
 

 

  

 

E39 Ålesund - Bergsøya 
Tilleggsutredning Møreaksen og Romsdalsaksen 

  
 

Oppdragsnr.: 52107131   Dokumentnr.: R-001   Versjon: 07   Dato: 2021-12-06 

 

  
 

Breivika 



E39 Ålesund - BergsøyaE39 Ålesund - Bergsøya 

 
Tilleggsutredning Møreaksen og Romsdalsaksen 
Oppdragsnr.: 52107131   Dokumentnr.: R-001   Versjon: 07 

  

2021-12-06  |  Side 2 av 82  

Oppdragsgiver: Statens vegvesen 

Oppdragsgivers kontaktperson: Grethe Vikane, Oskar Kleven og Eva Larsen 

Rådgiver: Norconsult AS ,   

Oppdragsleder: Siv K. Sundgot 

Fagansvarlig: Trond Holmestad, vegplanlegging 

Michele Delapaz Hansen, transportmodeller 

Inger Lise Tyholt, samfunnsøkonomiske beregninger 

Alv Terje Fotland, ikke-prissatte tema 

 

Andre nøkkelpersoner: Kristin Brunborg Økland, rapport 

Jon Kvisberg, kostnader 

Asbjørn Gjerding-Smith, konstruksjoner 

Torgeir Sandøy, grunnforhold 

Christine Oma Nordstrøm, transportmodell og EFFEKT 

Einar Bowitz, samfunnsøkonomi 

Terje Faanes, overordna vegsystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 2021-12-06 Oversending til SVV - oppdatering ingtyh siksu siksu 

06 2021-11-22 Oversending til SVV - oppdatering troho siksu siksu 

05 2021-11-19 Oversending til SVV - Oppdatert kart KBO siksu siksu 

04 2021-11-09 Oversending til SVV KBO siksu siksu 

03 2021-10-29 Utkast for gjennomgang SVV KBO siksu siksu 

02  2021-10-27 Utkast for gjennomgang SVV KBO siksu siksu 

01 2021-10-15 Utkast for gjennomgang SVV KBO siksu siksu 

00 2021-09-24 Utkast disposisjon for gjennomgang SVV KBO siksu siksu 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler.   



E39 Ålesund - BergsøyaE39 Ålesund - Bergsøya 

 
Tilleggsutredning Møreaksen og Romsdalsaksen 
Oppdragsnr.: 52107131   Dokumentnr.: R-001   Versjon: 07 

  

2021-12-06  |  Side 3 av 82  

 Sammendrag 

Norconsult AS har utarbeidet denne rapporten som har som formål å utrede undersjøiske løsninger innen 

konsept 5 fra konseptvalgutredning (KVU) for Ålesund – Bergsøya fra 2011. Alternativene skal vurderes opp 

imot samfunns- og effektmålene fra KVU.  

Utgangspunktet er at analysen gjennomføres slik at resultatene kan sammenlignes med rapporten «E39 
Ålesund – Molde, vurdering av alternativ kryssing av Romsdalsfjorden» datert 6. desember 2019.  Det 
vurderes likevel som viktigere at analysen gjennomføres slik at man får en mest mulig reell sammenligning 
mellom alternativene og at forutsetningene for Møreaksen og Romsdalsaksen er så like som mulig. Det er 
derfor fokusert på følgende i utarbeidelsen av tilleggsutredningen: 

• Alternativene skal være sammenlignbare 

• Endrede forutsetninger og perspektiver skal framkomme av rapporten 

• Det benyttes mest mulig standardisert og etterprøvbar metodikk 

For strekningen Breivika-Ørskogfjellet er tiltakene like. For strekningen Hjelset-Bergsøya inngår ingen tiltak. 
Det er mer detaljerte vurderinger for strekningen Ørskogfjellet-Hjelset siden det er her alternativene skiller 
seg fra hverandre.  
 

Prosjektutløsende behov (fra KVU 2011) 

Behov for å redusere reisetiden for befolkning og næringsliv mellom de tre byene i Møre og Romsdal som 

ledd i regional utvikling i fylket samt bedre kommunikasjoner mellom landsdeler. 

Dette er videreført i Statens vegvesens utredning fra 2019 

 

Andre behov som ble identifisert i KVU: 

• Behov for forstørring av bo- og arbeidsmarkedsregionen. 

• Behov for forutsigbarhet og tilgjengelighet i transportsystemet. 

• Behov for bedre trafikksikkerhet. 

• Behov for å redusere trafikkens negative virkning på tettstedene langs E39. 

• Behov for å redusere klimautslipp ved transport (herunder ferjedrift). 

• Behov for å unngå inngrep i sårbare natur- og kulturmiljø og dyrket mark 

Samfunnsmål (fra KVU 2011) 

I 2040 skal transportsystemet i korridoren mellom Ålesund og Bergsøya være effektivt, tilgjengelig, pålitelig 

og ivareta behovet for kommunikasjon for bo- og arbeidsmarkedsregioner. 

 

Effektmål (fra KVU 2011) 

Reisetid mellom Ålesund og Molde skal reduseres med ca. 40 min, fra 115 min til 74 min. 

• Reisetiden mellom Molde og Kristiansund skal reduseres med ca. 10 min fra 65 til 55 min. 

• E39 skal være døgnåpen, uten risiko for forsinkelser som følge av uvær, gjensitting ved ferjeleie/kø. 

• Pendlingsomlandet med maks 45 min reisetid til by skal økes for 10.000 innbyggere. 

Andre samfunnsperspektiver (2021) 

Andre tema som kan være av betydning for hvordan alternativ kan påvirke miljø og samfunn ut ifra et 2021-

perspektiv er: Endret kommunestruktur, etablering av nytt regionalt sykehus ved Hjelset, større fokus på mer 

veg for pengene, større vektlegging av klima- og miljømål i valg av alternativ og at ny teknologi både vil 

kunne redusere utslipp fra transportsektoren og effektivisere den. Utifra det vurderes følgende forhold: 

• Hvordan påvirker alternativene reisetiden mellom Ålesund og Bergsøya på E39?  
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• Hvilken tilkobling til E136 fra nordsiden av Romsdalsfjorden gir de ulike alternativene?  

• Hvilke klimagassutslipp i bygge- og driftsfasen får man som følge av tiltak på strekningen? 

Vurderte alternativ Møreaksen og Romsdalsaksen 

Fra Ørskogfjellet til Hjelset følger konseptene ulike traseer. Det er utredet 5 ulike alternativer som er vist i 

oversiktskartet nedenfor. 

 

K2- Møreaksen  

Fra Ørskogfjellet til Vik og undersjøisk tunnel under Romsdalsfjorden til Otrøya, bru over Julsundet og tunnel 

fra Julbøen til Bolsønes og videre til Lønset. Det er gjort en følsomhetsberegning med kobling mellom 

Møreaksen og Aukra (prosjektet Kjerringsundet). I noen sammenstillinger inngår dette som alternativ K2+. 

  

K2 
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K5- Romsdalsaksen 

Alle alternativ har felles strekning fra Ørskogfjellet i dagens trase for E39 til Vestnes og via Tresfjordbrua til 

Hjelvik. Derfra flytebru til øya Sekken. Fra Sekken er det vurdert fire alternativer: 

 

K5a2:  Lang undersjøisk tunnel fra Sekken til Lønset. 

K5b1:  Undersjøisk tunnel fra Sekken til Skålahalvøya og bru over Fannefjorden til Lønset. 

K5b2:  Undersjøisk tunnel fra Sekken til Skålahalvøya og bru over Fannefjorden til Hjelset. 

K5c:  Bru fra Sekken til Veøya, fra Veøya til Sølsnes over Fannefjorden til Lønset.  

 

Trafikale konsekvenser  

Alle alternativene vil redusere reisetiden på strekningene Ålesund–Molde og Ålesund–Bergsøya. Tallene 

legger til grunn endring i reisetid med utgangspunkt i Breivika i Ålesund kommune. Mellom Ålesund sentrum 

og Breivika planlegges det innkorting av reisetid på 5 minutter som kommer i tillegg til de 

reisetidsreduksjoner som vi omtaler. Mellom Ålesund (Breivika) og Molde er reisetidsreduksjonen størst for 

Møreaksen med 40 minutter. Av alternativene med Romsdalsaksen gir K5a2 størst reisetidsreduksjon med 

om lag 26 minutter.  

Mellom Ålesund og Bergsøya reduseres reisetiden med mellom 45 og 53 minutter avhengig av hvilket 

alternativ med Romsdalsaksen man ser på. Møreaksen vil redusere reisetiden med om lag 43 minutter på 

samme strekning. På strekningen Åndalsnes-Molde bidrar alternativene med Romsdalsaksen til en større 

reduksjon i reisetid enn Møreaksen. Dette er relevant for koblingen mellom E136 og nordsiden av 

Romsdalsfjorden. 

 

 

Målet fra KVU 2011 er at 10 000 flere innbyggere skal havne innenfor 45 minutters regionen til Molde 

og/eller Ålesund. Møreaksen oppfyller denne målsettingen, mens det beste Romsdalsakse-alternativet 

kommer under dette målet. Måloppnåelsen her gir svaret på i hvilken grad bo- og arbeidsmarked utvides. 
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Den økte tilgjengeligheten for bil med ny ferjefri kryssing fører til flere bilreiser. Dette skyldes både nyskapt 

trafikk og en overføring av trafikk fra andre reisemidler. Reisemønstret påvirkes i hovedsak på samme måte 

for alle alternativene med en økning i antall bilreiser til/fra Molde. Endringen er spesielt stor for alternativet 

med Møreaksen med i underkant av 1 700 flere bilreiser til/fra Molde, der økningen skjer mellom Molde og 

områdene Vestnes, Midsund og Ålesund. I tillegg til endret destinasjonsvalg er det også en del nyskapte 

reiser som følge av lavere reisekostnad. For alternativene med Romsdalsaksen er endringen i 

destinasjonsvalg og nyskapte reiser færre, økning i reiser til/fra Molde ligger på mellom 550-700 flere 

bilreiser. Det er små forskjeller mellom alternativene på Romsdalsaksen. I motsetning til Møreaksen skjer det 

ingen endringer i reiser til/fra Midsund. Det skjer derimot endringer til/fra Rauma, men her er omfanget 

mindre. Utenfor Møre og Romsdal er de trafikale effektene meget små. 

Ny fjordkryssing vil gi endringer i reiseruter for både lengre regionale reiser og kortere lokale reiser. 

Møreaksen gir høyest trafikk for fjordkryssingen og på snittet ved Ørskogfjellet. Trafikken på snittet E39 

Tøndergård øker med Møreaksen og reduseres med Romsdalsaksen. Mellom Molde og Hjelset endres 

trafikknivået avhengig av kryss på Røvika og påkobling på Lønset eller Hjelset. Endringene i trafikken på de 

andre snittene er ellers små for samtlige alternativer. Prosjektet vil for øvrig ikke påvirke reisetid Molde – 

Kristiansund. 

 

 

 

Prissatte konsekvenser  

Tidligere kostnadsoverslag for Møreaksen og Romsdalaksen er gjennomgått/oppjustert i forbindelse med 

arbeidet. Det er gjennomført kostnadsoverslag på overordnet nivå for strekning fra Ørskogfjellet til Hjelset. 

Alle alternativene er priset med basis i løpemeterbetraktninger. På strekningen Breivika-Ørskogfjellet og for 

kobling mot Aukra i K2+, er tidligere anslag brukt som grunnlag og justert opp til 2021-kroner. 
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Netto nytte og netto nytte per budsjettkrone for hovedalternativene er vist i tabellen nedenfor. K2 

representerer Møreasken og de resterende alternativene er løsninger langs Romsdalsaksen. Alle 

alternativene har negativ netto nytte og dette skyldes i hovedsak høye investeringskostnader (den viktigste 

komponenten under "det offentlige" i tabellen under). Det er noe høyere trafikantnytte langs Møreaksen 

sammenlignet med alternativene langs Romsdalsaksen og dette skyldes at Møreaksen får den høyest 

trafikkøkning og redusert reisetid til viktige målpunkt. Alle alternativene for Romsdalsaksen har omtrent lik 

trafikantnytte. Løsningen som kommer best ut av Romsdalsakse-alternativene er K5a2. Dette er strekningen 

som er kortest og store deler av strekningen går i en undersjøisk tunnel.  

K2 Møreaksen er det alternativet med de høyeste drift og vedlikeholdskostnader. Dette skyldes at dette 

alternativet har størst tunnellengde i tillegg til en stålbru. På Romsdalsaksen er det alternativ K5a2 som har 

de høyeste drift og vedlikeholdskostnader som skyldes størst tunnellengde.  

  Møreaksen Romsdalsaksen 

KOMPONENT K2 K5a2 K5b1 K5b2 K5c 

Sum Trafikanter og transportbrukere 14 460 12 940 12 090 12 240 11 390 

Sum Operatører 0 0 0 0 0 

Sum Det offentlige -23 490 -19 970 -22 030 -20 340 -21 770 

Sum Samfunnet for øvrig -650 460 -290 80 -50 

Netto nytte (NN) -9 680 -6 580 -10 240 -8 020 -10 430 

Netto nytte per budsjettkrone (NNB) -0,41 -0,33 -0,46 -0,39 -0,48 
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Klimagassutslipp 

I byggeperioden vil alternativ K5a2 vil ha minst klimagassutslipp av de vurderte alternativene. K5c vil ha 

størst utslipp. K2 har ca. 7 % større utslipp enn K5a2. Dersom man legger til bygging av Kjerringsundet vil 

forskjellene bli større. K5c med flest bruer har størst klimagassutslipp i byggeperioden.  

 

Alternativ K2 vil gi størst klimagassutslipp i driftsfasen og høyere enn for K5a2. Det er relativt små forskjeller 

mellom K5-alternativene. I KVU fra 2011 var det definert som et behov at prosjektet skulle redusere 

klimagassutslipp. Alle alternativ vil føre til en økning i klimagassutslipp i driftsfasen og utslippene er beregnet 

å være størst i alternativ K2.  

Tema K2 K5a2 K5b1 K5b2 K5c 

Klimagass driftsfase* (tonn CO2 og NOx, 
endring fra O-alt pr år) 

27 700 20 500 22 500 22 200 20 600 

Rangering 5 1 3 3 1 

* Disse effektene inngår i beregning av prissatte konsekvenser. 

 

Ikke prissatte konsekvenser 

For ikke prissatte tema er det strekningen Ørskogfjellet-Hjelset som er vurdert. K5a2 rangeres som best av 

alternativene på Romsdalsaksen, siden det unngår inngrep på både Veøya og Skålahalvøya. K5c har størst 

konfliktpotensial av de vurderte K5-alternativ på Romsdalsaksen. Det er små forskjeller mellom K5b1 og 

K5b2. K2 er vurdert å ha noe større konfliktpotensial enn K5a/K5b, det skyldes større konflikt med 

kulturminner ved kryssing av Julsundet. For K2+ legges konfliktpotensial tilknyttet vegen Otrøya-Gossen til 

og forsterker forskjellen. Dette er ikke et eget alternativ, men K2 med annen forutsetning.  

Fagtema K2 (K2+) K5a2 K5b1 K5b2 K5c 

Landskapsbilde 1 bru 3 bruer 1 bru 2 bruer 2 bruer 4 bruer 

Naturmangfold Middels Middels Middels Middels Middels Middels 

Kulturarv Stor Stor Middels Middels Middels Stor 

Friluftsliv Noe Middels Noe Noe Noe Middels 

Naturressurser Noe Noe Noe Noe Noe Noe 

Rangering 4 (4) 1 2 2 5 

 

 

  

Tema K2 K5a2 K5b1 K5b2 K5c 

Klimagassutslipp i byggefase 371 500 345 800 375 600 370 000 408 700 

Rangering 2 1 2 2 5 
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Samlet vurdering 

I en sammenligning mellom de vurderte alternativene for Romsdalsaksen kommer alternativ K5a2 med 

undersjøisk tunnel fra Sekken direkte til Lønset best ut. Alternativet har lavest byggekostnader, best netto-

nytte og minst konflikt med miljøtema. Alternativet gir også størst reduksjon i reisetid Ålesund-Molde og 

Molde-Åndalsnes. Alternativet er nest best på reisetid Ålesund-Bergsøya. Det gir også størst utvidelse av 

pendleromland, men for dette temaet variasjonene er små for Romsdalsaksealternativene ut. Også for tema 

klimagassutslipp i byggeperioden er alternativet best, men for utslipp i driftsfasen er K5b2 litt bedre.  

 

Vurdering av Møreaksen og Romsdalsaksen opp mot mål i KVU 2011 og nye perspektiver 2021 

Når sammenstilling benyttes i videre vurdering må det avklares hvordan ulike tema vektlegges. Prissatte og 

ikke prissatte konsekvenser samt vurdering av måloppnåelse for ulike alternativer har ikke en fastsatt 

vekting. I dette ligger at det bør gjøres en vurdering av hva som har størst betydning for å oppnå samfunns-

målet som sier I 2040 skal transportsystemet i korridoren mellom Ålesund og Bergsøya være effektivt, 

tilgjengelig, pålitelig og ivareta behovet for kommunikasjon for bo- og arbeidsmarkedsregioner.  

Noen faktorer som vurderes under måloppnåelse inngår også i prissatte konsekvenser. Effektmålene er 

fullstendig formulert i kap. 3.3. Vurdering av måloppnåelse fremkommer i tabell under.  

Tabell 1-1 - Vurdering av måloppnåelse for effektmål fra KVU.  

