen er Vstøy-
beregninger, hvor 2012-trafikktall er framskrevet med fylkesprognoser til 2017. Det er også 
brukt beregningsår 2017. Fylkesprognosene har vært lavere enn reell trafikkvekst i 
tettstedsområder og om vi ikke får begrenset personbiltrafikken er det grunn til å forvente at 
antall personer med innendørs støynivå over 38 dB i 2018 vil være høyere enn beregnet. 
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Rute Antall personer med innendørs 
støynivå over 38 dB.  
Status 01.01.2018 

4a 87 
4b 204 
6a 424 
6b 2 
6d 285 
6e 300 
7 166 

Sum Region midt 1468 
 
 
Vstøy 1.jan 2018 fratrukket virkninger av vegprosjekt som ferdigstilles før 
01012018 

 

Rute Fylke Antall personer, støy 
inendørs over 38 dB 

Antall personer 
per bolig 

Antatt kostnad 
per bolig 

Kostnad 
millioner  

4b 15 192 2,34 0,5 41,0 
4b 16 12 2,34 0,5 2,6 
Sum  204 4,68 1,0 43,6 
 

4.4.1.1 Vannforskriften/EUs Vannrammedirektiv 

4.4.1.1.1 Fysiske vandringshindre 

Det er gjennom arbeidet med Vannforkriften/EUs Vannrammedirektiv gjennomført 
kartlegginger av mulige fysiske vandringshindre langs ruten. Det er et mål i forskriften om at 
alle vannforekomster skal ha minst god tilstand innen 2021. Vannforekomster som innehar 
fysiske vandringshindre for fisk vil i de fleste tilfeller ikke kunne oppnå god tilstand før dette 
er utbedret. Alle registrerte vandringshindre langs ruten forårsaket av Statens vegvesen vil 
etter planen utbedres innen 2018. Det kan dukke opp noen nye ettersom ikke alle 
vannområder har hatt en like god prosess rundt tiltaksplanene sine og ikke alle områder har 
blitt like godt kartlagt. Men dette er vanskelig å anslå og vil måtte tas underveis i prosessen 
mot 2021. 

4.4.1.1.2 Avrenningsproblematikk 

Avrenning fra diffuse kilder og punktkilder fra veg kan ha stor påvirkning på miljøet langs 
vegene, og særlig for innsjøer og mindre bekker/elver. Avrenning av salt og overflatevann til 
verneområder og sårbare områder er tatt med som en av konflikttypene i arbeidet med 
økologiske konflikter, og dermed vurdert inn der. 
 
Utslipp fra tunneler ble ikke tatt med som en del av vurderingen av økologiske 
konfliktpunkter, og er dermed fremhevet som et eget punkt. Utslipp av urenset vaskevann 
fra tunnel utgjør en mulig stor trussel for de vassdragene hvor vaskevannet slippes. På 
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bakgrunn av dette skal det gjennomføres en kartlegging av alle tunneler i regionen i 2014 
med tanke på rensing av vaskevann og utslipp til resipienter. Herfra vil det høyst sannsynlig 
komme behov for tiltak, men hvor mange det gjelder og hva slags tiltak som er nødvendig 
og mulig er igjen svært vanskelig å anslå. Totalt i Region midt har vi 49 tunneler som ligger 
langs riks- og europaveger. Langs rute 4b finnes det 10 i dag tunneler. 
 
Tabell 1: Antall tunneler i Region midt fordelt på rute 

Rute Antall tunneler
Rute 4a 3 
Rute 4b 10 
Rute 6a 9 
Rute 6b 0 
Rute 6d 10 
Rute 6e 8 
Rute 7 9 
SUM 49 

 

4.4.1.2 Økologiske konflikter 

Økologiske konflikter ble kartlagt i region midt i 2009. Her ble det funnet et teoretisk antall 
konflikter med naturhensynet på 255 konfliktpunkter/områder. Den teoretiske metoden tar 
utgangspunkt i avstanden fra vegen (direkte berøring, 0-100 m og 100-200 m) i 
beregningen av vegens påvirkning på objekttypen. Det ble etter dette gjennomført en faglig 
vurdering av disse 255 konfliktene ettersom den teoretiske metoden ikke tar hensyn til 
topografi og lignende lokale forhold. Etter dette har det kommet frem 42 punkter eller 
områder som kan og bør utbedres for å bevare det økologiske mangfoldet i regionen. 
Konfliktene omhandler i hovedsak «Prioriterte naturtyper» og «Naturvernområder». Årsaken 
til den store reduksjonen av antall konflikter er i stor grad at påvirkningen fra vegen er 
vurdert ned etter den faglige vurderingen. I de tilfeller hvor vegen er en av flere faktorer som 
påvirker objekttypen er det ikke foreslått investeringstiltak. Trafikkmengden (ÅDT) er også 
tatt i betraktning i vurderingen av vegens påvirkning på objekttypen. 
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Tabell 2: Totalt antall teoretiske konfliktpunkter 
Objekttype Nord- 

Trøndelag 
Sør- 
Trøndelag 

Møre og 
Romsdal 

Sum 

Økologisk korridor 
konfliktnivå >= 3 

9 0 0 9 

Naturvernområde 
konfliktnivå >= 4 

8 3 18 29 

Kulturlandskap 
konfliktnivå >= 4 

0 1 2 3 

Prioritert naturtype 
konfliktnivå >= 4 

36 28 130 194 

Viktig artsforekomst 
konfliktnivå >= 4 

11 4 5 20 

Sum 64 36 155 255 
 
 
 
Tabell 3: Antall konflikter etter den faglige gjennomgangen 
 Nord- 

Trøndelag 
Sør- 
Trøndelag 

Møre og 
Romsdal 

Sum 

Økologisk korridor 
konfliktnivå >= 3 

8 0 0 8 

Naturvernområde 
konfliktnivå >= 4 

5 1 5 11 

Kulturlandskap 
konfliktnivå >= 4 

0 1 0 1 

Prioritert naturtype 
konfliktnivå >= 4 

5 5 11 21 

Viktig artsforekomst 
konfliktnivå >= 4 

1 0 0 1 

Sum 19 7 16 42 
 
Tabell 4: Antall konflikter etter den faglige gjennomgangen, sortert per rute 
 

Objekttype/Rute 4a 4b 6a 6b 6d 6e 7 
Økologisk korridor 0 0 0 0 0 0 8 
Naturvernområde 0 4 (2) 1 0 3 0 5 
Kulturlandskap 0 0 0 0 0 1 0 
Prioritert naturtype 2 10 (5) 4 0 7 0 5 
Viktig artsforekomst 0 0 0 0 0 0 1 
Sum 2 14 (7) 5 0 10 1 19 
 
For rute 4b er det registrert 14 konflikter som er aktuelle å iverksette tiltak for. 7 av disse er 
på den delen av strekninga som deles mellom rute 4b og 6d, og 7 er kun for rute 4b. Av de 
som deles mellom rute 4b og 6d er 5 tiltak av investeringskarakter. Av de som kun finnes 
langs rute 4b er 4 foreslåtte tiltak av investeringskarakter. 
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Figur 7 Kart over økologiske konflikter langs rute 4b 

Det ble gjort en ny vurdering i 2011av konfliktene kartlagt i den økologiske kartlegging for 
Region midt i 2009. Den nye vurdering ga grunnlag til innspill til NTP 2014 – 2023. 
 