Effektmål 2011 /Alternativ K2 K2+** K5a2 K5b1 K5b2 K5c 

Reisetid Molde-Ålesund* -40 min 
Ingen 
endring  

-26 min -25 min -24 min -22 min 

Reisetid Molde-Kristiansund* Ikke relevant for sammenligning av fjordkryssingene 

Forutsigbarhet/ framkommelighet 
E39 

Fare for 
kø på E39 

Ingen 
endring 

Oppnås Oppnås Oppnås Oppnås 

Økning pendleromland med 45 
minutt til Molde/Ålesund 

+12000/ 
5200 

Økning +5600/ 
3600 

+4900/ 
3600 

+4300/ 
3600 

+3900/ 
3600 

* Disse effektene inngår også i beregning av prissatte konsekvenser. 

** K2+ sammenlignes med K2 

 

Møreaksen gir 14 minutters kortere reisetid fra Ålesund til Molde sentrum og oppfyller samtidig effektmål om 

40 minutters reduksjon i reisetid. Legger man til forventet reduksjon i reisetid mellom Ålesund og Breivika på 

5 minutt blir reisetid redusert med 45 minutter. Med samme forutsetninger blir reisetidsreduksjonen for 

Romsdalsaksen K5a2 31 minutter, altså en del lavere enn det effektmålet la til grunn. Dette samsvarer med 

resultatene fra KVU.  

 

Det at Møreaksen fører E39 gjennom Molde sentrum gir noe mindre forutsigbarhet for reisetid og fare for 

redusert fremkommelighet i forbindelse med rushtidsperioder enn Romsdalsakse-alternativene som fører 

E39 utenom sentrum. Det kan også være fare for kø på trafikk inn/ut av Molde for Romsdalsakse-

alternativene, men det er vurdert at dette i liten grad påvirker E39-trafikken.  

Møreaksen gir en vesentlig større økning i pendlingsomland for både Molde og Ålesund enn det 

Romsdalsaksen gir. Dette samsvarer med resultatene fra KVU. Møreaksen vil øke pendlingsomlandet (under 

45 minutter reisetid) til Molde og Ålesund med henholdsvis 12 000 og 5 000 innbyggere. For alternativene 

med Romsdalsaksen gir K5a2 størst økning i pendlingsomland med om lag 5 600 innbyggere. Økning til 

Ålesund er likt for alle Romsdalsakse-alternativene med om lag 3 600 innbyggere.  

I vurdering av andre perspektiver kommer Romsdalaksen bedre ut i sammenligning av reisetider på 

strekningene Molde-Åndalsnes og Ålesund-Bergsøya med henholdsvis 11 og 8 minutter raskere via K5a2 

enn K2.  
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E39 for Ålesund-Bergsøya har en total lengde som er 2,0-8,5 km lengre for Møreaksen enn alternativene for 

Romsdalsaksen. For de lange reisene som ikke har Molde som målpunkt, vil dette forholdet normalt være i 

favør av Romsdalsaksen fordi alternativene gir en reisetidsreduksjon på E39 som er 5-10 minutter mer enn 

Møreaksen.  

Modellberegnet trafikkmengde viser at Romsdalsaksen i større grad enn Møreaksen endrer reisemønster 

til/fra Rauma, selv om nivået ikke er høyt. 

 

Klimagassutslipp i byggefasen blir noe høyere for K2 enn K5a2 på grunn av mer tunnel. I driftsfasen blir 

utslippene 37% høyere for Møreaksen sammenlignet med Romsdalsaksen. Større trafikkmengder er 

hovedårsaken til denne forskjellen.  
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1 Innledning  

E39 går fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord og er om lag 1.100 km lang. Vegen går innom blant annet 

Stavanger, Stord, Bergen, Førde, Ålesund og Molde. Reisetiden er i dag ca. 21 timer, og trafikantene må 

benytte sju ferjesamband. Det er et mål å skape en utbedret og ferjefri E39 for å redusere reisetiden. Kutt i 

reisetid kan skje ved å erstatte ferjer med faste forbindelser eller hyppigere ferjeavganger, samt utbedring av 

veg mellom fjordene. Det er beregnet at reisetiden kan halveres og at strekningen kan reduseres med ca. 50 

km. Store næringslivsregioner og bo-, arbeids- og servicemarkeder vil bli knyttet sammen og vil gi et bedre 

grunnlag for å utvikle Norges største eksportregion. 

22. april 2010 ga samferdselsdepartementet Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre en 

konseptvalgutredning (KVU) for E39 Skei-Valsøya. Man så på en lang strekning for å vurdere et helhetlig 

transportnett over lengre distanser. Strekningen er delt i tre deler: Skei-Ålesund, Ålesund-Bergsøya, 

Bergsøya-Valsøya. Det er utarbeidet et overbygningsdokument som ser de tre KVU’ene i sammenheng [1].  

På E39 mellom Ålesund og Molde er det i dag et lengre ferjesamband som oppleves som en barriere og 

bidrar til høye reisetider mellom de tre byene i fylket. Potensialet for reduksjon av reisetider på strekningen er 

betydelig. Planlegging av E39 i Møre og Romsdal har pågått i lang tid, og de anbefalte løsningene har vært 

omdiskutert. I etterfølgende kapitler gis en oversikt over mandat for tilleggsutredning Møreaksen og 

Romsdalsaksen, og et sammendrag av tidligere planlegging. 

E39 Ålesund-Molde er prioritert i NTP 2018-2029 [2] og 2022-2033 [3]. 

1.1 Mandat og oppgavegjennomføring 

Tildelingsbrevet fra Samferdselsdepartementet gjelder en bestilling av utredning om Møreaksen/ 

Romsdalsaksen som del av E39 Ålesund – Molde.  

Samferdselsdepartementet gir Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre en utredning av undersjøiske 

løsninger innen konsept 5 fra konseptvalgutredning (KVU) for Ålesund – Bergsøya fra 2011. Statens 

vegvesen skal videre se dette opp mot samfunns- og effektmålene fra KVU. Utredningen bør gjøres på 

samme grunnlag som rapporten fra 2019 for kryssing av Romsdalsfjorden for å gi et godt 

sammenlikningsgrunnlag. 

Det er Statens vegvesen som er ansvarlig for å få gjennomført utredningen og oppdraget er gitt Norconsult 

13.09.21 med leveringsfrist 09.11.21. 

Strekningen som er vurdert er sammenfallende med KVU E39 Ålesund-Bergsøya fra 2011 [4]. For 

strekningen Breivika-Ørskogfjellet er tiltakene like. For strekningen Hjelset- Bergsøya inngår ingen tiltak. Det 

er mer detaljerte vurderinger for strekningen Ørskogfjellet-Hjelset siden det er på denne strekningen 

alternativene skiller seg fra hverandre.  

Utgangspunktet er at analysen gjennomføres slik at resultatene kan sammenlignes med rapporten «E39 
Ålesund – Molde, vurdering av alternativ kryssing av Romsdalsfjorden» datert 6. desember 2019 [5]. Det 
vurderes likevel som viktigere at analysen gjennomføres slik at man får en mest mulig reell sammenligning 
mellom alternativene og at forutsetningene for Møreaksen og Romsdalsaksen er så like som mulig. Det er 
derfor fokusert på følgende i utarbeidelsen av tilleggsutredningen: 

• Alternativene skal være sammenlignbare 

• Endrede forutsetninger og perspektiver skal framkomme av rapporten 

• Det benyttes mest mulig standardisert og etterprøvbar metodikk 
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Det utarbeides en samfunnsøkonomisk analyse basert på oppdatert kostnadsoverslag og transportanalyse 

med samme modellgrunnlag som er benyttet i NTP. Ikke-prissatte tema gjennomgås på overordna nivå. Til 

slutt sammenstilles resultatene.  

1.2 Gjennomførte utredninger og planlegging i henhold til plan- og bygningsloven 

I dette kapittelet gis en kort oppsummering av tidligere planlegging av E39 på strekningen Ålesund - 

Bergsøya. 

 Konseptvalgutredning E39 Ålesund – Bergsøya, 2011 

Konseptvalgutredningen (KVU) for E39 Ålesund-Bergsøya omfatter strategier for utvikling av vegstrekningen 

fram mot 2040. Utredningen danner grunnlag for Regjeringens konklusjon om videre planlegging. I 

konseptvalgutredningen ble det utviklet ulike konsepter både sør og nord for Molde på grunnlag av definerte 

behov, mål og krav. Konsept som inngår i analysen sør for Molde er: 

• Konsept K0. Dagens situasjon (sammenligningsgrunnlaget) 

• Konsept K1. Ferjekonseptet.  

• Konsept K2. Tautrakonseptet over Ørskogfjellet (inkludert Gossen-Oterøya) 

• Konsept K3. Tautrakonseptet gjennom Solnørdalen 

• Konsept K4. Drynakonseptet 

• Konsept K5. Sekkenkonseptet (undersjøisk tunnel fra Sekken til Molde, tilsvarende 5a fra KVU) 

 
Figur 1-1 - Varianter av konsept K5 som ble vurdert i KVU. Variant a) ble tatt med videre og sammenlignet med øvrige 
konsept, se Figur  (Kilde: Konseptvalgutredning E39 Ålesund-Bergsøya, Statens vegvesen, 2011) 

På bakgrunn av den samlede vurderingen av konseptene i den samfunnsøkonomiske analysen og vurdering 

av effektmål og krav, ble K2 Tautrakonseptet anbefalt for E39 på strekningen Ålesund-Molde. KS1 støttet 

anbefalingene i konseptvalgutredningen.  
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Figur 1-2 - Konseptene fra KVU (Kilde: Konseptvalgutredning E39 Ålesund-Bergsøya, Statens vegvesen, 2011) 

Samferdselsdepartementet vedtok i brev datert 8. mai 2014 at K2 og K3 skulle legges til grunn for videre 

utvikling av E39 mellom Ålesund og Molde. Samtidig ba departementet om en tilleggsutredning for 

strekningen Digernes-Vik. I november 2017 la Statens vegvesen fram tilleggsutredningen [6]. 

Samferdselsdepartementet vedtok i brev datert 5. juni 2019 at konsept K2 skal ligge til grunn for videre 

planlegging.  

 E39 Ålesund – Molde, vurdering av alternativ for kryssing av Romsdalsfjorden, 2019 

Formålet med vurderingen var å finne enklere og bedre løsninger som kan redusere prosjektets kostnader, 

gjennomføringstid, risiko og/eller øker nytten/måloppnåelsen uten at dette påvirker hovedhensikten og 

målene for prosjektet. Det ble vurdert tre hovedalternativer i tillegg til valgt konsept. 

• Møreaksen (uten Gossen-Oterøya) – 90 og 110 km/t 

• Romsdalsaksen (om lag tilsvarende konsept 5c som ble forkastet i KVU til fordel for 5a)   

• Høyfrekvent ferje (styrking av nullalternativet i KVU) – 90 og 110 km/t 

For Møreaksen var det samme trase for 90 og 110 km/t. To løps tunnel ble vurdert opp mot tunnel med ett 

løp inkludert en mindre rømningstunnel. Flytebru ble vurdert som alternativ til hengebru over Julsundet. 

For Romsdalsaksen tok man utgangspunkt i Romsdalsaksen AS sitt forslag som har oversjøiske løsninger 

som prinsipp. Flytebru fra Hjelvika til Sekken, hengebru som ivaretar seilingshøyde fra Sekken til Veøya og 

bjelkebru fra Veøya via Sølsnesholmene til Sølsnes. Over Fannefjorden etableres flytebru til Lønset. Med 

fartsgrense 110 km/t i stedet for 90 km/t, må det etableres ny veg på strekningen Skorgedalen – Hjelvika, ny 

Tresfjordbru og tunnel under Helsetnakken til Hjelvika. 
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I utredningen ble det vurdert at et høyfrekvent ferjetilbud ikke kan bygge sammen bo- og arbeidsmarkedene 

på samme måte som en ferjefri forbindelse, og vil dermed ikke nå effektmålene i KVU. Den vil heller ikke 

bedre framkommeligheten og reisetiden for gjennomgangstrafikken på samme måte som ferjefri kryssing. 

Prosjektet konkluderte med at det vedtatte konseptet for E39 Ålesund – Molde (Møreaksen) kom best ut i en 

samlet vurdering av tekniske løsninger, samfunnssikkerhet og prissatte konsekvenser for de vurderte 

alternativene. Møreaksen kom også bedre ut enn løsningene i Romsdalsaksen for effektmålene for redusert 

reisetid mellom Ålesund og Molde, og økning i antall personer som har maksimalt 45 minutters reisetid til 

byene. Varsel om mulig innsigelse fra kulturmyndigheter dersom K5c ble valgt, spilte også en avgjørende 

rolle.  

 Status E39 og E136 

E39 og E136 er per 2021 sammenfallende på strekningen mellom Breivika (Moa) i Ålesund kommune og 

kryss vest for Tresfjordbrua i Vestnes kommune. 

 
Figur 1-3 - Oversiktskart for strekninga Ålesund-Bergsøya. Felles trase for E39 og E136 er markert med rødt. 

Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 ble lagt fram av regjeringen 19.mars 2021 og vedtatt i Stortinget i 

juni 2021. E39 Ålesund-Molde er prioritert med oppstart i perioden 2022-2027. Det er også E136 Dombås-

Vestnes som nå inngår i Nye Veier sin portefølje.  

For E39 mellom Ålesund og Molde ble det i NTP 2018–2029 lagt til grunn firefeltsveg med fartsgrense 110 

km/t. Statens vegvesen har i ettertid vurdert en redusert standard med 2/3-feltsveg med fartsgrense 90 km/t 

(4 felt på fjordkryssing pga. sikkerhet). Optimalisering i form av reduksjon i vegbredde og veglengde gir et 

redusert arealbeslag på om lag 360 daa, samtidig som kostnaden er redusert og nettonytten har økt. 

Kostnaden for strekningen er redusert med 40% sammenlignet med NTP 2018-2029 fra i overkant av 41 

mrd. kroner til om lag 24 mrd. kroner. Netto nytte er beregnet til -4,2 mrd. kroner og netto nytte pr. investerte 
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krone er beregnet til -0,2. Prosjektet omfatter ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden og utbedringer av vegene 

på land, og vil bidra til å halvere reisetiden mellom Ålesund og Molde fra om lag to timer til én time. 

Reisetidsreduksjonen bidrar med nytte for både person- og godstransport. Samtidig medfører trafikkveksten 

økte klimagassutslipp, og utbyggingen vil gi betydelige naturinngrep.  

Planarbeidet for E39 Ålesund-Molde er delt inn i flere delparseller. Basert på informasjon fra Statens 

vegvesens nettsider [7] er dette status på planarbeidet:  

 

• E39 Ålesund-Digernes: Planlegging etter plan og bygningsloven er tenkt startet opp i løpet av 2021. 

Arbeidet skal koordineres med prosjektet E39 Vegsund-Breivika. 

• E39 Digernes-Ørskogfjellet: Planlegging etter plan- og bygningsloven ble startet opp sommeren 2021. 

• E39 Ørskogfjellet-Vik: Det er utarbeidet planprogram for reguleringsplanarbeidet som ble lagt ut til 

offentlig ettersyn med høringsfrist 15. februar 2021. Det er et mål om vedtak av reguleringsplanen i løpet 

av 2021.  

• E39 Vik-Julbøen: Det er utarbeidet reguleringsplan for kryssing av Romsdalsfjorden, som ble vedtatt i de 

berørte kommuner i 2016. Det er gjort en justering av reguleringsplanen i 2019. Bunnpunktet i tunnelen 

under Romsdalsfjorden er nå planlagt høyere enn tidligere, noe som gir mindre energibehov og 

reduserte klimagassutslipp. I reguleringsplanen er det lagt inn rekkefølgebestemmelse om at 

trafikksikkerhetstiltak og støytiltak på fv. 661 Vik-Leirvikbukta skal etableres før fjordkryssingen åpner, så 

framt Ørskogfjellet-Vik ikke bygges samtidig. I reguleringsplanen for kryssing av Romsdalsfjorden er det 

lagt inn en rekkefølgebestemmelse om at E39 Julbøen-Bolsønes skal være klar for trafikkpåsetting 

senest ved åpning av fjordkryssingen. 

• E39 Julbøen-Bolsønes (Molde): Arbeidet med kommunedelplan for E39 Julbøen-Bolsønes har pågått 

siden 2015. Planarbeidet ble satt på vent i 2017 i påvente av avklaringer for kryss ved Bolsønes. 

Arbeidet ble startet opp igjen i årskiftet 2019/2020, og planen er vedtatt i Molde kommunestyre. 

Reguleringsplanarbeidet er startet opp, og det er forventet vedtak av planen i løpet av 2021.  

• E39 Bolsønes-Kviltorp var tidligere en del av “Bypakke Molde”, og er nå tatt ut av NTP. 

Reguleringsplanarbeidet på strekningen ble derfor stoppet, men planarbeidet nærmest sentrum tas inn 

som del av reguleringsplanen for E39 Julbøen-Bolsønes. Dette for å sikre god overgang fra ny E39 til 

eksisterende E39. Krysstilknytning er planlagt som rundkjøring. Tiltak på strekningen inngår ikke i NTP. 

• E39 Lønset Hjelset: Byggearbeider for ny E39 er startet opp på strekningen, og omfatter 9,3 km ny 2/3-

feltsveg med midtdeler. Det bygges nye kryss på Lønset og Hjelset. Vegen blir avkjørselsfri og med 

fartsgrense 90 km/t. Strekningen inngår i 0-alternativet (basis) for alle alternativer. 

• E136 Dombås-Vestnes: Nye Veiers løsningsforslag vil kunne gi en mulig innkorting av strekningen med 

10 km fra 147 km 137 km. Hoveddelen av innkortingen er mellom Romsdalen og Måndalen (Trollryggen-

Vollabukta). Mellom Dombås og Horgheim (93 km) og mellom Vollabukta og Remmem (23 km) legges 

det opp til en H1 standard med 80 og 90 km/t og krabbefelt i stigninger [8]. Tiltakene inngår ikke i 

beregningene, da de er uavklart planmessig. 