Tabell 5: Investeringstiltak NTP 2014-2023 
 Rute 4a Rute4b Rute 6a Rute 6b Rute 6d Rute 6e Rute 7 
Vann 0,1 2,0 1,2 0,0 0,2 0,1 2,6 
Biologisk 
mangfold 

0,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SUM 0,8 2,6 1,2 0,0 0,2 0,1 2,6 
 
For Rute 4b ble det innspilt et behov på kr 0,6 millioner. 
I HP ble det lagt inn kr 2,0 millioner for hele regionen i perioden 2014-2023. 
Flere av konfliktene trenger så omfattende tiltak med store kostnader (f.eks. flytting av 
vegtraseen) at det i den nye vurderingen ble ansett som uaktuelt å forslå som aktuelle tiltak 
for den kommende NTP-perioden. Det er også et stort behov for å revidere 
kartleggingsmetodikken som er benyttet i dette arbeidet.  
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Tabell 6: Oversikt over verneområder og kulturlandskap langs rute 4b 
Verneområder Kulturlandskap 

Nasjonalpark Naturreservat Landskapsvernområder Helhetlig 
kulturlandskap 

 Skinstadreset  
(Skodje kommune) 

 Skjetne med Andåsen 
(Skaun kommune) 

 Solnørvika (Skodje 
kommune) 

  

 Liafjellet (Skodje og 
Ørskog kommune) 

  

 Sjøholt  
(Ørskog kommune) 

  

 Batnfjordsøra 
(Gjemnes kommune) 

  

 Langvatnet  
(Tingvoll kommune) 

  

 Reitvågen  
(Halsa kommune) 

  

 Vinstormyra  
(Hemne kommune) 

  

 Kjølen  
(Orkdal kommune) 

  

 Svorkmyran  
(Orkdal kommune) 

  

SUM 0 SUM 11 SUM 0 SUM 1 
 

 

Figur 8 Kart fra over verneområder rute 4a. Kilde: http://www.naturbase.no 

Det er mange kulturminner langs hele ruten og grundigere undersøkelser må gjennomføres 
for konkrete prosjekter for å se om det vil være i konflikt med kulturminner. 
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Langs rute 4b er det registrert 4 objekter i verneplanen som må tas hensyn til i fremtidige 
prosjekter. 
 

 

Figur 9 Oversikt over alle objekter i verneplanen i Region midt 

Tabell 7: Oversikt over objekter i verneplanen langs riksvegrutene i Region midt 
Nr. Navn på miljø/objekt Kommune Rute Status 
20 Vestnes 

(Kjørebru/Sprengverkbru) 
Vestnes 4b Uavklart 

21 Vestnes (Kjøreveg/Bjelkebru) 
 

Vestnes 4b Uavklart 

22 Vestnes (Kjøreveg/Platebru) Vestnes 4b Varslet fredet etter 
Kulturminneloven 

145 Trondhjemske Postvei 
 

Ørskog/Vestnes 4b Uavklart 

23 Flatmark-Skiri (Rideveg) Rauma 6d Varslet fredet etter 
Kulturminneloven 

24 Flatmark-Skiri 
(Kjøreveg/Rideveg) 

Rauma 6d Varslet fredet etter 
Kulturminneloven 

25 Flatmark-Skiri (Chausse) Rauma 6d Fredet etter 
Kulturminneloven 
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26 Flatmark-Skiri (Kjøreveg) Rauma 6d Fredet etter 
Kulturminneloven 

17 Gjevingåsen  Stjørdal/Malvik 7 Varslet fredet etter 
Kulturminneloven 

 
 

4.5 Universell utforming 

4.5.1.1 Overordnet beskrivelse av utfordringer 

Arbeidet med universell utforming skal ha fokus på hele reisekjeder, slik det er beskrevet i 
NTP 2014-2023.  Da må sammenhengen mellom krysningspunkter, gangfelt, manglende 
tilbud for gående/syklende, rasteplasser, rømningsveier i tunell, ferjekaier, ferjer og 
holdeplasser/knutepunkt for kollektivtransporten vurderes. Den faglige beskrivelsen av 
hvordan universell utforming er ivaretatt langs rutene pr. 2018 må bygge på et datagrunnlag 
som sier noe om kvaliteten/universell utforming på disse anleggene, basert på felles 
kriterier. Pr. i dag er felles kriterier i forhold til kvalitet og universell utforming beskrevet i 
håndbok 017. Denne henviser til prinsippet om universell utforming, og stiller krav med 
hensyn til stigning og kurvatur. I forhold til rutevise utredninger står det beskrevet at det 
skal gis en faglig beskrivelse av universell utforming på et overordnet nivå. På bakgrunn av 
dette kommer en oversikt over hva vi har status på i dag. 

4.5.1.2 Anlegg for gående og syklende 

Det foreligger ikke noe felles innsamlet datagrunnlag med felles kriterier for beskrivelse av 
universell utforming av anlegg for gående og syklende langs riksveg i regionen. Det 
nærmeste vi kommer er sporadiske sykkelveginspeksjoner og en kartlegging av sykkelrutene 
langs riksveg inkludert alternative ruter der hvor en ikke kan sykle langs riksveg. Det 
foreligger ingen kartlegging av universell utforming langs disse rutene. 

4.5.1.3 Knutepunkt og holdeplasser 

Våren 2012 startet regionen opp et arbeid med å registrere knutepunkt og bussholdeplasser 
langs riksveg etter metodikken som er utviklet av SINTEF på oppdrag fra Vegdirektoratet. På 
sikt skal data fra disse registreringene implementeres i NVDB og gi en oversikt over hvilke 
holdeplasser og knutepunkt langs riksveg som oppfyller krav til universell utforming. Status 
på ruten finnes i kapittel om kollektiv. Denne registreringen er mer detaljert enn kravene i 
håndbok 017. 
 



 
Rutevise utredninger Rute 4b 

 

48 
 

4.5.1.4 Rasteplasser 

Rasteplasser er et av objektene som er grundig gjennomgått i NVDB, og gir gode kriterier for 
å si noe om grad av universell utforming. Nye og oppgraderte rasteplasser etter 2013 vil, 
hvis registrert i NVDB, kunne gi data i forhold til universell utforming.  
 

4.5.1.5 Rømningsveier i tunnel 

Nestunellen i Buskerud bør løftes frem som et godt eksempel på universell utforming av 
rømningsveier i tunell. De kvalitetshevende tiltakene som er implementert her: 
http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Universell+utforming/Eksempler/Tunnel/Nest
unnelen bør implementeres som standard mål og løsninger ved nye tuneller, og ved 
oppgraderinger. Ved å gjøre dette til standard mål i forskrifter og håndbøker, samt at dette 
blir registrert inn i NVDB, vil en etter hvert ha datagrunnlag for å kunne si noe om universell 
utforming på rømningsveier i tunellene langs riksveg. 
 
De største byene har kommet et stykke på vei med hensyn til holdeplasser og knutepunkt, 
da dette har hatt stort fokus de senere årene. Bypakker og bymiljøpakker vil fortsatt bidra til 
å oppgradere holdeplasser og knutepunkt til universelt utformede anlegg i høyere tempo 
enn i mindre tettsteder. Slike pakker bidrar også til å bedre tilbudet for gående og syklende.  
 
Der hvor det foreligger er et konkret datagrunnlag i forhold til universell utforming og 
kvalitet på anleggene pr rute, vil dette være beskrevet under de respektive kapitlene for 
kollektivtransporten, rasteplasser, gående/syklende, tunnel, gangfelt og ferjesamband.  
 