E39 Ålesund - BergsøyaE39 Ålesund - Bergsøya 

 
Tilleggsutredning Møreaksen og Romsdalsaksen 
Oppdragsnr.: 52107131   Dokumentnr.: R-001   Versjon: 07 

  

2021-12-06  |  Side 18 av 82  

2 Metode  

Det skal gjennomføres en overordnet utredning der undersjøiske løsninger knyttet til Romsdalsaksen 

vurderes opp mot samfunns- og effektmål i KVU. De undersjøiske alternativene sammenlignes med 

Møreaksen (K2) med fartsgrense 90 km/t og bruløsning Romsdalsaksen (K5c) med fartsgrense 90 km/. De 

undersjøiske alternativene skal minimum ha vegstandard H2 (90 km/t) og H1 på strekninger der ÅDT<6000 

kjt/d. Utredningen baseres på eksisterende grunnlagsdata, og skal utføres og rapporteres slik at resultatene 

kan sammenlignes med alternativ fra “E39 Ålesund - Molde, vurdering av alternativ for kryssing av 

Romsdalsfjorden” [5]. Grunnlaget skal benyttes i transportanalyse og samfunnsøkonomiske analyser. Alle 

alternativene har samme start- og endepunkt og går gjennom ett eller flere felles knutepunkt. Tidsrammen 

for utredningen og foreliggende kunnskapsgrunnlag gir ikke anledning til å gå i detalj når det gjelder 

konstruksjoner, kryssutforming m.m. Alternativene for undersjøiske løsninger er derfor ikke detaljert til 

samme nivå som utredningen fra 2019. Vurderingene knyttes opp mot forskjeller mellom de ulike 

alternativene. Behov og mål fra KVU 2011 [4] gjennomgås og suppleres, og forutsetninger som er lagt til 

grunn for “E39 Ålesund-Molde, vurdering av alternativ kryssing av Romsdalsfjorden” [5], gjennomgås. 

Aktuelle forutsetninger videreføres og suppleres. 

Siling av alternativer: Det utarbeides alternativer for undersjøisk kryssing av Romsdalsfjorden med 

utgangspunkt i konsept K5a tunnel Sekken-Molde og K5b tunnel Sekken-Skåla. På en så lang strekning vil 

det være et stort antall alternativer og varianter, og det gjøres innledningsvis en siling av konsepter basert på 

teknisk gjennomførbarhet. Det søkes etter alternativer som er prinsipielt ulike, med ulik vektlegging av 

hovedhensyn som transportøkonomi, trafikksikkerhet og miljøforhold. Silingen er dokumentert i vedlegg 1.  

Kostnader for alternativene beregnes i en forenklet anslag-prosess, der hovedformålet er å få fram et 

realistisk/sammenlignbart kostnadsoverslag for alle alternativene med usikkerhet +/- 40%. 

Kostnadselementene vurderes i en tverrfaglig sammensatt anslagsgruppe. Tidligere kostnadsanslag for 

Møreaksen (K2) og Romsdalsaksen (K5c) gjennomgås og oppdateres, og anslag for undersjøiske 

alternativer i Romsdalsaksen utarbeides på tilsvarende måte. Anslaget inneholder en minimumsverdi, 

maksimumsverdi og sannsynlig verdi for alle elementene. Kostnadselementene for alle alternativene baseres 

på løpemeterbetraktninger.  

 

Trafikale og prissatte konsekvenser: I analysen av de trafikale og prissatte konsekvensene benyttes verktøy 

og metoder i tråd med krav for utredning av prosjekter til Nasjonal transportplan. En mer detaljert beskrivelse 

av metode og beregningsforutsetningene er gitt i kapittel 7.1 og 8.1.1. 

 

Ikke-prissatte konsekvenser: I rapporten fra 2019 [5] ble det ikke foretatt en egen konsekvens-, eller 

konfliktpotensialvurdering for ikke-prissatte tema, og det ble ikke gjort en sammenstilling og helhetlig 

vurdering av alternativene som ble framlagt i rapporten. Rapporten hadde for øvrig kun inkludert K5c. 

Fylkesmannen og fylkeskommunen ble bedt om å vurdere alternativene uten at det forelå en 

konfliktpotensialvurdering fra SVV. Riksantikvaren har også uttalt seg. I svarbrevene er det varslet mulig 

innsigelse dersom dagsone over Veøya blir valgt. I denne rapporten er det gjort en vurdering for strekningen 

Ørskogfjellet-Hjelset siden det er der alternativene skiller seg fra hverandre. For hvert av alternativene er det 

gjort en konfliktpotensialvurdering for tema landskapsbilde, kulturarv, naturmangfold, friluftsliv, by- og 

bygdeliv og naturressurser basert på eksisterende kunnskap. Det er tatt utgangspunkt i prinsippene i Statens 

vegvesens håndbok V712 kap. 6.3 Forenklet metode. 

 

Vurdering av måloppnåelse: 

Alternativene vurderes mot effektmål (2011). Så langt som mulig benyttes det tallfestede beregninger for å 

vurdere måloppnåelse. Det gjøres også en vurdering opp imot nyere perspektiver.   
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3 Behov og mål  

3.1 Prosjektutløsende behov fra KVU fra 2011 

I KVU ble det gjennomført en behovsanalyse som bygger på en kartlegging av overordnete nasjonale behov, 

prognoser og utviklingstrekk, regionale og lokale behov samt ulike interessenters behov. Basert på 

behovsanalysen ble det formulert prosjektutløsende behov: 

Behov for å redusere reisetiden for befolkning og næringsliv mellom de tre byene i Møre og Romsdal 

som ledd i regional utvikling i fylket samt bedre kommunikasjoner mellom landsdeler. 

I tillegg til det prosjektutløsende behovet, er det formulert tilleggsbehov som er benyttet i vurderingen av de 

ulike konseptene i KVU i tillegg til det prosjektutløsende behovet.  

• Behov for forstørring av bo- og arbeidsmarkedsregioner 

• Behov for forutsigbarhet og tilgjengelighet i transportsystemet 

• Behov for bedre trafikksikkerhet 

• Behov for å redusere trafikkens negative virkning på tettstedene langs E39 

• Behov for å redusere klimautslipp ved transport (herunder ferjedrift) 

• Behov for å unngå inngrep i sårbare natur- og kulturmiljø og dyrket mark 

Viktige behov som inngår i de samfunnsøkonomiske beregningene er behov for å minimalisere samfunnets 

kostnader til samferdselsinvesteringer, redusere årlige kostnader til drift, vedlikehold og ferjedrift samt 

redusert reisetid på andre vegruter. 

3.2 Samfunnsmål fra KVU fra 2011 

Prosjektets mål er det samme som KVU for E39 Ålesund – Bergsøya. Samfunnsmålet er et langsiktig mål 

eller bilde på hvordan vegsystemet skal se ut i en framtidig situasjon.  

I 2040 skal transportsystemet i korridoren mellom Ålesund og Bergsøya være effektivt, tilgjengelig, 

pålitelig og ivareta behovet for kommunikasjon for bo- og arbeidsmarkedsregioner. 

3.3 Effektmål fra KVU 2011 

Effektmålene er en konkretisering av samfunnsmålet. For å belyse i hvilken grad konseptene bidrar til å 

oppfylle samfunnsmålet er det i KVU for E39 Ålesund – Bergsøya formulert følgende fire effektmål: 

• Reisetiden mellom Ålesund og Molde skal reduseres med ca. 40 min, fra 115 min til 74 min. 

• Reisetiden mellom Molde og Kristiansund skal reduseres med ca. 10 min, fra 65 min til 55 min. 

• E39 skal være døgnåpen, uten risiko for forsinkelser som følge av uvær, gjensitting ved ferjeleie eller 

kø 

• Pendlingsomlandet med maks. 45 min. reisetid til by skal økes for 10.000 innbyggere 

3.4 Nye perspektiver 2021  

Det vurdert om behovene har endret seg siden 2011. Kommunestrukturen er endret og kommunene Ålesund 

og Molde har blitt større. Sykehuset har fått sin endelige plassering på Hjelset og bygging er i gang. 

Gjennom endringer i målstrukturen i NTP vil myndighetene legge mer vekt på klima- og miljømål når traséer 

besluttes. I tillegg stilles det krav om at det skal bygges mer for pengene og ny teknologi skal bidra i 

effektivisering av transportsektoren. Likevel vurderes det at behovene som lå til grunn i 2011 i all hovedsak 

dekker de endringene man har hatt. 
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Effektmålet om reisetid mellom Molde og Kristiansund vurderes som lite relevant for valg av løsning for 

kryssing av Romsdalsfjorden. Måloppnåelse for dette målet vil derfor ikke inngå i vurderingen i kap 10.5. 

I beregning av effektmål for reisetid Ålesund-Molde er det sagt at reisetid skal reduseres med 40 minutt. 

Dette videreføres. Siden kryss mellom E39 og E136 i Breivika benyttes som startpunkt for reiser fra Ålesund 

så endres reisetid i dag fra 115 minutt til 98. Målet justeres tilsvarende ned og det vil da være mål om at 

reisetiden reduseres til under en time, dvs. 58 minutt.   

Det er et mål om å skape en utbedret og ferjefri E39, noe som vil halvere reisetiden på hele strekningen fra 

Kristiansand til Trondheim. For å kunne vurdere hvordan alternativene ivaretar E39 som hovedveg langs 

kysten, beregnes reisetid for alternativene mellom Ålesund og Bergsøya.  

 

For å vurdere hvordan ulike alternativ endrer trafikale forhold mellom E136 og nordsida av Romsdalsfjorden 

vurderes det som relevant å vurdere hvordan dette påvirkes av ulike alternativer. Dette er relevant for et 

fåtall av reisene, men er gjerne knyttet til tungtransport og eksport videre østover på E6. I tillegg er det et 

ønske om å redusere reisetid mellom Rauma og Molde med tanke på bo og arbeidsmarked.  

 

Målet som nasjonal transportplan 2022-2033 har om å Bidra til å nå Norges klima og miljømål samt flere krav 

og større forventning til mer klimavennlige løsninger har gitt større fokus på reduksjon av klimagassutslipp. 

Selv om dette tiltaket både i anleggs- og driftsfasen vil gi store klimagassutslipp, så vil det likevel være 

relevant å vurdere hvordan ulike alternativ påvirker klimagassutslipp. Dette var formulert som et behov i KVU 

2011.  



E39 Ålesund - BergsøyaE39 Ålesund - Bergsøya 

 
Tilleggsutredning Møreaksen og Romsdalsaksen 
Oppdragsnr.: 52107131   Dokumentnr.: R-001   Versjon: 07 

  

2021-12-06  |  Side 21 av 82  

4 Forutsetninger  

Utgangspunktet er at analysen gjennomføres slik at resultatene kan sammenlignes med rapporten «E39 

Ålesund – Molde, vurdering av alternativ kryssing av Romsdalsfjorden» datert 6. desember 2019. Det 

vurderes likevel som viktigere at analysen gjennomføres slik at man får en mest mulig reell sammenligning 

mellom alternativene og at forutsetningene for Møreaksen og Romsdalsaksen er så like som mulig. Nedenfor 

gis det en oversikt over forutsetninger i rapport 2019 og denne tilleggsutredningen fra 2021. 

Tabell 4-1 - Forutsetninger for utredninger i 2019 og 2021 

Forutsetning 2019 Forutsetning 2021 Kommentar Fagområde Alternativ 
Farleder skal 
opprettholdes, men 
kan flyttes 

Farleder skal 
opprettholdes, men 
kan flyttes 

 

Det kan vurderes om 
dimensjonen kan 
justeres ned. Dette har 
blitt tillatt andre steder. 
Dette er avklaringer 
som må gjøres med bla. 
Kystverket og det er 
ikke innenfor dette 
prosjektets tid og 
rammer å utfordre dette. 

Konstruksjon K2 og K5c  

Man vurderte fritt 
brutyper og 
lengder. 

Forutsetninger fra 
rapporten 
Vurdering av bruer 
for Romsdalsaksen, 
2019, Aas-
Jacobsen m.fl. 
ligger til grunn for 
vurderingene av 
konstruksjonene. 

Det er ikke innenfor 
dette prosjektets tid og 
rammer å utfordre dette. 
Miljømålinger eller 
andre særskilte 
undersøkelser er ikke 
foretatt 

Konstruksjon Bruer ved Tautra, 
Sekken, 
Fannefjorden og 
Tresfjorden 

Føringer for luftfart 
innenfor 
byggerestriksjons-
området ved Molde 
lufthavn skal følges 

Detaljerte 
vurderinger ang. 
restriksjoner ved 
Molde lufthavn 
inngår ikke 

 Flere K2  

Vurderte løsninger 
skal være innenfor 
krav i 
vegnormalene. 

Vurderte løsninger 
skal være innenfor 
krav i 
vegnormalene. 

Standardkrav til E39 bør 
vurderes nærmere 

Veg Møreaksen: 
Bolsønes-Lønset   
Romsdalsaksen: 
Ørskogfjellet-
Hjelvika 

Fartsgrense 90, 
100 og 110 
vurderes 

Fartsgrense 90 
legges til grunn.  

Dersom tekniske eller 
risikomessige forhold 
tilsier fire felt kan 110 
km/t benyttes. Ved 
gjenbruk av eller 
tilpassing til 
eksisterende veg kan 
80 km/t benyttes 

Alle Alle 

Doble tunnelløp er 
vurdert opp mot 
enkelt løp for trafikk 
og smal 
rømningstunnel. 

For tunneler over 
10 kilometer er det 
lagt til grunn at det 
bygges to løp som 
dimensjoneres for 
110 km/t 

Vurdering fra 2019 
tilsier at to fullverdige 
løp er fornuftig og det er 
også erfaringen fra 
andre lignende 
prosjekter.  

 

Veg/tunnel K2, K5a, K5b1 og 
K5b2 

Fannefjordtunnelen 
kan benyttes som 

Fannefjordtunnelen 
kan ivareta 

I 2019 gikk man ikke 
videre med alternativ 

Alle K5-alternativene 
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E39, men det 
legges til grunn at 
det må bygges 
rømningstunnel 

lokaltrafikk, men 
det legges ikke til 
grunn at den kan 
omklassifiseres til 
E39, se kap. 3.3 

 

som ikke hadde ny bru 
over Fannefjorden 

Bergoverdekning 
uavklart 

Det er lagt til grunn 
at undersjøiske 
tunneler har 
minimum 50 m 
bergoverdekning. 
Det er vurdert at 80 
meter avstand fra 
sjøbunn til tunnel 
ivaretar dette. 

Det foreligger detaljert 
informasjon som dekker 
K5b1. For øvrige K5- 
alternativer er det ikke 
kjennskap til faktiske 
grunnforhold, se 
silingsnotat, vedlegg 1 

Veg/tunnel K5-alternativene 

Krav om at 
flytebruer skal 
kunne tåle 
belastning av 
flodbølge i 
Skredscenario B 
(sannsynlighet 
1000<p<5000) 

Detaljerte 
vurderinger ang. 
flodbølge inngår 
ikke. 

Konstruksjoner inkl. 
flytebruer og veg som 
kommer inn under 
oppskyllingshøyde for 
flodbølge må 
dimensjoneres for å tåle 
dette. 
 

Konstruksjon og 
veg 

Ikke avklart 

Strekningen hadde 
ulike sluttpunkt 

Alle alternativer har 
likt start og 
sluttpunkt 

Lønset-Hjelset slik det 
bygges i 2021 inngår i 
alle alternativ. 

Alle Alle 

Anslag med ulik 
usikkerhet er 
benyttet. 
(Møreaksen +/- 
10%, 
Romsdalsaksen +/- 
40% 

Overordna anslag 
gjennomføres. Alle 
har lik usikkerhet, 
+/- 40% 

Det er lagt inn 
muligheter for innkorting 
av tunnellengder for 
både Møreaksen og 
Romsdalsaksen. 

Flere Alle 

Reisetid Ålesund-
Molde. Sentrum av 
Ålesund benyttet 
som målpunkt.  

Reisetid Ålesund-
Molde. Kryss 
mellom E39 og 
E136 i Breivika 
benyttet som 
målpunkt i Ålesund. 
Bolsønes benyttet 
som sluttpunkt i 
Molde. 

Mål for reisetid mellom 
punktene justert 
tilsvarende endring i 
målpunkt. 

Trafikale 
konsekvenser og 
måloppnåelse 

Alle 

Effekt v6.73 Effekt v6.78 - Felles prisnivå er 
endret fra 2019 til 2021 
- Oppdatering KPI 
- Indeks for anleggs-
kostnader og drift-/ 
vedlikeholdskostnader 
- Endring i enhetspris 
CO2-ekv. 
- Endring i enhetspris 
for materiell-
skadekostnader 
- Endring i 
ulykkesmodulen 
- Endring i ferjemodulen 

Prissatte 
konsekvenser 

Alle 
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Ferje Åfarnes-
Sølsnes får halvert 
frekvens 
 

Ferje Åfarnes-
Sølsnes får halvert 
frekvens 
 

Det er gjort 
følsomhetsberegning 
uten ferje, jf. kap. 7.4.5 

Trafikale 
konsekvenser og 
prissatte 
konsekvenser 

Alle 

Natur- og 
kulturverdier er ikke 
hensyntatt ved 
etablering av 
veglinjer 

Overordna 
vurdering av ikke 
prissatte tema 
inngår. Basert på 
databaser og info 
fra 2019 

Det er varslet innsigelse 
til K5c, mens de andre 
alternativene ikke er 
kommentert i rapport 
2019 

Ikke-prissatte tema Alle 

 

Detaljerte forutsetninger for transportmodell inngår i kap. 7.1. 
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5 Vurderte alternativer  

Alle konseptene som utredes går i samme linje på strekningen Breivika (Ålesund) til Ørskogfjellet. Det 

vedtatte konseptet går langs dagens veg fra Breivika til Dragsundet. Videre etableres ny veg i Solnørdalen 

via tunnel under Verahornet til Landedalen og videre langs eksisterende veg til Ørskogfjellet.  