4.5.1.6 Frem mot 2050 – Universell utforming av hele reisekjeder 

Det må ligge en kartlegging av universell utforming og kvalitet til grunn for prioritering av 
anlegg som skal bidra til hele reisekjeder langs rutene. Hvis anlegg beskrevet i dette 
kapittelet er dokumentert at tilfredsstiller krav til universell utforming, vil reisekjeden regnes 
som universelt utformet.  
På flere av anleggene mangler det pr. i dag dokumentasjon på et nivå som kan si noe om 
kvalitet og universell utforming i forhold til håndbok 017. Det vil derimot være mulig å si 
noe om omfanget av arbeidet for å nå målet om universell utforming av hele reisekjeder i 
2050. 
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4.6 Konseptvalgutredninger (KVU) 

Det er utarbeidet to konseptvalgutredninger i tilknytning til rute 4b, som også henger 
sammen med utredning på E39 på rute 4a lenger sør, samt et overbygningsdokument for 
disse tre. Samtlige har fått regjeringsbeslutning for trasé: 

- E39 Skei-Ålesund (omtalt under rute 4a) 
- E39 Ålesund-Bergsøy 
- E39 Bergsøy-Liabø 
- Overbygningsdokument E39 Skei-Liabø 

 

Figur 10 Framtidig vegtrase for rute 4b  (4a) jf. konseptvalgutredninger (delaljer i kapittel 6) 

 

4.6.1.1 E39 Skei – Ålesund 

Tilhører rute 4a. 
 

4.6.1.2 E39 Ålesund – Bergsøy 

Det var lansert 3 hovedtraseer for konsept mellom Ålesund og Molde:  
 Dagens trasé for E39 med ferje Molde-Vestnes med 20-min frekvens 
 Ny ferjefri trasé under Romsdalsfjorden fra Vik i Tomrefjord via Otrøya til Julneset i 

Molde 
 Alterntativ ytre trasé fra Brattvåg til Midsund, men med fortsatt ferje Molde-Vestnes 

Regjeringen tok våren 2014 beslutning om ferjefri trasé med tunnel under Romsdalsfjorden 
fra Tomrefjord og bruløsning fra Otrøya til Julneset i Molde. Endelig trasévalg mellom Moa 
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(Ålesund) og Vik i Tomrefjorden er ikke avklart og det skal etter oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet gjennomføres konsekvensutredning på strekningen 
Digernesskiftet-Vik. Dette arbeidet er planlagt ferdig høsten 2015. 
 

4.6.1.3 E39 Bergsøy – Liabø 

Det var lansert 3 konsept mellom Bergsøya og Liabø for passering av Halsafjorden:  
 Ferjesamband med 20-min frekvens 
 Tunnel under Halsafjorden 
 Bru over Halsafjorden 

Regjeringen tok våren 2014 beslutning om bru over Halsafjorden. Videre arbeid skal settes i 
gang på dette så raskt som mulig. Her vil teknologiutvikling være sentralt. 
 

4.6.1.4 Overbygningsdokument E39 Skei-Liabø 

Det er utarbeidet et overbygningsdokument for å se de 3 ovenstående KVU-ene i 
sammenheng. 
 
Det er også utarbeidet konseptvalgutredning i rutas sørlige ytterpunkt, KVU for 
transportsystemet i Ålesund. Dette tilhører egentlig rute 6d, men E39 på rute 4b går 
gjennom kommunen og er derfor inkludert i utredningen. 
Her ventes regjeringsbeslutning høsten 2014. KS1 var lagt frem mars 2014. 

4.7 By- og tettstedområder 

Ruten 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 om lag 5,5 km lang 
strekning med redusert fartsgrense, og forbi Liabø pga innkorting av vegstrekning med 
svært lav standard. Det er valgt å legge om traseen for riksvegen ved Vinjeøra. 
 

I Molde jobbes det med en bypakke. Denne skal etter planen iverksettes i løpet av 2017, 
med hovedfokus på innfartsvegen fra øst mot sentrum, kollektivtiltak og gang/sykkel. Det 
tas sikte på at E39 skal (som følge av vedtatte KVU) legges i tunnel bak Molde sentrum. Kort 
eller lang tunnel er ikke avklart, men planarbeid vil samkjøres med arbeid for en bypakke. 
Det er pr i dag kapasitetsutfordringer på E39 fra øst mot sentrum i rushtiden. Bypakken 
inneholder en fire felts veg øst for sentrum. Ny fjordkryssing E39 Vik-Julbøen vil fjerne en 
flaskehals på E39, både ferjesambandet og bytrafikken i Molde fra ferjekai. Samtidig vil en 
ferjefri fjordkryssing medføre kraftig vekst i trafikken, og med ny innfart på E39 fra vest mot 
Molde vil dette kreve tiltak. Forventet status pr 2050 er fullverdig fire felts veg på hele 
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strekningen både vest og øst for Molde, med tunnel forbi sentrum som løser 
byutfordringene for E39. 

Traséen skal også legges utenom Orkanger sentrum frem mot 2050. 

 

4.8 Andre temaer  

Enten i direkte tilknytning til eller i nærheten av ruten er det flere flyplasser og havner som 
samfunnet og spesielt næringslivet benytter seg av. Det er relativt stor spredning i størrelse 
og betydning. 
 
Havner 
Ålesund og Kristiansund er tilknyttet stamnettet. Ålesund havn ligger i endepunkt av rute 4b. 
Kristiansund ligger nært tilknyttet rute 4b, via rv. 70. 
Molde er viktig regional havn som ligger langs ruten. 
Orkanger har Orkdal havn som er tilknyttet stamnetthavnen Trondheim. Orkdal havn ligger 
langs ruten. 
 
Det er et rikspolitisk mål om at vi skal arbeide mot økt overføring av godstransport fra veg 
til sjø. Potensialet for eksportrettede transporter fra havnene på Vestlandet er langt fra godt 
nok utnyttet. Et vilkår for å forbedre dette er imidlertidig at tilkomstnettet på vegen blir 
bedre utbygd enn det er i dag. 
Mye gods fra Vestlandet blir i dag fraktet over fjellet til Oslo-området for utskiping derfra, 
eller med bil videre til kontinentet. Sjøtransport har med andre ord et stort potensial langs 
rute 4b. Dette vil si både internt på Vestlandet og med direkte utskiping fra de mange 
havnene som finnes her. 
Utvikling av en ferjefri E39 med gode terminaltilknytninger er et prioritert område for alle 
fylkene på Vestlandet. E39 vil i et samspill med havneknutepunktene bli en viktig bærebjelke 
for en fremtidig økonomisk utvikling både for landsdelen og for hele landet. 
 
Lufthavner 
Ålesund, Molde og Kristiansund har alle lufthavner. Ålesund (Vigra) er eneste som er 
stamnettlufthavn, denne er dekket av rute 6d. 
Alle tre lufthavnene har hatt stor trafikkvekst de senere år og den ser ut til å fortsette. Når 
man nå skal etablere en ferjefri E39 med vesentlig bedre vegstandard enn i dag kan 
strukturen bli noe landets politikere må vurdere nærmere. Med nye veger blir avstanden 
mellom disse lufthavnene vesentlig kortere enn de er i dag. Og man kan få kun drøye 1 time 
mellom Vigra og Molde, samt knappe 1 time fra Molde til Kristiansund. 
Bare Molde ligger direkte til rute 4b. 
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5 MÅL FOR UTVIKLING AV RUTEN 

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. 
 