 
Figur 5-1 - Oversiktskart E39 Ålesund-Bergsøya. Rød heltrukken strek viser veg i dagen, blå strek viser bru, stiplet svart 

strek viser tunnel og lilla strek viser veg som er under bygging. Kryss er markert med rød sirkel.  
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Ved Ørskogfjellet følger konseptene ulike traseer, og beskrives hver for seg. Figur 5-2 viser hvilke 

alternativer som inngår i utredningen. 

 
Figur 5-2 - Alternativer som inngår i denne tilleggsutredningen. Rød heltrukken strek viser veg i dagen, blå strek viser 
bru, stiplet svart strek viser tunnel og lilla strek viser veg som er under bygging. Kryss er markert med rød sirkel. 

5.1 Siling av alternativer - Romsdalsaksen 

Det vil være et stort antall alternativer og varianter på strekningen, og det er innledningsvis i dette 

utredningsarbeidet gjennomført en grovsiling av alternative traseer for kryssing av Romsdalsfjorden, se 

vedlegg 1. Det er søkt etter prinsipielt ulike alternativer med samme start- og endepunkt, alternativenes 

tekniske gjennomførbarhet er vurdert med utgangspunkt i foreliggende grunnlag. På grunn av begrenset 

kunnskapsgrunnlag og knapp tidshorisont er de ulike løsningene for kryss og konstruksjoner ikke vurdert i 

detalj. 

Innledningsvis ble det vurdert alternativer til flytebru sør for Sekken, der formålet var å ivareta seilingshøyde 

på sørsiden slik at man står friere i løsningsvalget nord for Sekken. Både undersjøisk tunnel og bru med 

tilstrekkelig seilingshøyde ble vurdert. Fjorddybde og stigningskrav i tunnel vil gi en svært lang tunnel, og er 

derfor ikke aktuelt å utrede videre. Kravet til seilingsled med høyde 75 m og bredde 400 m gjør dette svært 

K2 
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krevende teknisk for en flytebru, og erfaringer fra tidligere utredninger gjør at det i praksis er urealistisk. 

Rørbru kan også være et alternativ, men en slik bru er ikke bygget tidligere. For prosjektet Bjørnafjorden er 

en slik løsning utredet og forkastet. Det er derfor liten grunn til å tro at konklusjonen vil være annerledes her. 

Flytebru sør for Sekken, tilsvarende løsning fra 2019 [5], er derfor lagt til grunn for alle alternativene for 

Romsdalsaksen. 

Fra Sekken til Hjelset er det vurdert alternative traseer ut fra tre prinsippløsninger: 

• Lang undersjøisk tunnel fra Sekken til Lønset. Varianter av K5a. 

• Undersjøisk tunnel fra Sekken til Skåla og bru over Fannefjorden. Varianter av K5b. 

• Oversjøisk løsning på hele strekningen, K5c.  

For variantene av K5a, lang undersjøisk tunnel fra Sekken til Molde øst, er det valgt å gå videre med den 

varianten som krysser fjorden der det er grunnest fordi linjeføringen vil være gunstigere med tanke på 

drivstofforbruk og tungtransport enn en kortere linje som må krysse dypere deler av fjorden. For å kunne 

optimalisere alternativet ytterligere må det foreligge bedre oversikt over grunnforhold. 

Alle varianter av K5b, undersjøisk tunnel Sekken-Skåla og bru over Fannefjorden, krysser fjorden nordvest 

for Veøya i lang undersjøisk tunnel. For kryssing av Fannefjorden, er det vurdert flere alternativer, både å 

benytte eksisterende tunnel, ny undersjøisk tunnel og bruløsninger. Eksisterende Fannefjordtunnel (1991) er 

vurdert å ikke tilfredsstille krav til tunneler på E39. Vurderingene er nærmere omtalt i vedlegg 1. For en ev. 

ny undersjøisk tunnel under Fannefjorden vil stigningskrav medføre en økning i total veglengde på 2 km. 

Alternativet anses derfor ikke som aktuelt å videreføre. Det valgt å utrede to varianter for kryssing av 

Fannefjorden; ny flytebru ved Lønset og ny bjelkebru ved Hjelset.  

Oversjøisk løsning, K5c, tilsvarer Romsdalsaksen slik den er omtalt i rapport fra 2019 – vurdering av 

alternativ for kryssing av Romsdalsfjorden [5].  

For mer informasjon om varianter som er vurdert, henvises til vedlagt Silingsnotat – teknisk 

gjennomførbarhet, vedlegg 1. 

5.2 Nullalternativet  

Nullalternativet er sammenligningsgrunnlaget for de ulike konseptene. Nullalternativet er dagens situasjon 

inkludert en forventet utvikling i influensområdet som vil skje uavhengig av eventuelle tiltak på E39. 

Følgende forutsetninger ligger til grunn for framskriving av dagens situasjon: 

• Befolkningsvekst i henhold til SSBs midlere prognose 

• Trafikkvekst i henhold til Samferdselsdepartementets standard fylkesprognoser (gjelder diskontering i 

EFFEKT)  

• Vegprosjekter som inngår i gjeldende handlingsplaner for riksvegnettet og blir realisert.  

o E39/E136 Krabbefelt Ørskogfjellet 

o E39 Lønset-Hjelset 

• Trafikkvekst på ferjestrekningene kan tas ved større ferjer og/eller økt frekvens. De andre 

ferjeforbindelsene i utredningsområdet opprettholdes som i dag. Brattvåg- Dryna reduseres til 

timesfrekvens. 

• Timefrekvens på buss mellom Volda og Kristiansund opprettholdes som i dag 

• Hurtigbåttilbudet mellom Molde og Vestnes er lagt ned 
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5.3 Møreaksen (K2 KVU) Ørskogfjellet – Hjelset  

Møreaksen er vedtatt trase for E39. Fra Ørskogfjellet føres vegen nordover i 5,9 km tunnel under Trolltinden 

og videre til Vik i Vestnes. Fra Vik etableres vegen i tunnel (Tautratunnelen) under Romsdalsfjorden til 

Otrøya. Tunnelen vil få en lengde på ca. 14,5 km. På grunn av tunnelens lengde og trafikkmengde, skal 

tunnelen ha rømningsveg. For å ivareta rømning er det planlagt dobbelt tunnelløp og rømningsveger mellom 

tunnelløpene. Tunnelen er derfor dimensjonert for 110 km/t. Ny E39 krysser Julsundet på hengebru mellom 

Otrøya og Julbøen, lengde ca. 2,1 km. Seilingshøyde er 65 meter. På begge sider av brua etableres nytt 

kryss med fylkesvegene fv. 202 og fv. 662. Fra Julsundet etableres ny veg i tunnel fram til Bolsønes, og 

vegen tilknyttes eksisterende E39 i rundkjøring. Tunnelen vil få en lengde på ca. 10 km. Vedtatt alternativ fra 

kommunedelplan har med en svært kort dagsone på denne strekningen, men kostnadsmessig antas dette å 

bli tilnærmet likt på dette nivået. Vegen utbedres langs eksisterende E39 fram til Lønset, der den tilknyttes ny 

E39 som er under bygging mellom Lønset og Hjelset. I alternativet inngår trafikksikkerhetstiltak og etablering 

av gang- og sykkelveg på fv. 661 Vik – Leirvikbukta/Vestnes. Vegprosjektet mellom Midsund og Aukra 

inngikk i KVU-konsept K2, men er ikke en del av K2 i denne utredningen. 

 
Figur 5-3 - Oversiktskart som viser Møreaksen for Ørskogfjellet-Hjelset slik det legges til grunn for utredning 2021 

  

K2 



E39 Ålesund - BergsøyaE39 Ålesund - Bergsøya 

 
Tilleggsutredning Møreaksen og Romsdalsaksen 
Oppdragsnr.: 52107131   Dokumentnr.: R-001   Versjon: 07 

  

2021-12-06  |  Side 28 av 82  

Tabell 5-1 - Oversikt over strekninger, veglengder og fartsgrense for K2, Møreaksen 

Fra sted; vegid Til sted; vegid Veglengde Fartsgrense 

Breivika hp15 km 0 Digernes hp 15 km 13617 13 600 m 80 km/t 

Digernes hp 16 km 0 Dragsund hp16 km 7000 7 000 m 90 km/t 

Dragsund hp 16 km 7000 Ørskogfjellet, hp 17 km 10900 13 670 m  87 km/t snitt 

Ørskogfjellet, hp 17 km 10900 Vik, Rv.661 hp 6 km 6700 9 000 m 80 km/t 

Vik, Rv661 hp 6 km 6700 Nautneset, Fv.668 hp 5 km 1500 17 200 m 110 km/t 

Nautneset, Fv.668 hp 5 km 1500 Julbøen, Fv.662 hp 2 km 2100 2 800 m 90 km/t 

Julbøen, Fv.662 hp 2 km 2100 Bolsønes, E39 hp 22 km 1600 11 100m 80 km/t 

Bolsønes , E39 hp 14 km 7500 Lønset, E39 hp 13 km 8400 9 300 m  50/70/80 km/t 

Lønset, E39 hp 13 km 8400 Hjelset   E39 hp 12 km 4450 9 950 m 90 km/t 
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5.4 Lang undersjøisk tunnel fra Sekken til Lønset (K5a2) 

I KVU fra 2011 var det denne varianten av K5 som ble videreført i sammenstillingen. Den ble ikke vurdert i 

2019.  Alternativet følger eksisterende E39 fra Ørskogfjellet til Hjelvik, der det etableres nytt kryss med E136. 

Fra Hjelvik føres ny E39 på flytebru med lengde på ca. 3,0 km til Sekken. På Sekken etableres kryss med 

fv.413 før vegen føres i ca. 16 km lang undersjøisk tunnel til Lønset. På grunn av tunnelens lengde og ÅDT, 

skal tunnelen ha rømningsveg. Det er derfor planlagt dobbelt tunnelløp og rømningsveger mellom 

tunnelløpene, tilsvarende som for Møreaksen. Tunnelen er dimensjonert for 110 km/t. Fra Lønset til Hjelset 

følger alternativet samme trase som Møreaksen. 

 
Figur 5-4 - Oversiktskart som viser Romsdalsaksen K5a2 for Ørskogfjellet-Hjelset slik det legges til grunn for utredning 
2021 
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Tabell 5-2 - Oversikt over strekninger, veglengder og fartsgrense for K5a2, Romsdalsaksen 

Fra sted; vegid Til sted; vegid Veglengde Fartsgrense 

Breivika hp 23 km 0 Digernes hp 20 km 4900 13 600 m 80 km/t 

Digernes hp 20 km 4900 Dragsund hp 19 km 8180 7 000 m 90 km/t 

Dragsund hp 19 km 8180 Ørskogfjellet, hp 17 km 8800 13 670 m  87 km/t snitt 

Ørskogfjellet, hp 17 km 8800 Hjelvik, E136 hp 05km 5900 21 850 m 
87 km/t (m. utbedring 

dagens veg) 

Hjelvik, E136 hp 05km 5900 Sekken, Fv.6240 hp 5 km 7900 5 750 m 90 km/t 

Sekken, Fv.6240 hp 5 km 7900 Lønset, E39 hp 13 km 8400 16 300 m 110 km/t 

Lønset, E39 hp 13 km 8400 Hjelset   E39 hp 12 km 4450 9 950 m 90 km/t 
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5.5 Undersjøisk tunnel fra Sekken til Røvik og bru over Fannefjorden (K5b) 

Dette alternativet er utredet med to varianter med forskjellig krysningssted over Fannefjorden. I KVU la K5b 

til grunn at dagens veg over Skåla og Fannefjordtunnelen skulle benyttes.  

K5b1: Kryssing av Fannefjorden ved Lønset 

 
Figur 5-5 - Oversiktskart som viser Romsdalsaksen, K5b1 for Ørskogfjellet-Hjelset slik det legges til grunn for utredning 
2021 

Alternativet følger eksisterende E39 fra Ørskogfjellet til Hjelvik, der det etableres nytt kryss med E136. Fra 

Hjelvik føres ny E39 på flytebru med lengde på ca. 3,0 km til Sekken. På Sekken etableres kryss med fv. 413 

før vegen føres i ca. 10,9 km lang undersjøisk tunnel til Røvika. På grunn av tunnelens lengde og ÅDT, skal 

tunnelen ha rømningsveg. Det er derfor planlagt dobbelt tunnelløp og rømningsveger mellom tunnelløpene, 

tilsvarende som for Møreaksen. Tunnelen er dimensjonert for 110 km/t. I Røvika etableres kryss med fv. 64. 

Videre føres E39 på flytebru over Fannefjorden til Lønset. Brua er ca. 2,2 km lang. Fra Lønset til Hjelset 

følger alternativet samme trase som Møreaksen. 
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Tabell 5-3 - Oversikt over strekninger, veglengder og fartsgrense for K5b1, Romsdalsaksen 

Fra sted; vegid Til sted; vegid Veglengde Fartsgrense 

Breivika hp 23 km 0 Digernes hp 20 km 4900 13 600 m 80 km/t 

Digernes hp 20 km 4900 Dragsund hp 19 km 8180 7 000 m 90 km/t 

Dragsund hp 19 km 8180 Ørskogfjellet, hp 17 km 8800 13 670 m  87 km/t snitt 

Ørskogfjellet, hp 17 km 8800 Hjelvik, E136 hp 05 km 5900 21 850 m 
87 km/t (m. utbedring 

dagens veg) 

Hjelvik, E136 hp 05km 5900 Sekken, Fv.6240 hp 5 km 7900 6 050 m 90 km/t 

Sekken, Fv.6240 hp 5 km 7900 Røvika, Fv 6234 hp 01 km 23640 13 500 m 110 km/t 

Røvika, Fv. 6234 hp 01 km 23640 Lønset, E39 hp 13 8400 4 550 m 90 km/t 

Lønset, E39 hp 13 km 8400 Hjelset   E39 hp 12 km 4450 9 950 m 90 km/t 

 

K5b2: Kryssing av Fannefjorden ved Hjelset 

 
Figur 5-6 - Oversiktskart som viser Romsdalsaksen K5b2 for Ørskogfjellet-Hjelset slik det legges til grunn for utredning 

2021 
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Alternativet følger samme trase som K5b1 fram til Røvika, hvor det etableres kryss med fv. 64. Fra Røvika 

føres E39 ca. 7,6 km nordøstover langs fv. 406. Vegen legges i tunnel på ca. 1,3 km av strekningen, før den 

krysser Fannefjorden på bjelkebru ved Hjelset. Brua vil få en lengde på ca. 1,1 km. E39 etableres på 

østsiden av Hjelset, før den tilkobles eksisterende E39. På strekningen etableres vegen i en kort tunnel på 

ca. 430 meter og på en kort bru over Oppdølselva. Brua over elva vil få en lengde på ca. 75 meter. 

Tabell 5-4 - Oversikt over strekninger, veglengder og fartsgrense for K5b2 Romsdalsaksen 

Fra sted; vegid Til sted; vegid Veglengde Fartsgrense 

Breivika hp 23 km 0 Digernes hp 20 km 4900 13 600 m 80 km/t 

Digernes hp 20 km 4900 Dragsund hp 19 km 8180 7 000 m 90 km/t 

Dragsund hp 19 km 8180 Ørskogfjellet, hp 17 km 8800 13 670 m 87 km/t snitt 

Ørskogfjellet, hp 17 km 8800 Hjelvik, E136 hp 05km 5900 21 850 m 
87 km/t (m. utbedring 

dagens veg) 

Hjelvik, E136 hp 05km 5900 Sekken, Fv.6240 hp 5 km 7900 5 750  m 90 km/t 

Sekken, Fv.6240 hp 5 km 7900 Røvika Fv. 6234 hp 1 km  22 800 13 500 m 110 km/t 

Røvika Fv. 6234 hp 1 km  22 800 Hjelset hp 12 km 4500 9 500 m 90 km/t 
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5.6 Oversjøisk løsning for Romsdalsaksen (K5c KVU 2011 og rapport 2019)  

Oversjøisk løsning, K5c, tilsvarer Romsdalsaksen slik den er omtalt i rapport fra 2019 [5] – vurdering av 

alternativ for kryssing av Romsdalsfjorden. Alternativet følger eksisterende E39 fra Ørskogfjellet til Hjelvik, 

der det etableres nytt kryss med E136. Fra Hjelvik føres ny E39 på flytebru med lengde på ca. 3,0 km til 

Sekken, og det etableres kryss med fv. 413. Vegen fortsetter langs søndre del av Sekken, og det etableres 

tunnel på ca. 350 meter av strekningen. Fra Sekken til Veøya går E39 på hengebru som etableres med 

tilstrekkelig seilingshøyde. Brua er ca. 1,8 km lang, med hovedspenn 670 m. Videre etableres vegen over 

Veøyas østside, og fortsetter på 1,8 km lang bjelkebru via Sølsnesholmene til Sølsnes. Over Skålahalvøya 

føres vegen delvis i dagen og i tunnel. Tunnelenes lengder er ca. 1,2 km og 2,4 km. Det etableres kryss med 

fv. 64 ved Røvika. Fra Røvika til Lønset etableres vegen på flytebru over Fannefjorden. Flytebrua har en 

lengde på ca. 2,2 km. Fra Lønset til Hjelset følger alternativet samme trase som Møreaksen. I KVU ble K5c 

forkastet til fordel for K5a med undersjøisk tunnel mellom Sekken og Molde på grunn av store negative 

konsekvenser for kulturverdier og landskap.  