Mål for 2050 
I forslaget til ny målstruktur for NTP 2014-2023 er det formulert følgende mål for utvikling 
av transportsystemet: 
 

 Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke 
konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i 
bosettingsmønsteret.  

 Transportpolitikken skal bygges på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker 
med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.  

 Transportpolitikken skal bidra til å begrense klimagassutslipp, redusere 
miljøskadelige virkninger av transport samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og 
Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet. 

 Veksten i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel 
og gange. 

 Transportsystemet skal være universelt utformet. 
Spesielt for rute 4b er at den inngår i Stortingets vedtatte strategi for en ferjefri E39 innen 
20 år. Denne strategien har en egen målformulering i NTP 2014-23 som er: Regjeringen 
legger i utgangspunktet til grunn at videre planlegging skal ta sikte på ferdigstilling av en 
ferjefri E39 i løpet av en tjueårsperiode. Det vises til flertallsmerknad i Innst. 450 S (2012-
2013). 
 
Utfordringer for rute 4b 
De viktigste utfordringene for ruten er: 

― Redusert fremkommelighet og høye avstandskostnader for tungtrafikken pga flere og 
delvis lange parti med dårlig vegstandard (smal, svingete og ujevn veg med stor 
stigning) og lange strekninger med redusert fart pga kombinasjonen lav standard og 
bosettinger langs traséen. 

― Dårlig fremkommelighet for gjennomgangstrafikken og tungtrafikken gjennom 
tettsteds- og byområder. 

― De to ferjene på ruten gir redusert fremkommelighet og høye avstandskostnader for 
all trafikk. 
Nøkkelordene er: For lav frekvens, usikker regularitet/pålitelighet, ventetider, høye 
kostnader. 

― Miljøutfordringer og barrierevirkninger for lokalmiljøet i byer og tettstader. 
― Møteulykker, særlig på strekninger med høy trafikk. 
― Utforkjøringsulykker. 
― Mangelfullt tilbud for gående og syklende. 
― Behov for skredsikring noen steder langs dagens trasé. 
― Stort forfall knyttet særlig til tunneler, men også til veg, bruer, tunneler og vegutstyr. 
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Mål for ruten frem mot 2050 
Rute 4b skal binde sammen nordlig del av Vestlandet inkludert Trøndelag på en effektiv og 
trafikksikker måte. God fremkommelighet og reduserte avstandskostnader er sentralt. Dette 
skal gjøres gjennom: 

- Å erstatte ferjesambandene med faste fjordkryssinger. 
- Å etablere firefeltsveg med dimensjonerende fart på 100 km/t mellom Ålesund og 

Hjelset.  
- Å etablere firefeltsveg med dimensjonerende fart på 90 km/t fra Thamshamn til Klett. 
- Å etablere veg med midtrekkverk og dimensjonerende fart på 90 km/t på 

strekningen Hjelset-Bergsøya.  
- Å etablere veg med 90 km/t på strekningen Høgkjølen-Harangen og Harangen-

Thamshamn. 
- Å etablere tofeltsveg med dimensjonerende fart på 80 km/t på alle nybygde 

strekninger på resten av ruten.  
- Etablere vern mot utforkjøringsulykker og sikre myke trafikanter med separate gang- 

og sykkelveger der det er bosetting langs ruten. 
- Redusere skredfaren langs hele ruten. 

6 STRATEGIER OG TILTAK FOR Å NÅ MÅLENE 

Samferdselsdepartementet har besluttet hvilke prinsippielle løsninger som skal legges til 
grunn for videre planlegging på strekningen E39 Volda-Valsøya i Møre og Romsdal. 
Stortinget har før dette sluttet seg til ambisjonen om å gjøre E39 ferjefri i løpet av 20 år, 
jamfør Innst. 450 S (2012-2013). 
 
De strategier og strekningsinndelinger som fremkommer her skal være i tråd med det som 
planlegges. Strekningene er lengre deler av vegnettet som kan utløse store 
samferdselseffekter og samfunnsmessige effekter Det legges opp til å opprette 
prosjekt/planprosjekt for strekningene. 
 
Ruten som helhet vil måtte vurderes underveis for hvilke strekninger som eventuelt ikke 
trenger å være innunder ambisjonen om en ferjefri E39 på 20 år. Altså hvilke strekninger 
som man legger planer for etter 2035 og mot realisering innen 2050 som er perspektivet for 
denne utredningen. 
 
På strekningen under rute 4b går E39 gjennom tre byområder. I Ålesund og Molde arbeides 
med endelig grunnlag for bypakker, mens det pågår lokalpolitiske diskusjoner om det 
samme i Orkanger. Ålesund tilhører i denne sammenhengen rute 6d. 
 
Strekningen E39 Volda – Ålesund – Molde – Astad i Møre og Romsdal, samt E39 Betna – 
Vinjeøra – Stormyra i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fikk spesfikt planleggingsmidler i 
statsbudsjettet for 2015. 
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I det videre under kapittelet her omtales hovedaktiviter som må gjøres på strekningene for å 
utvikle denne i ønsket retning. Det legges opp til å få en balansert planleggings- og 
utbyggingstakt i hele 20 års-perioden i tråd med Storingets ambisjoner. Det er ellers lagt 
vekt på teknologiske utfordringer, forventede endringer i samfunnsbehov og forventet 
trafikkvekst.  
Selv om utbygging planlegges sent i perioden er det ønskelig å gjøre grep for å sikre areal 
for fremtidig utbygging så tidlig som mulig og gjøre grunnerverv i pressområder. Dette bør 
gjøres gjennom områderegulering eller kommunedelplaner. Dersom dette utsettes kan det 
vanskeliggjøre senere utvikling av vegnettet og gjøre tiltakene vesentlig dyrere, blant annet i 
byområder. 
 
Som følge av ambisjonene rundt E39, vil store deler av rute 4b få helt ny veg frem mot 2050. 
Dette medfører da også at samtlige av utfordringene som er på dagens vegnett, spesielt 
knyttet til risiko og sårbarhet, vil bli løst. 

6.1 Helhetlig strategi for ruten 

Tabell 26 Hovedstrekninger på ruten 

Hoved- 
strekning1) 

Dimensjonerende 
ÅDT-2050 2) 

Tungbil-
andel % 

Vegstandard-2050 Begrunnelse

E39 Ålesund-
Molde 

 12 000- 20 000  Firefeltsveg N100 

E39 Molde-
Bergsøya 

 6 000- 12 000  Fire-/trefeltsveg N100 

E39 Bergsøya-
Stormyra 

 5 000- 6 000  Tofeltsveg N100 

E39 Stormyra-
Klett 

 4 000- 15 000  To-/tre-/firefeltsveg N100 

1) Strekning med i stor grad enhetlig vegstandard 
2) ÅDT som legges til grunn for valg av vegstandard på strekningen 
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Figur 11 Hovedstrekninger på ruten 
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6.2 Beskrivelse av strekningsvis investeringsbehov 

6.2.1 Hovedstrekning: Ålesund – Molde 

 
Samferdselsdepartementet har besluttet at videre planlegging av E39 Ålesund–Molde skal ta 
utgangspunkt i to konsept, Tautrakonseptet over Ørskogfjellet (K2) eller Tautrakonseptet 
gjennom Solnørdalen (K3). Vegvesenet vil høsten 2014 sette i gang arbeidet mot en ønsket 
konsekvensutredning av miljømessige og kostnadsmessige konsekvenser av en trasé 
gjennom Solnørdalen. Konsekvensutredningen og en anbefaling knyttet til trasevalg enten 
om Solnørdalen eller Ørskogfjellet er planlagt ferdig høsten 2015. Videre fra Vik i 
Tomrefjord skal fremtidig E39 gå ferjefritt over fjorden via Otrøya og videre via Molde. Det er 
igangsatt forundersøkelser (vind, bølger) for kryssing av Romsdalsfjorden. Kryssing av 
Romsdalsfjorden skal være med å integrere Ålesund og Molde i ett felles bo- og 
arbeidsmarked. For å få ønsket effekt er det viktig å sikre god tilknytning fra selve 
fjordkryssingen mot byene og mot E136 Tresfjordbrua. Særlig forbindelsen sørover mot 
Ålesund og mot E136 bør ha som mål om at skal åpnes samtidig som fjordkryssingen 
realiseres.  
 
Det arbeides samtidig med grunnlag for bypakke i Molde. I pakken ligger en forutsetning om 
at en fremtidig E39 ikke skal medføre økt gjennomgangstrafikk i byområdet. Det planlegges 
for en tunnel som kan avlaste dagens vegnett i byområdet og skal skape god frem-
kommelighet fra Julbøen og gjennom sentrum videre nordover på E39. 
Ferjesambandene E39 Vestnes-Molde og E39 Halsa–Kanestraum har i dag høyest andel 
gjenstående biler av riksvegferjesambandene. Det vil bli en økning i kapasiteten i begge 
sambandene fra mai 2015. 
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6.2.1.1 Delstrekning: Breivika - Digernes 

6.2.1.1.1 Strekningsbeskrivelse 

Strekning HP/km fra/til Lengde Dagens ÅDT Dagens vegstandard 

Breivika-Digernes Ny veg 15 9000/5000 Tofeltsveg >10/8,5-9/6-8,5 m 

Dagens veg 15 km, ny veg blir trolig tilnærmet lik i lengde. Start i rundkjøring på Moa i 
Ålesund, høy trafikk hele strekningen. Dagens veg har to felt med varierende bredde og er 
sammenfallende med E136 på rute 6d. 

6.2.1.1.2 Utfordringer 

Dagens veg går langs Ålesund sin drikkevannskilde, Brusdalsvatnet, og det er et klart ønske 
om at man i fremtiden flytter E39 fra dette dalføret. Trafikkmengde tilsier fire felt, og da at 
man bør legge mye av denne strekningen i tunnel. Strekningen er svært ulykkesutsatt og har 
stort behov allerede i dag for vesentlige tiltak for trafikksikkerhet. Omkjøringsmulighetene 
for spesielt tunge kjøretøy er begrenset og av svært lav vegstandard. 

6.2.1.1.3 Strategier og tiltak 

Firefelts veg mellom Ålesund og Molde er det overordnede målet, som en del av ambisjonen 
om ferjefri E39. Dette må gjøres etappevis, med fjordkryssing nord for Vik som trolig første 
steg. På hovedstrekningen Ålesund-Molde er trolig denne delstrekningen mellom Breivika og 
Vik til full fire felts veg siste steg, men det må gjøres tiltak mot trafikksikkerhet raskt. 
 

6.2.1.2 Delstrekning: Digernes – Vik 

6.2.1.2.1 Strekningsbeskrivelse 

Strekning HP/km fra/til Lengde Dagens ÅDT Dagens vegstandard 

Digernes-Vik Ny veg * 6000/1500 Tofeltsveg >10/8,5-9/6-8,5 m 

* Dagens veg til ferje er 43 km, ny veg blir med ny trasé. Ny veg blir vesentlig kortere og 
mindre kupert. Ny trasé ikke avklart ennå, ulike alternativ vurderes. 
Fjellovergangen over Ørskogfjellet og den relativt høye tungbilandelen på denne strekningen 
gir til dels krevende forhold på dagens tofeltsveg med varierende bredde. 
Som følge av ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden er det bestemt at det skal bygges ny veg 
med stort sett ny trasé på hele strekningen. Traséen blir trolig vesentlig endret fra dagens. 

6.2.1.2.2 Utfordringer 

Fra Digernes til Vik er det som nevnt satt i gang arbeid med utvidede vurderinger for 
trasévalg. Dagens E39 går på svingete veg og gjennom Sjøholt sentrum med redusert fart og 
nærmiljøutfordringer. Videre går vegen over Ørskogfjellet, som er en fjellovergang uten 
krabbefelt og med trafikksikkerhetsutfordringer spesielt vinterstid. Nordsiden av 
Ørskogfjellet går også gjennom skredutsatte Skorgedalen mot Vestnes. 
Denne delstrekningen er også felles med rute 6d på E136, og det er avgjørende at koblingen 
mellom Vik og Tresfjordbrua på E136 blir sikret ved utbygging av strekningen. 
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6.2.1.2.3 Strategier og tiltak 

Firefelts veg mellom Ålesund og Molde er det overordnede målet, som en del av ambisjonen 
om ferjefri E39. Dette må gjøres etappevis, med fjordkryssing nord for Vik som trolig første 
steg. Et naturlig og avgjørende neste steg vil være Digernes-Vik. Det er her de store 
tidsgevinstene for regionen kommer, i tillegg til ferjefri fjordkryssing. 

6.2.1.3 Delstrekning: Vik – Molde  

6.2.1.3.1 Strekningsbeskrivelse 

Strekning HP/km fra/til Lengde Dagens ÅDT Dagens vegstandard 

Vik-Molde Ny veg * 2000/15000 Ferje/Tofeltsveg 6-8,5 m 

* Ny veg i ikke avklart trasé. 
Ferjesambandet Vestnes-Molde er bestemt å bli erstattet av prosjektet Vik-Julbøen, en 
undersjøisk tunnel fra Vik til Otrøya med videre forbindelse til Julbøen med hengebru. 
Fjordkryssingen av Romsdalsfjorden fikk planleggingsmidler i statsbudsjettet for 2015. Veg 
videre fra Julbøen til Molde ikke endelig avklart, men tunnel er trolig løsning. 

6.2.1.3.2 Utfordringer 

Ferjesamband med vesentlige kapasitetsproblemer til tider. Ny veg fra Julbøen til Molde 
holder ikke standard for å ta forventet trafikk når ferje blir erstattet med ny veg. Strekningen 
har i dag mye randbebyggelse som vil få vesentlig økte støyplager som følge av trafikkvekst. 
 

6.2.1.3.3 Strategier og tiltak 

Besluttet å erstatte ferje med ny veg. Undersjøisk tunnel og hengebru med firefeltsveg. Veg 
videre fra Julbøen ikke endelig besluttet, men tunnel forbi Molde sentrum er et alternativ 
som vurderes videre. 
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6.2.2 Hovedstrekning: Molde – Bergsøya 

 
Departementet har besluttet at planlegging av E39 Molde–Bergsøya skal ta utgangspunkt i 
såkalt østre korridor. 
På foretaksmøte for Helse Midt ble det i desember 2014 vedtatt at det skal etableres ett 
felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal, og at dette skal plasseres på Hjelset i Molde 
kommune. Dette gir en plassering langs E39, som er hovedvegen mellom Molde og 
Kristiansund. Det nye sykehuset vil sette krav til fremkommelighet for utrykningskjøretøy på 
en forholdsvis lang strekning, og redusert reisetid for en bedre integrering av bo- og 
arbeidsmarkeder. I kostnadene for sykehus er det regnet inn kryssløsninger fra riksveg og 
utbedring av tilførselsveger, men ikke eventuelle nødvendige tiltak for økt fremkommelighet 
på riksvegnettet. Den største flaskehalsen på strekningen i dag er E39 Lønset–Hjelset, denne 
vil iløpet av de nærmeste 5 årene få et kraftig økt press ved etablering av et nytt sykehus. 