 
Figur 5-7 - Oversiktskart som viser Romsdalsaksen K5c for Ørskogfjellet-Hjelset slik det legges til grunn for utredning 
2021 
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Tabell 5-5 - Oversikt over strekninger, veglengder og fartsgrense for K5c, Romsdalsaksen 

Fra sted; vegid Til sted; vegid Veglengde Fartsgrense 

Breivika hp 23 km 0 Digernes hp 20 km 4900 13 600 m 80 km/t 

Digernes hp 20 km 4900 Dragsund hp 19 km 8180 7 000 m 90 km/t 

Dragsund hp 19 km 8180 Ørskogfjellet, hp 17 km 8800 13 670 m 87 km/t snitt 

Ørskogfjellet, hp 17 km 8800 Hjelvik, E136 hp 05 km 5900 21 850 m 
87 km/t (m. utbedring 

dagens veg) 

Hjelvik, E136 hp 05km 5900 Sekken, Fv.6240 hp 5 km 7900 5 750 m 90 km/t 

Sekken, Fv.6240 hp 5 km 7900 Røvika, Fv 6234 hp 01 km 23640 14 950 m 90 km/t 

Røvika, Fv 6234 hp 01 km 23640 Lønset, E39 hp 13 8400 4 550 m 90 km/t 

Lønset, E39 hp 13 km 8400 Hjelset   E39 hp 12 km 4 450 9 950 m 90 kmt/t 

 

5.7 Usikkerhet knyttet til løsninger 

Bergoverflatens forløp under havnivå er ikke kjent for undersjøiske tunnelalternativer med unntak av K5b 

hvor det er utført grunnundersøkelser. Tilstedeværelse av dyprenner på havbunnen kan ikke utelukkes, noe 

som vil kunne medføre behov for lengre og dypere tunnel.  

Undersjøisk tunnel i Møreaksen, alternativ K2 (Tautratunnelen), mellom Vik og Otrøya er beregnet til å måtte 

være ca. 14.5 km lang. En har her sett på en detaljert trase, og har rimelig god kontroll på fjelloverdekningen 

langs traseen. Det er gitt fått fravik for å kunne ha litt mindre fjelloverdekning, ca. 35 m, i forhold til generelt 

krav på 50 m. Her er en da rimelig sikker på nødvendig lengde på tunnel.  

Når det gjelder undersjøiske tunnel i Romsdalsaksen, alternativ K5b har en noe mindre oversikt over 

bergoverflatens forløp. En har en del grunnundersøkelser her, men det er også svakhetssoner som er litt 

uoversiktlige. Traseen er ganske låst, men en har noe å gå på når det gjelder stigning, så en kan gå dypere 

hvis det viser seg at bergoverflaten ligger dypere enn antatt. Dette vil ikke ha stor betydning for 

investeringskostnaden, så her har en rimelig god kontroll på lengden undersjøisk tunnel.  

Undersjøisk tunnel i alternativ K5a2 i Romsdalsaksen er imidlertid mer usikker i forhold til lengde. Her går 

tunnelen ned ved Sekken og kommer opp igjen ved Lønset. Her vet en lite om bergoverflatens forløp under 

havnivå. Det er derfor forutsatt minst 80 meter overdekning ut fra havbunn, og legger til grunn at det ikke er 

over ca. 25 meter løsmasser der man har minimum overdekning eller at man kan få fravik fra krav om 50 

meters bergoverdekning. I traseen som nå er tegnet ut er tunnelen beregnet til å være ca. 16 km lang. 

Tunnelen går dypere enn K5b, men betydelig grunnere enn K2. Dersom det viser seg at det er større 

mektighet med løsmasser i kritiske området kan traseen tilpasses mye. Dersom man får oversikt over 

bergoverflaten kan traseen her bli kortere eller lengre enn det som nå er antatt. Det er valgt en sannsynlig 

lengde med bakgrunn i det man vet nå. Det antas at traseen/lengden er fornuftig; at det er omtrent like stor 

sjanse for at den skal bli kortere som at den skal bli lengre etter nærmere grunnundersøkelser. Usikkerheten 

er da større enn i alternativ K5b og K2, men det kan slå ut begge veger.  

Både i Møreaksen og i Romsdalsaksen er det store kompliserte brukonstruksjoner. Det bygges svært få av 

disse, og usikkerhet ved videre detaljering er stor. I anslaget er det brukt store spenn i meterkostnad på alle 

alternativene. Elementene utgjør en stor del av kostnadene og mye av usikkerheten i alternativene ligger 

her.  

Det er mye tunneler i prosjektene. Usikkerhet knyttet til løsninger og fjellkvalitet har stor innvirkning på 

totalkostnaden. Se oversikt over omfang i kap. 6.  
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5.8 Stegvis utbygging  

Den største reisetidsgevinsten kommer når hele E39 blir ny med høyere hastighet og bedre veg, selv om det 

i stor grad er å gjøre fjordkryssingen ferjefri som utløser størst tidsgevinst og samfunnsnytte. Samfunnet kan 

få kostnadsbesparelse gjennom høyere grad av stegvis utbygging, men samtidig noe lavere nytte. 

Mellom Ålesund og Ørskogfjellet er alternativene like, det samme gjelder for strekningen mellom Hjelset og 

Bergsøya. Betraktninger om stegvis utbygging ser på strekningen fra sør mot nord og fokuserer på etappen 

mellom Ørskogfjellet og Lønset.  

 Møreaksen 

Eksisterende E39 fra Ørskogfjellet til Vestnes kan benyttes videre når selve fjordkryssingen mellom Vik og 

Julsundet realiseres. E39 (E136) har tilstrekkelig vegstandard på strekningen slik trafikkmengden er i dag. Ut 

fra beregnede trafikkmengder fram i tid vil den kunne ha det også ved ferjefri kryssing. Det er rekkefølgekrav 

om at fv. 661 fra Leirvikbukta til Vik må oppgraderes dersom fjordkryssing realiseres. Det blir midlertidig 

lenger veg og lavere hastighet enn med ny E39 mellom Ørskogfjellet og Vik. Reisetidsgevinsten man oppnår 

gjennom Møreaksen avhenger i stor grad av at også denne strekningen realiseres. 

Dersom fjordkryssingen fra Vik til Julsundet realiseres, vil rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen kreve 

at ny E39 mellom Julsundet og Molde (Bolsønes) må være bygget før åpning av fjordkryssingen. Med andre 

ord er det ikke aksept for å bruke eksisterende veg på strekningen vest for og gjennom Molde. Man kan 

tenke seg følgende utbyggingsrekkefølge:  

Utbyggingsetappe 1: Vik – Bolsønes 

Utbyggingsetappe 2: Utbedring Ørskogfjellet – Vik 

 Romsdalsaksen 

Som for Møreaksen, vil eksisterende E39/E136 fra Ørskogfjellet til rundkjøring ved Tresfjordbrua ha 

tilstrekkelig vegstandard også etter at fjordkryssing er realisert, men med lavere hastighet/standard enn 

ønskelig. For Romsdalsaksen vil denne strekningen innebære tap i reisetid, men vil ikke gi lenger reiseveg, 

siden dette vil være traséen også for framtidig veg. Det legges til grunn at Tresfjordbrua kan gjenbrukes. Fra 

Tresfjordbrua til Hjelvik har eksisterende E136 brukbar vegstandard ut fra dagens trafikknivå. Det kan være 

aksept for at også denne strekningen gjenbrukes dersom Romsdalsaksen realiseres som 

fjordkryssingsalternativ. Videre planarbeid kan gi føringer om at vegen må oppgraderes/nybygges for å 

ivareta trafikknivå-/sikkerhet og gi mulighet for høyere hastighet på vegen.  

For Romsdalsaksealternativene som går over Skåla har det vært argumentert for at eksisterende fv. 64 kan 

gjenbrukes som midlertidig E39, fram til hele strekningen er bygget ut. Fannefjordtunnelen er en stor 

usikkerhetsfaktor i dette bildet. Tunnelen tilfredsstiller ikke stigningskrav til nye tunneler (5 %), og man kan få 

trafikknivå som utløser krav til nødutganger. Det bør derfor ikke legges til grunn at E39 trafikken kan benytte 

Fannefjordtunnelen verken som midlertidig eller permanent løsning. 

Oppsummert: Ut fra et mulighetsbilde om stegvis utbygging, kan Romsdalsaksen i noe høyere grad 

realiseres gjennom trinnvis utbygging enn Møreaksen og samtidig realisere reisetidsgevinst. Samtidig er 

planarbeid for de ulike traséalternativene for Romsdalsaksen ikke gjennomført, og det kan komme 

rekkefølgebestemmelser på delstrekninger også her som tilsier at mer omfattende utbygging må skje 

samtidig. Man kan tenke seg følgende utbyggingsrekkefølge:  

Utbyggingsetappe 1: Fjordkryssing fra Hjelvik til Lønset/Hjelset 

Utbyggingsetappe 2: Utbedring Ørskogfjellet – Hjelvik 
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6 Kostnader  

Det er både for Møreaksen og Romsdalsaksen gjennomført kostnadsoverslag på overordnet nivå. Alle 

alternativene er priset med basis i løpemeterbetraktninger for henholdsvis: 

- Veg i dag 

- Konstruksjon 

- Tunnel 

Byggherrekostnader, uspesifisert og usikkerhetsvurdering er satt opp som prosentvise påslag.  

 
Figur 6-1 - Oversiktskart som viser Møreaksen og Romsdalsaksen. Kostnader er beregnet fra Breivika ved Ålesund fram 
til Lønset øst for Molde. Alternativ K5b2 er beregnet fram til Hjelset.  

Figur 6-2 viser en oppstilling av anslått kostnad for veglinjene. Overslaget viser at alle traseene/alternativene 

har en forventet kostnad på mellom 26 og 31 milliarder. Kostnadene er beregnet fra Breivika til Lønset for 

alle alternativer, bortsett fra K5b2 hvor kostnaden er beregnet fra Breivika til Hjelset.  
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Figur 6-2 - Investeringskostnader for de ulike alternativene på strekningen Breivika-Lønset. Investeringskostnad er 

inkludert byggherrekostnader, merverdiavgift, grunnerverv og uspesifisert/usikkerhetskostnader. 

Alternativ K5c kan kombineres med K5b2, det vil si at vegen fra Skåla føres mot Hjelset istedenfor mot 

Lønset. Forskjellen i kostnad mellom K5b1 og K5b2 er på 29,8 – 27,2 = 2,6 milliarder kroner. Det vil si at K5c 

kombinert med K5b2 vil gi en kostnad på 30,5 – 2,6 = 27,9 milliarder kroner.  

Møreaksen, alternativ K2, er utredet betydelig mer detaljert enn alternativene i Romsdalsaksen. I NTP 2020-

2033 ligger prosjektet Møreaksen inne med en kostnad på om lag 23 milliarder kr. 17 milliarder kroner av 

disse er på regulert trasé. Det er da en utfordring å sammenligne alternativer på Romsdalsaksen med dette 

alternativet da alternativene langs Romsdalsaksen kun er overordnet vurdert, se nærmere om 

anslagsprosessen i kap. 6.1 og usikkerhet i kap. 6.2.  

Estimert kostnad på Møreaksen er i dette overordnede anslaget vurdert til ca. 30 milliarder kr, dvs. 7 

milliarder mer enn det som står oppført i NTP. Dette skyldes flere forhold:  

- Anslagsgruppen har økt tunnelkostnadene i forhold til anslagene som er utført tidligere på Møreaksen. 

Tunnelprisene ble gjennomgått i eget møte, og justert i forhold til andre utførte anslag i 2020 og 

erfaringstall fra nylig bygde tunneler. Stadig strengere krav til utrustning og sikkerhet i tunneler har gjort 

at kostnaden har steget i senere tid. Håndtering av overskuddsmasser krever også mer omtanke/er mer 

kostbart enn før.  

- For å kunne sammenligne Møreakse-alternativet for E39 med Romsdalsakse-alternativene er det valgt 

å starte og stoppe alternativene på samme sted. Det er beregnet kostnader helt fra Breivika til Hjelset. 

Strekningen fra Lønset til Hjelset er under bygging, så denne kostnaden er ikke med i noen alternativ.  

For Møreaksen er det valgt å legge inn en utbedring på strekningen Bolsønes – Lønset. For 

Romsdalsakse-alternativene vil strekningen få en annen funksjon og kan trolig dimensjoneres ut ifra 

andre krav enn om den skal opprettholdes som en del av E39 mellom Kristiansand og Trondheim. 

Strekningen er utfordrende da det vil være vanskelig/kostbart å utbedre deler av denne strekningen til 
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H2-standard, og i realiteten vil den da ikke få samme standard som resten av E39. Det er derfor stor 

usikkerhet knyttet til strekningen og behovet for nærmere avklaringer er omtalt i kap. 11. Møreaksen gir 

større trafikkmengde/belastning på denne strekningen enn Romsdalsakse-alternativene. For 

sammenligningen mellom Møreaksen og Romsdalsakse-alternativene med tanke på en overordnet E39 

er det tatt med en utbedringskostnad på denne strekningen. Totalkostnaden som er lagt inn på denne 

strekningen er ca. 1 milliard kr. Denne ligger ikke inne i NTP.  

- Uspesifisert/usikkerhetskostnader er satt høyere enn i anslagene som ligger til grunn i NTP. I den 

overordnede vurderingen er det valgt å sette uspesifisert lik 15 % på alle alternativ. Mye av usikkerheten 

er vurdert i trippelanslaget, mens usikkerhetsfaktorene varierer stort sett like mye opp og ned. Estimert 

kostnad til uspesifisert og usikkerhetskostnader er ofte lavere når prosjektene er kommet til 

reguleringsplannivå (ca. 5 %-10 %). Dermed er det logisk at det er satt av mindre kostnader til dette i 

anslag for NTP.  

Anslaget på Møreaksen oppgis med ett spenn på +/- 40 %. Dvs. at det skal være 70 % sjanse for at 

kostnaden skal ligge mellom 18 og 42 milliarder. Angitt kostnad i NTP ligger innenfor dette spennet.  

 
Figur 6-3 - Investeringskostnader fordelt på bru, tunnel og dagsone i de ulike alternativene. 
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Figur 6-4 – Prosentvis lengde bru, tunnel og dagsone i de ulike alternativene.  

 

6.1 Anslagsprosessen 

Anslagene har vært gjort på et overordnet nivå. Alle elementer er vurdert i fellesskap av anslagsgruppa. 

Anslaget inneholder en minimumsverdi, maksimumsverdi og sannsynlig verdi for alle elementene.  

Hovedformålet med prosessen har vært å få fram en realistisk/sammenlignbar vurdering av 

kostnadene for alle alternativene.  

Tidligere kostnadsoverslag (fra 2019) for Møreaksen og Romsdalaksen er derfor gjennomgått/oppjustert i 

forbindelse med arbeidet. Det har vært fokus på de dyre elementene; tunnel, konstruksjoner (bruer), kryss 

og vanskelige dagsoner. Det opereres med store spenn i meterpriser siden linjene betraktes på et 

overordnet nivå. Det er også tatt med kostnader for tiltak som må utføres på sideveger for å ivareta 

lokalvegfunksjoner når ny veg får midtrekkverk og planskilte kryss.  

For å kunne på en realistisk/sammenlignbar vurdering av Møreaksen mot alternativene i Romsdalsaksen er 

det valgt å betrakte Møreaksen fra et like overordnet nivå som alternativene i Romsdalsaksen. Med den 

kunnskapen man har om området i forbindelse med en slik overordnet analyse, har det ikke vært grunnlag 

for å ha ulike løpemeterpriser for veg og tunnel for Møreaksen og Romsdalsaksen når de går gjennom likt 

terreng og/eller de samme forutsetninger ligger til grunn. For bruer er det gjort spesielle vurderinger tilpasset 

brutype og brulengde. Møreaksen er dermed vurdert på samme måte som Romsdalsaksen med basis i 

løpemeterbetraktninger. Usikkerheten er da også satt på utredningsnivå, +/- 40% for alle alternativ.  

På strekningen Breivika – Ørskogfjellet er det ikke gått inn i detaljer; her er anslagene utført i 2019 [5] brukt 

som grunnlag og justert opp til 2021 kr. Strekningen er uansett lik for alle alternativene og kostnaden her vil 

ikke ha betydning for sammenligningen.   

Anslag er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven §23.1. Det er vedlagt en komprimert utgave med 

nøkkeltall for de ulike alternativene. Samleutskrifter fra anslagene fremkommer av vedlegg 2. 
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6.2 Usikkerhet knyttet til overordna kostnadsoverslag 

Det er knyttet usikkerhet til kostnadsnivået på alle elementene i anslaget. På utredningsnivå opereres det 

med +/- 40% for kostnadsvurderinger. Dette har vært utgangspunkt for usikkerheten i dette anslaget. 

Aktuelle usikkerhetsfaktorer: 

- Markedssituasjonen 

- Mengdeusikkerhet 

- Grunnforhold 

- Tunnelkostnader 

- Konstruksjonskostnader, spesielt kostnader flytebruer og usikkerhet rundt fundamentering generelt. 

- Nye normaler / vegstandard 

- Massebalanse/behandling av overskuddsmasser 

- Etappevis utbygging 

- Manglende avklaringer 

Det gjøres også oppmerksom på at anslag er ferskvare. Det at det er tatt utgangspunkt i anslag fra 2019 gir 

også en usikkerhet. Som nevnt har det blitt stadig strengere krav til utrustning og sikkerhet i tunneler som 

har gjort at kostnaden har økt mer enn prisstigning ellers. I Møreaksen fra Breivika til Lønset går 

strekningen nesten 50 % i tunnel. Da betyr vurderingen av tunnelkostnader veldig mye for totalkostnad. 
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7 Trafikale konsekvenser  

I dette kapittelet sammenstilles de trafikale konsekvensene av de ulike alternativene for Romsdalsaksen som 

er analysert og alternativ K2 av Møreaksen.  