6.2.2.1 Delstrekning: Molde (Årø) - Hjelset 

6.2.2.1.1 Strekningsbeskrivelse 

Strekning HP/km fra/til Lengde Dagens ÅDT Dagens vegstandard 

Molde(Årø)-Hjelset Veg i ny trasé/linje * 15000/8000 Tofeltsveg >10/8,5-9/6-8,5 m 
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* Ny veg i ikke avklart trasé. 
Strekningen Lønset-Hjelset fikk planleggingsmidler i  statsbudsjettet for 2015. 

6.2.2.1.2 Utfordringer 

Strekningen har voksende trafikk og det er allerede kapasitetsproblemer til tider. Mange 
avkjørsler og delvis dårlig vegstandard, et strekke mangler gul midtlinje. Plassering av nytt 
sykehus på Hjelset vil gi vesentlig ytterligere vekst i trafikken og krav til vegstandard. 

6.2.2.1.3 Strategier og tiltak 

Bestemt at strekningen skal bygges med firefeltsveg. 

6.2.2.2 Delstrekning: Hjelset – Bergsøya 

6.2.2.2.1 Strekningsbeskrivelse 

Strekning HP/km fra/til Lengde Dagens ÅDT Dagens vegstandard 

Hjelset-Bergsøya Hp24 m:0 / hp27 
m:1571 

30 2500 Tofeltsveg 6-8,5/8,5-9 m 

På strekningen Knutset-Høgset er det bygget ny veg på 4,5 km, med 0,7 km tunnel. E39 på 
strekningen er innkortet med 1,4 km. Prosjektet et bygget i sammenheng med strekningen 
Astad-Knutset som er ny tofelst veg på 5,6 km. Denne siste strekningen er bygget utenom 
eksisterende tettbebyggelse. 

6.2.2.2.2 Utfordringer 

Batnfjordsøra er et tettsted midt på strekningen hvor det på sikt er ønskelig å legge trasé 
utenom sentrumsgatene.  
Nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal blir plassert på Hjelset, og vil bety en god del for 
fremtidig trafikkvekst på denne strekningen. 

6.2.2.2.3 Strategier og tiltak 

Strekningen vil ha to-/trefeltsveg på lengre sikt. 
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6.2.3 Hovedstrekning: Bergsøya – Stormyra 

 
Departementet har besluttet at planlegging av E39 Bergsøya–Valsøya skal ta utgangspunkt i 
konseptet med hengebru over Halsafjorden. Det er igangsatt forundersøkelser (vind, bølger) 
for kryssing av Halsafjorden. Vegvesenet vil utrede ulike brukonsepter (hengebru, flytebru 
og rørbru). 
Fra Betna til Stormyra langs Vinjefjorden ligger strekningen med dårligst standard på E39 
gjennom Møre og Romsdal i dag. En utbedring her er viktig for å bedre kommunikasjonen 
mellom Møre og Trøndelag. 
Ferjesambandene E39 Vestnes-Molde og E39 Halsa–Kanestraum har i dag høyest andel 
gjenstående biler av riksvegferjesambandene. Det vil bli en økning i kapasiteten i begge 
sambandene fra mai 2015. 
 

6.2.3.1 Delstrekning: Bergsøya – Betna 

6.2.3.1.1 Strekningsbeskrivelse 

Strekning HP/km fra/til Lengde Dagens ÅDT Dagens vegstandard 

Bergsøya-Betna Hp27 m:1600 / ? * 1500 Tofeltsveg 6-8,5 m 

* Her blir det delvis ny veg i ikke avklart trasé.  
Fjordkryssingen av Halsafjorden fikk planleggingsmidler i statsbudsjettet for 2015, som 
forprosjekt for mulig brukryssing. 

6.2.3.1.2 Utfordringer 

Ferjesambandet har i dag regionens høyeste andel av gjenstående kjøretøy. Det er bestemt 
at ekstra ferje kommer i trafikk fra mai 2015. 
Delvis kronglete veg med flere trafikksikkerhetstiltak som er nødvendig. 
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6.2.3.1.3 Strategier og tiltak 

Det er bestemt at ferjesambandet Halsa-Kanestraum skal bli fast forbindelse gjennom 
ambisjonen om en ferjefri E39. 

6.2.3.2 Delstrekning: Betna – Stormyra 

6.2.3.2.1 Strekningsbeskrivelse 

Strekning HP/km fra/til Lengde Dagens ÅDT Dagens vegstandard 

Betna-Stormyra ? / hp01 m:0 50 * 1500/1000 Mangler gul midtlinje / 
Tofeltsveg 6-8,5 m 

* Her blir det delvis ny veg i ikke avklart trasé. 

6.2.3.2.2 Utfordringer 

Delvis kronglete veg med lav standard og delvis uten gul midtlinje.  

6.2.3.2.3 Strategier og tiltak 

Som en del av ambisjonen om fullgod utbedret E39 fra Kristiansand til Trondheim, skal det 
her bygges H2-standard på hele strekningen. 

6.2.4 Hovedstrekning: Stormyra – Klett 

 
Ved åpning av Høgkjølen–Harangen, vil E39 bli lagt om til dagens fv. 710 gjennom Orkanger 
sentrum. Departementet har besluttet at Orkdal havn skal utvikles som godsterminal for 
Trondheimsområdet. Lokalpolitisk diskuteres det en eventuell bypakke for Orkanger. 
Vegvesenet har satt i gang et forprosjekt for å se på mulige vegløsninger mellom Harangen 
og Thamshamn for å sikre fremkommelighet, tilgjengelighet og gode boforhold. 
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Ut fra anslått trafikkvekst vil det bli behov for nye løp i tunnelene mellom Orkanger 
(Thamshamn) og tilkobling til E6 på Klett. Det er usikkert når kravet vil slå inn. Dagens OPS-
kontrakt på strekningen går ut i 2030. 
 

6.2.4.1 Delstrekning: Stormyra – Thamshamn 

6.2.4.1.1 Strekningsbeskrivelse 

Strekning HP/km fra/til Lengde Dagens ÅDT Dagens vegstandard 

Stormyra-Thamshamn Hp04 m:43901 * 1500/4000 Tofeltsveg 6-8,5/8,9-9 m 

* Her blir det delvis ny veg i ikke avklart trasé. 
Strekningen Høgkjølen-Harangen åpner i 2015 med tilstrekkelig standard på lengre sikt. 

6.2.4.1.2 Utfordringer 

Inn til og gjennom Orkanger diskuteres det løsninger for trafikken, det vurderes bypakke for 
å sikre blant annet fremkommelighet, trafikksikkerhet og lokalmiljø. 
 

6.2.4.1.3 Strategier og tiltak 

To-/trefeltsveg på delen av strekningen nærmest Thamhamn, som følge av forventet 
fremtidig trafikk. 
 