7.1 Metode og beregningsforutsetninger 

Ny veg er forventet å gi betydelige endringer i transportetterspørsel. Det vil si endringer i reisehyppighet, 

destinasjon, transportmiddelvalg og reiseformål. Analyse av de trafikale konsekvensene er gjennomført i tråd 

med gjeldene praksis for denne typen av tiltak som innebærer bruk av persontransportmodeller. 

Modellsystemet som er benyttet er utviklet over tid av transportetatene, og består av flere modeller. Tabellen 

under gir en oversikt over verktøy og modeller som er benyttet i transportanalysen.  

Tabell 7-1: Oversikt over verktøy og modeller benyttet i transportanalysen 

Modell Beskrivelse 

Nasjonal person-

transportmodell, NTM 

(Versjon: NTM6 v1.48) 

Modeller for lange (over 200 kilometer) og mellomlange personreiser (over 70 kilometer) som 

dekker hele Norge. 

Regional person-

transportmodell, RTM 

(Versjon: RTM v4.2.2) 

Modell for korte personreiser (under 70 kilometer). Det er benyttet den regionale 

transportmodellen for region midt (RTM Midt), som inkluderer transportsystemet for Møre og 

Romsdal og Trøndelag samt et begrenset nettverk utenfor dette området (bufferområde). 

Andre En del reiser inngår som faste matriser (fast antall turer mellom sonepar): 

› Antall tunge kjøretøy (lastebiler) langs veg 

› Tilbringerturer til/fra flyplasser fordelt på bil og kollektiv 

› Buffermatriser - Korte turer som går til steder i modellområdet fra steder utenfor 

modellområdet, eller turer som passerer gjennom modellområdet. 

I tillegg er det en skolemodell som beregner bil-, kollektiv- og gangturer basert på antall elever 

og studieplasser i de ulike sonene. 

Transportmodeller beskriver sammenhengen mellom transporttilbudet og trafikantenes preferanser, og 

beregner trafikketterspørsel i et gitt beregningsår. Endringer i transporttilbudet vil kunne gi endringer i 

etterspørselen etter transport, enten i form av mer trafikk noen steder og mindre andre steder eller i form av 

endringer i hvordan folk reiser og hvor de reiser. Lokalisering av boliger, arbeidsplasser og service, 

transporttilbud, transportkostnader osv. danner grunnlag for enkeltpersoners valg av transportløsning. Ulike 

personer og befolkningsgrupper har ulike behov, verdsetting og preferanser og tar derfor ulike valg. Summen 

av disse valgene gir det transportomfanget og det transportmønsteret en kan observere i et analyseområde. 

I en modell kan man gjøre endringer i forutsetninger for å analysere den isolerte effekten av endringene, for 

eksempel endringer i reisetider og reisekostnader knyttet til de ulike reiseformene. Modellen er derfor godt 

egnet til å si noe om de relative forskjellene mellom ulike alternativer.  

Det legges til grunn en rekke forutsetninger som er felles for alle beregningsalternativene. Tabell 7-2 gir en 

oversikt over nøkkelforutsetningene som er lagt til grunn. Disse er sammenfallende med 

beregningsforutsetningene gitt i retningslinjene til NTP 2022-2033 [9]. 
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Tabell 7-2: Nøkkelforutsetninger for transportmodellberegningene 

Tema/parameter Forutsetning 

Beregningsår 2030 og 2050 

Infrastrukturtiltak Tiltakene som legges til grunn for nullalternativet baserer seg på en forsvarlig videreføring av 

dagens situasjon. Dette innebærer at vedtatte tiltak som er iverksatt eller som har 

budsjettbelastning i 2020 er lagt inn i nullalternativet. I tillegg skal prosjekter som ligger inne i 

porteføljen til Nye Veier med utbyggingsavtale legges til grunn. Se også kapittel 5.2. 

Bompenger Transportmodellberegningene er gjennomført uten å ta hensyn til eventuelle bompenger på ny 

veg (tiltaksalternativ). På øvrig vegnett er det i beregningsår 2030 prosjekter med bompenger i 

dag eller med stortingsvedtak om bompenger lagt inn. Bomringer opprettholdes. I 2050 er det 

ikke lagt inn bompenger utover bomringer. 

Øvrig transporttilbud Kollektivtilbud og ferjetilbud som i dag. I alternativ med Møreaksen forutsettes ferjen Molde-

Vestnes og Solholmen-Mordalsvågen lagt ned. I alternativer med Romsdalsaksen forutsettes 

Molde-Vestnes og Molde-Sekken lagt ned samt redusert frekvens for Åfarnes-Sølsnes. 

Befolkningsutvikling Hovedalternativet til Statistisk sentralbyrås befolkningsframskriving (MMMM) fra 20181. Ifølge 

denne befolkningsframskrivingen vil folketallet i kommunene i analyseområdet2 øke med i 

overkant av fem prosent fram til 2030 og i underkant av 15 prosent fram til 2050.  

Arbeidsplasser Nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset legges til grunn. Dagens 

arbeidsplasser er oppskalert basert på SSBs befolkningsframskriving (vekstfaktor for bosatte i 

aldersgruppen 25-64 år) likt for alle næringsgrupper3. 

Kjøretøypark Det er forutsatt en økning i andeler elbiler og hybridbiler i framtidig situasjon i tråd med «NB19-

banen» utarbeidet av Transportøkonomisk institutt [10]. De framskrevne elbilandel for Møre- 

og Romsdal ligger i underkant av 30 prosent i 2030 og i overkant av 64 prosent i 2050. 

I transportmodellberegningene som ble gjennomført i 2019 er det benyttet modellversjon 4.1.2 av RTM. I 

denne analysen benyttes RTM versjon 4.2.2 som innebærer en del oppdateringer og kan dermed gi noen 

endringer i resultatene. Tabellen under gir en oversikt over de viktigste endringene i modellsystemet og 

inngangsdata. De største endringene påvirker beregning av trafikantnytten der de nye tidsverdiene er 

generelt høyere enn de gamle. I tillegg til ny modellversjon er det også benyttet tit og nyl-filer i koding av 

tiltaksalternativene på strekning fra Ørskogfjellet og videre mot Molde og Hjelset. Dette gjør at horisontal og 

vertikalkurvaturen hensyntas i transportmodellberegningene. En annen forskjell fra beregningene i 2019 er at 

nytt sykehus på Hjelset er lagt til grunn i transportmodellberegningene. 

Tabell 7-3: De viktigste endringene fra RTM versjon 4.1.2 og 4.2.2 

Endringer Beskrivelse 

Trafikantnyttemodul 

(TNM) 

Rutevisberegning av kostnader til TNM. 

Oppdaterte og kontinuerlige tidsverdier som funksjon av reiseavstand. 

Kjøretøyparkbaserte kilometerkostnader i TNM. 

Kapitalkostnader for gods på tidsavhengige kostnader. 

Inkludere ferjeavstand i funksjonene. 

Inndata Oppdaterte kjøretøyandeler (elbil, hybrid & fossil) for ulike prognoseår (NB19), etter fylke. 

RTM Ny versjon av Tramod-by (39.3.9).  

LoS-data for elbilkostnader til Tramod-by.  

Endring i kollektivrutevalg. 

 
1 Det foreligger en mer oppdatert SSBs befolkningsframskriving fra 2020. Denne framskrivingen har en lavere befolkningsvekst enn 

tidligere framskrivinger, noe som vil kunne gi endringer i resultater med blant annet lavere trafikk, redusert trafikantnytte, lavere gevinst 
av å fjerne ferjene. Dette er altså ikke hensyntatt i denne analysen.  
2 Ålesund, Molde, Vestnes, Aukra, Hustadvika, Averøy, Kristiansund, Gjemnes, Rauma og Sunndal. 
3 Transportmodellene er utformet slik at det er befolkningen som først og fremst genererer omfanget av turer i modellen, mens 

arbeidsplasser i mindre grad påvirker selve reiseomfanget og heller større grad styrer reisemønsteret for de bosatte. Fordi det ikke 
foreligger offisielle framskrivinger av arbeidsplasser gjøres det en oppskalering av dagens antall arbeidsplasser. 
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Transportmodellene er per i dag det mest komplette beregningsverktøyet for analyser av 

etterspørselseffekter. Transportmodellene ivaretar mange viktige sammenhenger som det ikke vil være mulig 

å håndtere ved hjelp av enklere metoder. Selv om modellene har mangler og usikkerheter (jf. kap. 0) er det 

verdt å framheve at de er etablert på bakgrunn av omfattende statistiske analyser av store mengder 

historiske data. Modellene gir følgelig på detaljert nivå uttrykk for helt sentrale egenskaper ved de 

preferanser, årsakssammenhenger og drivkrefter som påvirker befolkningens transportatferd.  

7.2 Dagens situasjon 

I analyser av trafikale konsekvenser, er det ofte endringene i etterspørselen etter reiser sammenlignet med 

et nullalternativ som er i fokus. Dette danner grunnlaget for videre analyser knyttet til prissatte konsekvenser. 

I tillegg forsøker man å si noe om veksten i trafikken i en framtidig situasjon. I denne sammenheng blir også 

fordelingen av biltrafikken på vegen av betydning for analysen. Det er derfor viktig at transportmodellen 

gjengir dagens transportmønster i best mulig grad. Eventuelle avvik i trafikken i dagens situasjon vil naturlig 

gjenspeile seg i en beregnet framtidig situasjon. 

Transportmodellen beregner i utgangspunktet trafikk for et normalvirkedøgn og da denne samsvarer i størst 

grad med yrkesdøgntrafikk (YDT) valideres beregnet trafikk med YDT. Figur 7-1 viser samsvar mellom 

observert og beregnet trafikk, der punktenes farge illustrerer avvik4. Beregnet trafikk omregnet til 

gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) er vist som blå tall i figuren.  

Sammenligningen av observert og beregnet trafikk viser at modellen gir godt samsvar for biltrafikk i 

analyseområdet. Det er størst avvik på tellepunkt Tøndergård i Molde der modellen beregner noe lavere 

trafikk. Avviket langs dette snittet anses likevel som akseptabelt etter standard metodikk. Avvikene slik de 

framstår her er små i forhold til sammenlignbare analyser med tilsvarende transportmodeller. På de 

punktene der modellen synes å undervurdere dagens trafikk, kan det antas at modellen i framtidig situasjon 

vil undervurdere snarere enn å overvurdere denne trafikken. Slik avvikene framstilles vurderes RTM Midt å 

være godt egnet til analyse av de trafikale konsekvensene av fjordkryssingen. Modellen ivaretar mange 

viktige sammenhenger som ikke vil være mulig å håndtere ved hjelp av enklere metoder. 

 
4 Grad av samsvar er målt etter parameter GEH, som er en statistisk formel for størrelsen på avvik brukt innen trafikkteknikk. Ved å 

benytte GEH unngås problemstillinger rundt å bruke prosent når man sammenligner små og store trafikkstrømmer. GEH-verdier mindre 
enn ti anses som akseptable avvik, mens under fem er det godt samsvar. 
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Figur 7-1: Sammenligning av observert og beregnet trafikk (YDT). Beregnet trafikk omgjort til ÅDT er vist i blått. 

Fordelingen av biltrafikken på ferjen Molde–Vestnes er vist i Figur 7-2. Om lag 47 prosent av biltrafikken på 

ferjen reiser til/fra Molde, 21 prosent til/fra Hustadvika og resten videre østover for Molde. Om lag 6 prosent 

reiser til/fra Hjelset og videre på fv. 62/665, 13 prosent reiser til/fra Kristiansund mens resterende 12 prosent 

skal videre nordover på E39. På sørsiden av snittet Molde–Vestnes reiser halvparten til/fra Ålesunds-

området, 24 prosent til/fra området rundt Vestnes, 12 prosent reiser videre på fv. 650, mens de resterende 5 

prosent reiser til/fra E136. 

 
Figur 7-2: Selected link-analyse av biltrafikk på ferje Molde–Vestnes i 2018-situasjon.  
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7.3 Trafikkvekst mot 2030 og 2050 

Trafikkveksten fra 2018 til 2030 og 2050 er vist i Tabell 7-4. Totalt antall reiser i modellområdet øker med om 

lag 6 og 15 prosent fram mot henholdsvis 2030 og 2050. Den største veksten skjer for biltrafikken der 

gjennomsnittlig årlig vekst ligger på 0,7 prosent fram mot 2030 og 0,5 prosent mot 2050. Det er små 

endringer i antall kollektiv-, gang- og sykkelturer, som ligger på omtrent samme nivå som dagens situasjon i 

2030 og en liten økning fram mot 2050.  

Tabell 7-4: Antall reiser fordelt på reisemidler i de tre beregningsårene, prosentvis endring og gjennomsnittlig årlig 
prosentvisendring (i parentes) fra 2018 til 2030 og 2050 per normalvirkedøgn. 

  

Antall turer (NVDT) Trafikkøkning fra 2018 

Dagens situasjon 
2018 

Nullalternativ 
2030 

Nullalternativ 
2050 

Nullalternativ 
2030 

Nullalternativ 
2050 

Bil (Bilfører og -passasjer) 1 315 400 1 429 200 1 562 100 9 % (0,7 %) 19 % (0,5 %) 

Kollektiv 204 000 206 100 218 300 1 % (0,1 %) 7 % (0,2 %) 

Gang og sykkel 531 300 539 300 574 900 2 % (0,1 %) 8 % (0,2 %) 

Sum 2 050 700 2 174 600 2 355 300 6 % (0,5 %) 15 % (0,4 %) 

Tabell 7-4 viser veksten for hele modellområdet som omfatter fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag. For å 

vise forskjellene etter område er det hentet ut trafikkarbeid (kjøretøykilometer) for utvalgte kommuner. I sum 

øker trafikkarbeidet i disse kommunene med om lag 10 prosent fram mot 2030 og 24 prosent fram mot 2050. 

Trafikkveksten i Ålesund, Molde og Kristiansund er marginalt høyere. Høyest prosentvisvekst skjer for 

Averøy kommune, mens i Rauma er det en reduksjon i trafikkarbeidet som er sammenfallende med redusert 

trafikk på snitt Horgheim på Figur 7-3. 

Tabell 7-5: Prosentvisendring i trafikkarbeid fra 2018 til 2030 og 2050 for utvalgte kommuner. 

Kommune 
Trafikkarbeid [kjtkm] Endring fra 2018 

2018 2030 2050 2030 2050 

Ålesund 1 330 000 1 476 200 1 668 000 11 % 25 % 

Molde 507 100 574 200 646 300 13 % 27 % 

Vestnes 155 000 169 500 192 400 9 % 24 % 

Aukra 25 600 28 500 33 000 11 % 29 % 

Hustadvika  270 200 289 100 319 200 7 % 18 % 

Averøy 107 300 129 100 144 400 20 % 35 % 

Kristiansund 254 900 281 900 310 700 11 % 22 % 

Gjemnes 126 900 146 900 168 800 16 % 33 % 

Rauma 275 300 249 500 290 500 -9 % 6 % 

Totalt 3 052 300 3 344 900 3 773 300 10 % 24 % 

Figur 7-3 viser beregnet biltrafikk i de tre beregningsårene for utvalgte snitt. Det er generelt en økning i 

biltrafikken fram mot 2030 og 2050 spesielt ved snitt Lønset. Ny veg mellom Lønset og Hjelset samt nytt 

sykehus på Hjelset bidrar til økt trafikk over dette snittet. I snittene med ferje er det i hovedsak små endringer 

i trafikken der Molde–Vestnes får størst økning med 350 flere kjøretøy per dag i 2030. Det er i tillegg 

betydelig vekst ved Tresfjordbrua og Silset der trafikken øker med henholdsvis 37 og 35 prosent i 2030. 

Reduksjon ved Rauma (E136) skyldes i stor grad reduksjon i antall lange reiser fra Østlandet som følge av at 

bompenger langs E6 er implementert etter 2018.  
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Figur 7-3: Beregnet trafikk ÅDT i 2018 og nullalternativ 2030 og 2050. 

Fordelingen av biltrafikken på ferje Molde–Vestnes i nullalternativ 2030 er i stor grad den samme som i 

2018-situasjonen. Andelen reiser mot Ålesund er litt større og mens andelen til/fra Vestnes og E136 er 

marginalt mindre.  Andelen reiser til/fra Hjelset og nordover på E39 er marginalt større. 

 
Figur 7-4: Selected link-analyse av biltrafikk på ferje Molde–Vestnes i nullalternativ 2030.  
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7.4 Trafikale effekter  

Dette delkapittelet gir en oversikt over de trafikale effektene av de ulike alternativene som er analysert for 

Romsdalsaksen og alternativ K2 av Møreaksen. Det er sett på endringer i reisetid, -omfang og -strømmer, 

trafikkbelastning på vegnettet samt trafikkarbeid. Se kapittel 5 for beskrivelse av de ulike alternativene. 

 Endringer i reisetider 

For å kunne si noe om endringer i reisetid som følge av ferjefri kryssing er det hentet ut beregnet trafikk fra 

transportmodellen. Reisetiden som er oppgitt er et snitt av reisetiden i begge retninger og ulike tider av 

døgnet (lavtrafikk og rush). I beregnet reisetid med ferje er ventetid inkludert5, mens avstand for 

ferjestrekningen ikke er inkludert. 

Mellom Ålesund og Molde er reisetidsbesparelsen størst for Møreaksen (K2) med 40 minutter kortere reisetid 

som følge av ny ferjefri kryssing, jf. Figur 7-5. Av alternativene med Romsdalsaksen gir K5a2 størst 

reisetidsreduksjon med om lag 26 minutter. 