6.2.4.2 Delstrekning: Thamshamn – Klett 

6.2.4.2.1 Strekningsbeskrivelse 

Strekning HP/km fra/til Lengde Dagens ÅDT Dagens vegstandard 

Thamshamn-Klett ? / (16) hp01 m:0 30 4000/10000 Tofeltsveg 6-8,5/8,5-9/>10 m 

 
Det er OPS på strekningen i dag, kontrakt går ut i 2030. 
Ut fra anslått trafikkveskt vil det bli behov for nye løp i tunnelene mellom Thamshamn og 
Klett (kryss mot E6). 

6.2.4.2.2 Utfordringer 

Trafikkvekst som forventes gir krav om to løps tunneler. 

6.2.4.2.3 Strategier og tiltak 

Bestemt utbedringsstandard og firefeltsveg på lengre sikt. Tunnelsikkerhetsforskriften gir 
behov for å nye tunnelløp på alle tunneler på denne delstrekningen. 
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6.3 Oppsummert strategier og kostnader 

 

Tabell 27 Utviklingstiltak ruten 

Hovedstrekning Tiltakskategori Standard i 
2050 

Sum kostnad  
2018-2050 
(mrd. kr) 

E39 Ålesund-
Molde 

Ny veg i ny trasé Firefeltsveg 31,6 

E39 Molde-
Bergsøya 

Utbedring/Ny veg i 
dagens trasé/Ny 
veg i ny trasé 

Tre-
/firefeltsveg

8,1 

E39 Bergsøya-
Stormyra 

Utbedring/Ny veg i 
dagens trasé/Ny 
veg i ny trasé 

Tofeltsveg 14,3 

E39 Stormyra-Klett Utbedring/Ny veg i 
dagens trasé/Ny 
veg i ny trasé 

To-/tre-
/firefeltsveg

10,6 

    
Sum   64,6 
 



 
Rutevise utredninger Rute 4b 

 

65 
 

Tabell 28 Utviklingstiltak, hovedstrekning 

Hovedstrekning Delstrekning Tiltakskategori Veg-
standard i 
2050 

Sum kostnad  
(2018-2050) 
(mrd. kr) 

Ålesund-Molde Breivika-Digernes Utbedring/Ny 
veg i dagens 
trasé/Ny veg i 
ny trasé 

Firefeltsveg 4,7 

Digernes-Vik Ny veg i ny 
trasé 

Firefeltsveg 9,6 

Vik-Julbøen Ny veg i ny 
trasé 

Firefeltsveg 12,3 

Julbøen-Molde Ny veg i ny 
trasé 

Firefeltsveg 5,0 

Molde-Bergsøya Molde-Hjelset Utbedring/Ny 
veg i dagens 
trasé/Ny veg i 
ny trasé 

Firefeltsveg Molde-Årø: 1,9 
Årø-Hjelset: 3,1 
Sum: 5,0 

Hjelset-Bergsøya Utbedring/Ny 
veg i dagens 
trasé/Ny veg i 
ny trasé 

To-
/trefeltsveg

3,1 (eksl. 
Gjemnessundbru: 
1,8) 

Bergsøya-
Stormyra 

Bergsøya-Betna Utbedring/Ny 
veg i dagens 
trasé/Ny veg i 
ny trasé 

Tofeltsveg Bergsøya-
Øygarden: 1,1 
Øygarden-Betna: 
11,2 
Sum: 12,3 

Betna-Stormyra Utbedring/Ny 
veg i dagens 
trasé/Ny veg i 
ny trasé 

Tofeltsveg 2,0 

Stormyra-Klett Stormyra-
Thamshamn 

Utbedring/Ny 
veg i dagens 
trasé/Ny veg i 
ny trasé 

Tofeltsveg 

5,2 

Thamshamn-Klett Utbedring/Ny 
veg i dagens 
trasé/Ny veg i 
ny trasé 

Firefeltsveg 5,4 

     
Sum    64,6 
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Tabell 29 Kollektivfelt og sambruksfelt 

Veg Kollektivfelt/ 
sambruksfelt Fra Til 

Behov fram til 
2050 

Kostnad 
(mill. kr) 

Sted meter  
 Kollektivfelt      
       
       
 Sambruksfelt Årø Bolsønes Molde 7200 700 * 
       
       
Sum 
(km) 

      

* Strekningen totalt ligger på 1,5-2 mrd. kroner. Det er en blanding av tiltak og 
umulig/unyttig å si hva som er kollektivandelen. Dersom man likevel skal si noe kan kanskje 
bruke 100 mill./km for ett felt, som gir totalt grovt regnet 700 mill. kroner. 
 
Det finnes ikke kollektivfelt/sambruksfelt i byene Ålesund, Molde og Orkanger i dag. I 
Ålesund og Molde jobber man konkret med å få på plass bypakker, her er kollektivfelt og 
sambruksfelt helt sentralt. Kun Molde ligger under rute 4b. 
Videre arbeid med bypakkene her vil vise konkret behov og resultat på lengde og 
strekninger. Ikke åpning før 2018. Orkanger vurderer å gå mot bypakke, men her er det ikke 
tatt endelige beslutninger pr 2014. 
 

Tabell30 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 

Tiltak 
Behov for nye per 
fram til  2050 
(stk.) 

Kostnad 
(mill. kr) 

Kollektivknutepunkt 3  
Stamruter 3  

I byer/tettsteder 2  
Utenfor byer/tettsteder 1  

Holdeplasser 91 45,5 
Stamruter 68 34 

I byer/tettsteder 11 5,5 
Utenfor byer/tettsteder 80 40 

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

1 –Foreslått 
innfartsparkering i 
område Hjelset i 
kollektivutredning 
for Molde. 
Kostnad: 4 mill.? 
2 – Foreslått 

Nr 1) 4 mill 
Nr 2) Uavklart 
omfang  
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innfartsparkinger 
noen steder i 
Ålesund, gjennom 
arbeid med KVU og 
Bypakke. 

Tettsteder < enn 5000 innbyggere 

Tabell 31 Kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming 

 Restbehov for 
universell 
utforming fram til 
2050 [antall] 

Kostnad 
(mill. kr.) 

   
Kollektivknutepunkt 3  
-Stamruter 3  
-I byer/tettsteder 2  
-Utenfor byer/tettsteder 1  
Holdeplasser 91 45,5 
-Stamruter 68 34 
-I byer/tettsteder 11 5,5 
-Utenfor byer/tettsteder 80 40 
Tettsteder < enn 5000 innbyggere 

Tabell 32 Skredutsatte punkter/strekninger per 2018/behov fram til 2050 

Veg Skredutsatte punkter/strekning 
Prioriteringsfaktor Behov fram til 

2050 –kostnad
(mill. kr) > 2,5 > 3,5 

     
     
     
     
Sum    * 
 
* Ved å bygge ny E39 til foreslått vegnormalstandard innen 2050, vil det innebære at alle 
skredpunkt blir erstattet med ny veg. 
Det må da vurderes behov for skredsikring som mer kortsiktige tiltak på dagens trasé, både 
for trygghet og regularitet på E39. På lengre sikt må vegen sikres for å være i 
tilfredsstillende stand når den blir omklassifisert til fylkesveg/kommunal veg. 
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Tabell 33 Tilbud og behov for gående og syklende per 2018 

Veg Kategori Behov fram til 
2050 (km) 

Kostnad 
(mill. kr) 

   * se kommentar 
 a) Blandet trafikk (gående og syklende i 

kjørebanen) 
  

 b) Gang- og sykkelveg 36  
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau   
 d) Sykkelveg med fortau 8  
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
  

 f) Sykkelekspressveg   
 g   Brudd på ruta   
 h)  Mangler tilbud ( ikke tilrettlagt)   
 i) Alternaiv vegrute (Fv, kv,) der det ikke 

er    differensiert mellom katogriene a, 
b, c, d, og e 

  

    
 
* Ved å bygge ny E39 til vegnormalstandard innen 2050, vil det innebære at alt behov og alle 
tilbud for gående og syklende skal bli etablert gjennom nybyggingen. 
Det må da vurderes behov for mer kortsiktige tiltak på dagens trasé, både for trygghet og 
fremkommelighet på E39. Herunder også flere tiltak på programområdene, for å sikre 
transportbehovene for samtlige brukere frem til man har ny veg. På lengre sikt må vegen 
sikres for å være i tilfredsstillende stand når den blir omklassifisert til fylkesveg/kommunal 
veg. 
 