 
Figur 7-5: Beregnet reisetid og avstand mellom Ålesund og Molde 

Mellom Ålesund og Bergsøya en reisetidsreduksjon på mellom 43 og 53 minutter, jf. Figur 7-6. 

Reisetidsbesparelsen er størst for alternativ K5b2 som også har kortest reiseavstand av samtlige 

tiltaksalternativene. Av alternativene med Romsdalsaksen gir K5c minst reisetidsbesparelse og har kun to 

minutter lavere reisetid sammenlignet med Møreaksen.  

 
Figur 7-6: Beregnet reisetid og avstand mellom Ålesund og Bergsøya 

 
5 I transportmodellen skilles det mellom åpen og skjult ventetid for reisende med ferje, der åpne ventetid reflekterer gjennomsnittlig 

oppmøtetid, mens den skjulte ventetiden er knyttet til ulempen ved at en ikke kan reise når en vil og må tilpasse ferjeavgangene. 
Reisetid som er oppgitt består av kjøretid, overfartstid og åpen ventetid. Skjult ventetid inngår altså ikke ved valg av rute, men inngår 
som et ekstra tidselement ved beregning av etterspørselen etter reiser. 
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I tillegg til strekningene Ålesund–Molde og Ålesund–Bergsøya er det hentet ut reisetider for ulike strekninger 

mellom Ålesund, Molde, Åndalsnes, Midsund, Vestnes og nye sykehuset på Hjelset (SNR), jf. Tabell 7-6.  

Endring i reisetid mellom Ålesund og SNR/Hjelset er tilnærmet lik som for strekning Ålesund–Bergsøya, med 

unntak for alternativ K5b2 som har et minutt lengere reisetid. Dette gir K5a2 og K5b2 samme 

reisetidsreduksjon, selv om reiseavstanden med K5b2 er to kilometer lengere.  

Mellom Åndalsnes og Molde er reisetidsreduksjonen størst med alternativ K5a2 på om lag 18 minutter, mens 

K2 har minst reduksjon i reisetid, på om lag syv minutter, og størst økning i reiseavstand. For reiser mellom 

Åndalsnes og SNR vil det i alternativ med Møreaksen være raskest å benytte dagens rute via ferjen 

Sølsnes–Åfarnes. Ruten via Møreaksen er om lag ett minutt lengere. Alternativer med Romsdalsaksen gir en 

reisetidsreduksjon på mellom 13 og 18 minutter, der K5a2 gir størst reisetidsreduksjon. 

Reisende mellom Vestnes og Molde får størst reduksjon med Møreaksen på om lag ti minutter. Med K5a2 

reduseres reisetiden med syv minutter. Minst endring i reisetid skjer for K5c der reisetiden reduseres med 

fem minutter. Mellom Vestnes og SNR er det med Romsdalsaksen reisetidsreduksjonen er størst med 19 

minutter kortere reisetid for alternativ K5a2 og K5b2. 

Til/fra Midsund vil det ikke være endring i reisetid med Romsdalsaksen, mens reisetiden med Møreaksen 

reduseres med 12 minutter til/fra Molde og 17 minutter til/fra SNR. 

Tabell 7-6: Beregnet reisetid og avstand mellom utvalgte reiserelasjoner for nullalternativ og alternativer med ny veg. 
Fargen på cellene indikerer økning (rødt) og reduksjon (grønt) sammenlignet med nullalternativet. 

Strekning Null K2 K5a2 K5b1 K5b2 K5c 

Ålesund–SNR 
Avstand [km] 78 93 87 90 89 91 

Reisetid [min] 115 73 64 67 64 70 

Åndalsnes–Molde 
Avstand [km] 55 83 70 71 72 72 

Reisetid [min] 78 71 60 62 63 65 

Åndalsnes–SNR 
Avstand [km] 33 33 33 34 34 35 

Reisetid [min] 42 42 26 28 27 29 

Vestnes–Molde 
Avstand [km] 3 19 23 23 24 24 

Reisetid [min] 27 17 20 21 21 22 

Vestnes–SNR 
Avstand [km] 12 28 20 22 22 22 

Reisetid [min] 35 24 16 18 16 19 

Midsund–Molde 
Avstand [km] 13 16 13 13 13 13 

Reisetid [min] 29 17 29 29 29 29 

Midsund–SNR 
Avstand [km] 23 25 23 23 23 23 

Reisetid [min] 41 24 41 41 41 41 
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 Endring i antall reiser og reisestrømmer på overordnet nivå 

Ny ferjefri kryssing gir flere bilreiser, der antall bilreiser i modellområdet øker for samtlige alternativene6, jf. 

Figur 7-7. Økningen i bilreiser omfatter både nyskapte reiser (vist som økning i totalt antall reiser) og 

overføring fra andre transportmiddel (vist som reduksjon i antall kollektiv, gange og sykkelreiser). Møreaksen 

gir størst endring i antall bilreiser, overføring fra andre transportmiddel og flest nyskapte reiser. Endring i 

antall reiser for alternativene med Romsdalsaksen ligger på omtrent samme nivå. Endringen i antall reiser er 

noe større i 2050 sammenlignet med 2030, noe som i hovedsak skyldes økt befolkning. 

 
Figur 7-7: Endring i antall reiser (normalvirkedøgn) sammenlignet med nullalternativ. 

For å se på hvordan endring i antall bilreiser og destinasjonsvalget påvirkes av de ulike alternativene, er det 

gjort uttak av trafikkstrømmer (turmatriser) på storsonenivå7. Interne reiser og reiser til/fra de ulike 

storsonene med bil er summert og vist i Tabell 7-7. Endringene er avrundet til nærmeste 50. 

For samtlige alternativer er det en reduksjon i antall interne bilreiser. Flere velger altså i større grad andre 

destinasjoner enn internt i storsonene. For samtlige alternativene er det flere bilreiser til Molde fra en rekke 

storsoner. Det er også noe færre reiser internt i Molde. Endringene er spesielt stor for alternativet med 

Møreaksen for reiser til/fra Vestnes, Midsund og Ålesund.  

I tillegg til endring i destinasjonsvalg er det nyskapte reiser mellom disse storsonene. På grunn av lavere 

reisekostnad (redusert reisetid og ingen ferjekostnader) er det mer attraktivt å reise mellom 

Vestnes/Midsund/Ålesund og Molde. Det er også endringer i destinasjonsvalg for en rekke andre områder 

(blant annet Ørskog, Skodje, Aukra, Fræna og Sør) både til Molde og Ålesund. Endringene til/fra Ålesund er 

imidlertid mindre enn for reiser til/fra Molde.  

For alternativer med Romsdalsaksen er endringen i destinasjonsvalg og nyskapte reiser mindre 

sammenlignet med Møreaksen. Det er små forskjeller mellom alternativene, der endringene i reisestrømmer 

er størst for alternativ K5a2 og minst for K5c. I motsetning til Møreaksen skjer det ingen endringer i reiser 

til/fra Midsund. Det skjer derimot endringer til/fra Rauma, men her er omfanget mindre. Det er også marginalt 

flere reiser til/fra Kristiansund. 

 
6 Merk at i transportmodellberegningene er det ikke lagt til grunn tiltak for kollektiv, gående og syklende. Dersom det gjennomføres tiltak 

for disse trafikantgruppene, vil dette kunne påvirke antall reiser og fordelingen mellom transportmidlene. 
7 Det er for enkelhetens skyld benyttet storsoneavgrensing (grupper av grunnkretser) som tilsvarer de gamle kommunegrensene (før 

kommunesammenslåingene i 2020). I tillegg er områdene nord, øst og sør for samtlige kommuner avgrenset til tre storsoner. 
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Tabell 7-7: Endring i antall bilreiser til/fra og internt i storsoner i 2030 sammenlignet med nullalternativ.  

Storsoner 
(gamle 

kommunegrenser) 

Endring i antall bilreiser (NVDT 2030) 

K2 K5a2 K5b1 K5b2 K5c 

Internt til/fra Internt til/fra Internt til/fra Internt til/fra Internt til/fra 

 Molde  -450 +1 650 -300 +700 -300 +700 -300 +650 -250 +550 

 Ålesund  -200 +550 -100 +400 -100 +400 -100 +400 -100 +400 

 Kristiansund  - +50 - +100 - +100 -50 +100 - +100 

 Ørskog  -100 +200 -50 +50 -50 +50 -50 +50 -50 +50 

 Stordal  - - - - - - - - - - 

 Sykkylven  - - - - - - - - - - 

 Skodje  -100 +150 -100 +100 -100 +100 -100 +100 -100 +100 

 Sula  - - - - - - - - - - 

 Haram  -100 +50 -50 +50 -50 +50 -50 +50 -50 +50 

 Vestnes  -1 100 +1 100 -450 +500 -400 +500 -400 +450 -300 +400 

 Rauma  -50 - -250 +200 -250 +200 -200 +200 -200 +150 

 Nesset  - - - - - - - - - - 

 Midsund  -900 +700 - - - - - - - - 

 Sandøy  - - - - - - - - - - 

 Aukra  -100 +150 - - - - - - - - 

 Fræna  -100 +150 -50 +50 - +50 - +50 - +50 

 Eide  - - - - - - - - - - 

 Averøy  - +50 - - - - - - - - 

 Gjemnes  - - - - - +50 - +50 - - 

 Tingvoll  - - - - - - - - - - 

 Sunndal  - - - - - - - - - - 

 Nord  - - -50 - -50 - -50 - -50 - 

 Øst  - -50 - +50 - +50 - +50 - +50 

 Sør  -150 +150 -100 +50 -100 +50 -100 +50 -100 +50 

 Totalt  -3 400 +4 950 -1 550 +2 400 -1 450 +2 350 -1 450 +2 300 -1 250 +2 100 

Andelen reiser til/fra Molde øker som følge av Møreaksen, jf. Figur 7-8. Møreaksen bidrar til ferjefri 

forbindelse mot Midsund og dermed øker antall reiser fra dette området. Det er også en stor andel fra 

Vestnes-området som benytter forbindelsen. På grunn av disse områdene reduseres andelene til/fra 

Ålesund-området og nordover til/fra Kristiansund samt mot Trondheim (E39), selv om antall bilreiser her er 

noe høyere sammenlignet med nullalternativ. Reisende fra E136 vil også i større grad benytte den nye 

vegen mot Molde i stedet for å benytte ferjen Åfarnes–Sølsnes. 

Trafikkstrømmen med Romsdalsaksen er illustrert med alternativ K5c, og er representativt også for de andre 

alternativene med Romsdalsaksen. Det er små forskjeller i trafikkstrømmen for de ulike alternativene. Den 

største endringen er med K5a2 som skyldes at det ikke er kryss ved Røvika. Noe som bidrar til at andelen 

til/fra Molde er noe større. Andelen reiser til/fra Kristiansund og E136 øker med Romsdalsaksen. Det er små 

endringer i antall gjennomgående reiser for alle alternativene, men det er noen flere reiser med 

Romsdalsaksen. Det samme gjelder for trafikken til/fra E136.  
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Figur 7-8: Selected link-analyse av biltrafikk på ny veg (kryss på figuren) i alternativ med Møreaksen (K2) og 
Romsdalsaksen (K5c) i 2030.  
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 Trafikk over snitt 

Ny fjordkryssing vil gi endringer i reiseruter for både lengre regionale reiser og kortere lokale reiser. Som vist 

i forrige delkapitlet skjer det en endring i reiseetterspørsel og destinasjonsvalg, noe som følgelig gir 

endringer i trafikknivået på de ulike vegene i analyseområdet. En oversikt over beregnede trafikkmengder i 

2030 og 2050 på ulike snitt (Figur 7-9) er gitt i Tabell 7-8 og Tabell 7-9.  

Samtlige alternativer med ny E39 gir økt trafikk på snittet ved Ørskogfjellet, der Møreaksen gir høyest trafikk. 

Over dette snittet øker trafikken (ÅDT) med om lag 2 600 i 2030 sammenlignet med nullalternativet. 

Alternativene med Romsdalsaksen gir alle en økning over dette snittet på om lag 1 400 i 2030. Den totale 

trafikken over snitt MA1 og RA1 er på om lag 1 000 flere med Møreaksen enn med Romsdalsaksen. 

Trafikken over snittet E39 Tøndergård øker med Møreaksen, mens med Romsdalsaksen reduseres 

trafikken. Trafikken i 2030 øker med om lag 900 for Møreaksen og reduseres med om lag 900 biler for 

Romsdalsaksen. Trafikken på Møreaksen som skal videre østover på E39 bidrar til å økt trafikk gjennom 

dette snittet, mens med Romsdalsaksen vil denne trafikken føres utenom Molde.  

Trafikken til/fra Molde og til/fra E39 påvirker trafikken over snitt 3 og Fannefjordtunnelen (RA2). Reisende 

med Romsdalsaksen som skal videre inn til Molde velger i stor grad å kjøre av på Røvika og benytte 

Fannefjordtunnelen videre. K5c og K5b1 gir derfor tilnærmet ingen trafikkendring vest for snitt 3 og økt trafikk 

langs Fannefjordtunnelen. På dette snittet er det K5b2 som gir høyest trafikkøkning noe som skyldes 

reisende til/fra Hustadvika også må kjøre via Fannefjordtunnelen istedenfor Lønset krysset (slik disse gjorde 

i alternativ K5c og K5b1). Øst for Lønset øker trafikken for samtlige alternativer med unntak av K5b2 som har 

kobling på Hjelset der reisende til den nye vegen kobler seg på.  

Endringene i trafikken langs de andre snittene (4-7) er små for samtlige alternativer. 

 
Figur 7-9: Oversikt over punkter for sammenligning av trafikk. 
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Tabell 7-8: Beregnet biltrafikk ÅDT (sum lette og tunge kjøretøy) i 2030 på ulike snitt i vegnettet jf. Figur 7-9. Fargen på 
cellene indikerer økning (rødt) og reduksjon (grønt) sammenlignet med nullalternativet. 

Tellepunkt 
Beregnet trafikk, ÅDT 2030 

Null K2 K5a2 K5b1 K5b2 K5c 

1 Ørskogfjellet (eksisterende og ny E39) 4 400 7 000 5 800 5 800 5 800 5 800 

2 E39 Tøndergård  12 300 13 200 11 600 11 400 11 400 11 400 

3 
E39 Lønset vest 6 500 7 100 8 800 6 500 5 100 6 400 

E39 Lønset øst (eksisterende og ny E39) 6 500 7 100 7 500 7 400 5 100 7 400 

4 E39 Halsa–Kanestraum 1 400 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

5 E136 Flatmark 1 700 1 600 1 800 1 800 1 800 1 800 

6 Rv. 70 Grøa 2 600 2 600 2 500 2 500 2 500 2 500 

7 Rv. 70 Freifjordtunnelen 4 100 4 200 4 200 4 200 4 300 4 200 

MA1 Kryssing Tautra 2 900 6 700 - - - - 

MA2 Kryssing Julsundet 300 7 700 300 300 300 300 

RA1 Kryssing Romsdalsfjorden - - 5 800 5 800 5 700 5 500 

RA2 
Fannefjorden (Fannefjordstunnelen) 3 900 3 500 3 300 4 600 5 800 4 500 

Fannefjorden (ny bru/tunnel) - - 5 900 3 800 2 600 3 700 

Endringene i trafikken langs de ulike snittene er i hovedsak den samme i 2050 som i 2030, men med noe 

høyere trafikknivå. 

Tabell 7-9: Beregnet biltrafikk ÅDT (sum lette og tunge kjøretøy) i 2050 på ulike snitt i vegnettet jf. Figur 7-9. Fargen på 
cellene indikerer økning (rødt) og reduksjon (grønt) sammenlignet med nullalternativet. 

Tellepunkt 
Beregnet trafikk, ÅDT 2050 

Null K2 K5a2 K5b1 K5b2 K5c 

1 Ørskogfjellet (eksisterende og ny E39) 5 300 8 300 7 100 7 100 7 100 7 100 

2 E39 Tøndergård  14 100 15 100 13 200 13 100 13 000 13 000 

3 
E39 Lønset vest 7 500 8 100 10 300 7 400 5 700 7 400 

E39 Lønset øst (eksisterende og ny E39) 7 400 8 000 8 600 8 500 5 700 8 400 

4 E39 Halsa-Kanestraum 1 800 1 800 1 900 1 900 1 900 1 900 

5 E136 Flatmark 2 000 2 000 2 200 2 200 2 200 2 200 

6 Rv. 70 Grøa 2 900 2 900 2 800 2 800 2 800 2 800 

7 Rv. 70 Freifjordtunnelen 4 700 4 800 4 900 4 900 5 000 4 900 

MA1 Kryssing Tautra 3 500 8 000 - - - - 

MA2 Kryssing Julsundet 400 9 100 400 400 400 400 

RA1 Kryssing Romsdalsfjorden - - 7 100 7 000 6 900 6 700 

RA2 
Fannefjorden (Fannefjordstunnelen) 4 400 4 000 3 700 5 400 6 800 5 200 

Fannefjorden (ny bru/tunnel) - - 7 100 4 600 3 100 4 400 
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 Trafikkarbeid 

Endringene i antall reiser som følge av tiltakene fører også til at trafikkarbeidet endres. Det er hentet ut 

trafikkarbeid i 2030 for utvalgte kommuner samt for hele modellområdet, jf. Tabell 7-10. 

Sammenlignet med nullalternativ, vil trafikkarbeidet i sum for utvalgte kommuner øke med i overkant av ni 

prosent med Møreaksen som har størst økning. Økning i trafikkarbeidet i alternativer med Romsdalsaksen 

ligger på tilnærmet samme nivå for alle alternativer, og øker med i overkant av syv prosent der K5c har minst 

økning. Økning i trafikkarbeidet for hele modellområdet er mindre enn for de utvalgte kommunene. Det skjer 

altså en reduksjon i sum trafikkarbeid utenfor dette området. 