Tabell 34 Strekninger med firefeltsveg 

Veg Hovedstrekning Behov firefeltsveg 
fram til 2050 
(km) 

Kostnad 
(mrd. kr) 

E39 Ålesund-Molde 70-80 31,6 
Molde-Bergsøya 18 3,1 
Stormyra-Klett 24 10,6 
   

Sum (km/kr) 112-122 45,3 
 



 
Rutevise utredninger Rute 4b 

 

69 
 

Tabell35 Strekninger med midtrekkverk 

Veg Hovedstrekning Behov to-
/trefeltsveg med 
midtrekkverk fram 
til 2050 (km) 

Kostnad 
(mrd. kr) 

E39 Molde-Bergsøya 15 3,6 
   
   

Sum (km/kr) 15 3,6 
 

Tabell 36 Hvileplasser og kjettingplasser 

Veg Hvileplasser 
restbehov 2018 

Kjettingplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

    
    
    
    
Sum (stk)    
 
Ved å bygge ny E39 til vegnormalstandard innen 2050, vil det innebære at alt behov og alle 
tilbud for hvileplasser, kjettingplasser, kontrollplasser og rasteplasser skal bli etablert 
gjennom nybyggingen. 
Det må da vurderes behov for mer kortsiktige tiltak på dagens trasé, både for trygghet og 
fremkommelighet på E39. På lengre sikt må vegen sikres for å være i tilfredsstillende stand 
når den blir omklassifisert til fylkesveg/kommunal veg. 
 

Tabell 37 Kontrollplasser 

Veg Sted Kontrollplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

E39 Vestnes kommune Areal 10-20 mål 30-50 
E39 Orkanger, Orkdal Areal 4,5-10 mål 15-30 
    
    
Sum (stk)    
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Tabell 38 Rasteplasser for personbiler 

Veg Behov antall nye 
rasteplasser fram 
til 2050 

Behov for antall 
gamle 
rasteplasser som 
skal oppgraderes 
til god standard  

Kostnad 
oppgradering av 
eksisternde 
rasteplasser 
(mill. kr) 

Kostnad 
nybygging 
(mill. kr) 

     
     
     
På rute 4b vil det bygges veldig mye ny veg frem mot 2050. Her vil rasteplasser naturlig 
inngår i vegbyggingen, altså inkludert i ny vegbygging. 
 

6.4 Virkninger og samfunnsøkonomiske betraktninger  

 

 2018 2050 Endring 
Endring i transportkostnader    55 mrd 
Endring i ulykkeskostnader   3 mrd 
Netto nytte av investeringene *   - 15 mrd 
Endring i antall drepte og hardt 
skadde  

  * 

Endring i reisetid på ruta    - 116 min 
Antall km uten gul midtlinje i 
2018 og 2050 

11,4 0  

Antall km med vegbredde <8,5 m 
i 2018 og 2050 ** 

193,2 0  

Antall km firefelts veg med fysisk 
adskilte kjørebaner i 2018 og 
2050 

0 122  

Antall km midtrekkverk på to- og 
trefeltsveger i 2018 og 2050 

0 15  

Antall km forsterket 
midtoppmerking i 2018 og 2050 

16,5 24  

Antall km tilrettelagt for gående 
totalt i 2018 og 2050 

119 220 101 

Antall km tilrettelagt for syklende 
totalt i 2018 og 2050 

119 220 101 

Antall km kollektivfelt i 2018 og 
2050 

0 **  

Antall skredpunkt med 
prioriteringsfaktor over 2,5 er 

0 2  
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eliminert. 
Endring i antall personer over 38 
dB innendørs støynivå 

  204 

Antall konflikter mellom riksveg 
og hhv biologisk mangfold og 
vann som er eliminert 

0   

Antall kollektivknutepunkter og 
holdeplasser langs riksveg med 
universell utforming i 2018 og 
2050 

3 / 163 6 / 254  

 

* Vi har ikke egen fullverdig EFFEKT-beregning for rute 4b. Det er gjennomført en noe mer 
overordnet og grovere vurdering, delvis vist i tall ovenfor, 
Vi har er samlet for hele rute 4a og 4b, tall vist under her. Dette er altså en total utbygging, i 
motsetning til de andre rutene hvor vi summerer enkeltprosjekter. Det er også viktig å 
merke seg at de tallene under her baserer seg på konsulent sine EFFEKT-beregninger gitt 
forutsetninger på rutene(e) som er noe annerledes enn endelig løsning som det planlegges 
for på E39 pr nå. 
Uansett, tallene for dette er: 
 Endring i ulykkeskostnad   13,8 mrd. kr 
 Netto nytte av investeringene  70,5 mrd. kr 
 Endring i antall drept og hardt skadde 14,1 
 Endring i reisetid på ruta   442 minutter (7 timer 22 minutter) 
 
** Det jobbes med bypakker både i Ålesund og Molde, samt Orkanger på lengre sikt. Her vil 
det i videre arbeid bli avklart hvor mye som får kollektivfelt/sambruksfelt. Trolig vil uansett 
ikke mye komme på det som blir fremtidig E39 forbi/gjennom byene. 
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7 VEDLEGG 1 BO- OG ARBEIDSMARKEDSREGIONER (BA-
REGIONER 

 
 
Regiontype 

 
Beskrivelse1 

Storbyregioner Senter over 150 000 innbyggere, maks tilbud av tjenester og 
offentlige institusjoner 

Mellomstore 
byregioner 

Senter mellom 19 000 og 150 000 innbyggere, middels til høyt tilbud
av tjenester og offentlige institusjoner 

Småbyregioner Senter mellom 3 500 og 25 000 innbyggere, middels tilbud av 
tjenester og offentlige institusjoner 

Småsenterregioner Senter mellom 700 og 6 000 innbyggere, middels til lavt tilbud av 
tjenester og offentlige institusjoner 

Spredtbygde 
områder 

Senter under 3 900 innbyggere, lavt til svært lavt tilbud av tjenester 
og offentlige institusjoner 
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Figur 12 Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype - Sør-Norge [2] 
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Figur 13  Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype - Nord-Norge 

8 VEDLEGG 2 OVERSIKT OVER RIKSVEGRUTER 
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Figur 14 Riksvegruter pr. 2013 

9 REFERANSER 

                                               
1 Kommunal- og regionaldepartementet, Regionale utviklingstrekk 2013, 2013,  
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