Tabell 7-10: Trafikkarbeid med bil (kjøretøykilometer per normalvirkedøgn) for hele modellområdet og i sum for utvalgte 
kommuner i 2030.  

  

Hele modellområdet Sum for utvalgte kommuner* 

Trafikkarbeid 
Endring fra 

Nullalternativ 
Trafikkarbeid 

Endring fra 
Nullalternativ 

Null 17 721 000     3 485 000     

K2 18 007 000 286 000 1.6 % 3 807 000 322 000 9.2 % 

K5a2 17 941 000 220 000 1.2 % 3 745 000 260 000 7.5 % 

K5b1 17 941 000 220 000 1.2 % 3 745 000 260 000 7.5 % 

K5b2 17 934 000 213 000 1.2 % 3 738 000 253 000 7.3 % 

K5c 17 934 000 213 000 1.2 % 3 737 000 252 000 7.2 % 

*Ålesund, Molde, Vestnes, Aukra, Hustadvika, Averøy, Kristiansund, Gjemnes, Rauma og Sunndal 

 Tilgjengelighet til Molde og Ålesund 

For å vurdere oppnåelsen på effektmål «Pendlingsomlandet med maks. 45 min. reisetid til by skal økes for 

10.000 innbyggere», er det gjennomført en tilgjengelighetsanalyse for Molde og Ålesund for de vurderte 

alternativene. Det er hentet ut antall innbyggere i 2030 som har maksimalt 45 minutters reisetid til Molde og 

Ålesund, jf. Tabell 7-11. 

Møreaksen vil øke pendlingsomlandet (under 45 minutter reisetid) til Molde og Ålesund med henholdsvis 

12 000 og 5 000 innbyggere. For alternativene med Romsdalsaksen gir K5a2 størst økning i antall 

innbyggere innenfor 45 minutters reisetid til Molde med 5 600 innbyggere. K5c gir minst økning med 3 900 

innbyggere. Til Ålesund bidrar alle alternativene med Romsdalsaksen til å øke pendlingsomlandet for om lag 

3 600 innbyggere.  

Tabell 7-11: Antall innbyggere som har maks 45 minutters reisetid til henholdsvis Molde og Ålesund.  
 Null K2 K5a2 K5b1 K5b2 K5c 

Molde 
Antall innbyggere 44 000 56 000 49 600 48 900 48 300 47 900 

Endring fra null  +12 000 +5 600 +4 900 +4 300 +3 900 

Ålesund 
Antall innbyggere 88 000 93 200 91 600 91 600 91 600 91 600 

Endring fra null  +5 200 +3 600 +3 600 +3 600 +3 600 
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7.5 Følsomhetsberegninger 

Det er gjennomført analyser av de trafikale og prissatte effektene som følge av endrede 

beregningsforutsetninger. Disse er: 

- Legge ned ferje mellom Åfarnes og Sølsnes  

- Ikke kryss ved Røvika  

- Ny forbindelse mellom Aukra og Midsund (Kjerringsundet) 

Følsomhetsanalysene uten ferje og kryss ved Røvika er gjennomført med K5b1-løsning, mens ny 

forbindelse mellom Aukra og Midsund er med Møreaksen. Resultater for prissatte konsekvenser er gitt i 

kapittel 8.1.3. 

Ferje Åfarnes–Sølsnes 

Trafikken mellom Åfarnes og Sølsnes beregnes i utgangspunktet til å være lav i alternativ K5b1 (200 i ÅDT i 

2030) ettersom reisende fra Åndalsnes og E136 i større grad vil benytte ny veg istedenfor ferjen. De trafikale 

effektene av å legge ned ferjen er derfor svært begrenset og påvirker ikke trafikken på ny veg. 

Uten kryss ved Røvika 

De trafikale effektene uten kryss på ny E39 ved Røvika er vurdert mot en situasjon med kryss. Det er i 

hovedsak lokale effekter av å ikke ha kryss på Røvika, jf. Figur 7-10. Reisende som i utgangspunktet 

benyttet krysset er reisende til/fra Molde, og som i situasjon uten kryss nå må reise via Lønset. Uten kryss 

ved Røvika må reisende til/fra nordøst for Lønset (E39 og Hjelset) som skal til/fra Skåla og lokalt ved Røvika 

benytte Fannefjordtunnelen. Dette fører til en økning på om lag 2 200 biler mellom Lønset og Årø i 2030. 

Mellom Hjelvik og Røvika reduseres trafikken med om lag 400 biler i 2030. Ellers er de trafikale endringene 

små. 

 
Figur 7-10: Endring i trafikkmengder (ÅDT 2030) som følge av å fjerne krysset på Røvika med alternativ K5b1. 

Aukra–Midsund (Kjerringsundet) 

Endring i trafikkmengde som følge av ny ferjefriforbindelse mellom øya Gossen i Aukra kommune og Otrøya 

er illustrert i Figur 7-11. Trafikken på den nye forbindelsen er beregnet til å ligge på om lag 3 300 i 2030. 

Trafikken over Julsundbrua (snitt MA2) vil øke med om lag 2 200 og trafikken øker også både på 

eksisterende og ny veg mellom Julbøen og Molde. Reisende som tidligere benyttet ferjen over Åfarnes mot 

Åndalsnes (E136) vil benytte Møreaksen. Trafikken i tunnelen under Tautra øker med om lag 500 kjøretøy 

der 100 av disse reiser videre mot Ålesund.  
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Den nye forbindelsen vil halvere reisetiden mellom Aukra og Molde fra om lag 49 minutter til 23 minutter. 

Mellom Aukra og Ålesund reduseres reisetiden med 29 minutter. 

 
Figur 7-11: Endring i trafikkmengder (ÅDT 2030) som følge av å fjerne ny ferjefriforbindelse mellom Aukra og Midsund. 

Endring i trafikk over snitt for følsomhetsberegningene 

Tabell 7-12: Beregnet biltrafikk ÅDT (sum lette og tunge kjøretøy) i 2030 på ulike snitt i vegnettet jf. Figur 7-9. Fargen på 
cellene indikerer økning (rødt) og reduksjon (grønt) sammenlignet med henholdsvis K5b1 og K2. 

Tellepunkt 

Beregnet trafikk, ÅDT 2030 

K5b1 
K5b1 uten 

ferje 

K5b1 uten 
kryss 

Røvika 
K2 

K2 Aukra-
Midsund 

1 Ørskogfjellet (eksisterende og ny E39) 5 800 5 800 5 800 7 000 7 200 

2 E39 Tøndergård 11 400 11 400 11 400 13 200 13 400 

3 
E39 Lønset vest 6 500 6 500 8 400 7 100 7 100 

E39 Lønset øst (eksisterende og ny E39) 7 400 7 400 7 400 7 100 7 100 

4 E39 Halsa-Kanestraum 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

5 E136 Flatmark 1 800 1 800 1 800 1 600 1 600 

6 Rv. 70 Grøa 2 500 2 500 2 500 2 600 2 600 

7 Rv. 70 Freifjordtunnelen 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 

MA1 Kryssing Tautra - - - 6 700 7 200 

MA2 Kryssing Julsundet 300 300 300 7 700 9 900 

RA1 Kryssing Romsdalsfjorden 5 800 5 800 5 300 - - 

RA2 
Fannefjorden (Fannefjordstunnelen) 4 600 4 500 3 300 3 500 3 100 

Fannefjorden (ny bru/tunnel) 9 700 9 600 5 300 0 0 
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7.6 Usikkerhet knyttet til transportmodeller 

Transportmodellverktøyene er først og fremst hjelpemidler til å systematisere og tolke komplekse 

sammenhenger. De vil ikke gi eksakte svar om framtiden, men vil kunne gi oss en formening om hvordan 

etterspørsel, trafikkbelastning og nytte vil kunne endre seg gitt bestemte forutsetninger. Da det er 

usikkerheter knyttet til forutsetningene vil det derfor også være usikkerheter knyttet til resultatene. Ved 

beregning av trafikale konsekvenser langt fram i tid, vil usikkerheten knyttet til blant annet følgende forhold 

øke: 

- Befolkningsvekst og inntektsvekst. Anslag for befolkningsvekst og fordeling av denne innenfor 

analyseområdet har stor betydning for samlet trafikkvekst, og i enda større grad for fordeling av 

trafikkveksten på områder og dermed ulike vegvalg og reisemidler. Disse faktorene berører 

nullalternativet og beregningsalternativene på omtrent samme måte. 

- Arealbruk. Transportmodellene fanger ikke opp transporttilbudets påvirkning på arealbruken. Eventuelle 

endringer i arealbruken må legges inn som en forutsetning for transportberegningene. 

- Preferanser. Transportmodellene estimeres basert på reisevaneundersøkelser for et gitt år. 

Teknologiske endringer og endringer i samfunnsstrukturer vil på lang sikt kunne gi endringer i folks 

preferanser. Dette vil i begrenset grad fanges opp av transportmodellene. 

- Trendbrudd. Transportmodellene hensyntar ikke eventuelle store endringer i preferanser og holdninger i 

framtiden. Dette kan for eksempel være nye kombinasjoner og former for transport som eventuelt vil 

eksistere i en framtidig situasjon vil ikke være inkludert i beregningene. 

- Kort/lang sikt. Jo lenger fram i tid analysen gjøres, jo større vil også usikkerheten knyttet til beregningene 

være. 

Møreaksen er gjennom optimalisering i 2019-2021 innkortet med om lag 1 030 meter. 600 meter innkorting 

er på grunn av endret påhuggsplassering (tunnel er erstattet med dagsone) og 430 meter på grunn av en 

kortere linje. Dette er hensyntatt i kostnadsoverslaget, men ikke i transportmodell- og EFFEKT-

beregningene. Denne endringen kan slå positiv ut for trafikantnytten og for drift og vedlikeholdskostnader. I 

beregningene er det ikke lagt til grunn endringer mellom Vestnes og Vik, og dagens veg og fart foreligger i 

denne strekningen. Ev. effekter på blant annet reisetid og trafikkmengder kommer derfor ikke med.  
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8 Samfunnsøkonomisk analyse  

8.1 Prissatte konsekvenser  

Prissatte konsekvenser er virkninger som det er etablert et faglig grunnlag for å beregne i kroner. Dette 

gjelder bl.a. virkninger av reisetid for trafikantene, reiseomfang og reisekostnader. Dette omfatter også 

investeringskostnader, driftskostnader, ulykkeskostnader og samfunnsøkonomiske kostnader ved 

luftforurensning. 

Prissatte konsekvenser blir beregnet ved å legge inn nytten og kostnadene ved de ulike komponentene inn i 

beregningsverktøyet EFFEKT. Beregningsprinsipp og metodikk i EFFEKT bygger på Statens vegvesens sin 

håndbok V712 Konsekvensanalyser. Netto nytte (NN) og netto nytte per budsjettkrone (NNB) blir beregnet. 

Kostnads- og nyttekomponenter blir fordelt på ulike aktørgrupper: 

- Trafikanter og transportbrukere 

- Operatører 

- Det offentlige  

- Samfunnet for øvrig 

Konsekvensene blir beregnet i forhold til «nullalternativet» (også kalt referansealternativet), det vil si en 

situasjon hvor tiltaket ikke er bygd. For å beregne kostnader og nytte knyttet til trafikanter benyttes resultater 

fra transportanalyse jf. kap. 7. Analysen av de trafikale virkningene er gjennomført ved bruk av EFFEKT 

(prosjekttype 3) med data fra transportmodell, trafikantnyttemodul og kollektivmodul. 

 Beregningsforutsetninger 

Tabell 8-1 viser hvilke forutsetninger som ligger til grunn for beregningene av de prissatte konsekvensene i 

EFFEKT. 

Tabell 8-1 Beregningsforutsetninger for prissatte konsekvenser 

Modell 

EFFEKT-versjon v6.78 

Forutsetninger 

Åpningsår 2026 

Anleggsperiode 2 år 

Anleggets levetid 75 år 

Analyseperiode 40 år 

Sammenligningsår  2022 

Kalkulasjonsrente 4 % t.o.m. 40 år etter åpningsår, 3 % 41-75 år etter åpningsår 

Skattefinansieringsfaktor 20 % 

Prisnivå resultater 2021 

 

Ut fra summen av nyttevirkninger og kostnader beregnes det verdier for lønnsomhetskriterier som kan 

brukes som grunnlag for å vurdere lønnsomhet og rangering av ulike alternative tiltak versus et 

referansealternativ som reflekterer eksisterende situasjon uten tiltak. Lønnsomhetskriterier som beregnes i 

EFFEKT er netto nytte, budsjettkostnad og netto nytte pr budsjettkrone. 
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 Sammenstilling av prissatte konsekvenser 

Det er gjennomført EFFEKT- beregninger av fem alternative konsept, ett på Møreaksen og fire på 

Romsdalsaksen. I dette underkapittelet presenteres resultatene fra disse EFFEKT-beregningene. Tabell 8-2 

viser en sammenstilling av de prissatte konsekvenser for fem alternative konseptene. Kostnads- og 

nyttekomponentene er fordelt på ulike aktørgrupper.  

Tabell 8-2 Sammenstilling av prissatte konsekvenser for de alternative konseptene. Tall er avrundet til nærmeste 10-mill. 
2021-kr.  

  Møreaksen Romsdalsaksen 

KOMPONENT K2 K5a2 K5b1 K5b2 K5c 

Trafikantnytte 14 460 12 940 12 090 12 240 11 390 

Sum Trafikanter og transportbrukere 14 460 12 940 12 090 12 240 11 390 

Kostnader 2 850 3 110 3 110 3 110 3 120 

Inntekter -1 720 -1 840 -1 900 -1 890 -1 900 

Overføringer -1 130 -1 280 -1 220 -1 220 -1 210 

Sum Operatører 0 0 0 0 0 

Investeringer -21 500 -18 700 -21 180 -19 400 -21 730 

Drift og vedlikehold -4 120 -3 300 -2 870 -2 950 -1 960 

Overføringer 1 130 1 280 1 220 1 230 1 220 

Skatte- og avgiftsinntekter 990 740 790 780 700 

Sum Det offentlige -23 490 -19 970 -22 030 -20 340 -21 770 

Ulykker 60 250 240 240 240 

Luftforurensning -670 -360 -430 -430 -310 

Restverdi 4 660 4 560 4 310 4 340 4 370 

Skattekostnad -4 700 -3 990 -4 410 -4 070 -4 350 

Sum Samfunnet for øvrig -650 460 -290 80 -50 

Netto nytte (NN) -9 680 -6 580 -10 240 -8 020 -10 430 

Netto nytte per budsjettkrone (NNB) -0,41 -0,33 -0,46 -0,39 -0,48 

Trafikanter og transportbrukere 

Trafikantnytten er den samlede nytten for brukerne av transportsystemet. Den er sammensatt av 

kjøretøykostnader, andreutgifter, tidskostnader, ulempeskostnader, helsevirkninger og utrygghet. I denne 

sammenhengen vil ikke ulempeskostnader ved ferje/vegstenging, helsevirkninger for G/S- trafikk og 

utrygghetskostnader for G/S-trafikk bli påvirket. For tiltak som påvirker reisemønsteret i analyseområdet vil 

kjøretøykostnader, andre utgifter og tidskostnader bli beregnet samlet som trafikantnytte, korrigert for avvik 

mellom modellens og samfunnets vektlegging av distansekostnader.  

Trafikantnytten er høyest på Møreaksen og det skyldes at dette alternativet får den største trafikkøkningen. 

Av alternativene langs Romsdalsaksen er det alternativ K5a2 som har den høyeste trafikantnytten. Dette 

skyldes at alternativet K5a2 har den korteste vegstrekningen og får den største reisetidsbesparelsen. 
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Operatører 

Operatører er selskaper som står for offentlig transportvirksomhet eller selskaper som bidrar ved 

forvaltningen av infrastruktur for transport. Dette er kollektivselskaper, parkeringsselskaper, 

bompengeselskaper og andre private aktører. For operatørene beregnes kostnader, inntekter og 

overføringer. I kostnader inngår drift av kollektivtrafikk, bomstasjoner og parkeringsanlegg. Inntekter kommer 

fra kollektivbilletter, bomavgifter og parkeringsavgifter. Overføringer skjer mellom operatører og det 

offentlige. Overføringer med et positivt fortegn betyr at operatørene i sum mottar en overføring fra det 

offentlige. Negativt fortegn for overføringer betyr at operatørene har fått reduserte inntekter (samfunnet har 

spart). Kostnader og inntekter for operatørene er redusert i alle alternativene. Overføringene er negative som 

betyr at operatørene får redusert underskuddet og samfunnet sparer.  

Budsjettvirkning for det offentlige 

Budsjettvirkning for det offentlige er summen av alle inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter, inkludert 

transportetatene. Dette vil normalt vøre bevilgninger over offentlige budsjetter skatteinntekter som følge av 

tiltaket. For vegprosjekter vil det normalt være investeringskostnader, endringer i drift- og 

vedlikeholdskostnader og endringer i inntekter fra transportavgifter. 

Investeringskostnader for alle alternativene er beregnet ved hjelp av ANSLAG-metoden og er nærmere 

omtalt i kap. 6. De alternativene med høyeste investeringskostnader på Romsdalsaksen er alternativ K5b1 

og K5b2. Møreaksen har tilsvarende høye investeringskostnader.  

Basert på erfaringstall er det gjort en endring i forutsetninger for vedlikehold av stålbruer i EFFEKT. Prisen 

på vedlikehold av stålbruer er blitt økt fra 130 kr/kvm til 350 kr/kvm. Det er Møreaksen alternativ K2 som har 

de høyeste drift- og vedlikeholdskostnadene og alternativ K5c på Romsdalsaksen som har de laveste. Det er 

med andre ord dyrere med vedlikehold av undersjøisk tunnel enn av bru selv om investeringskostnaden for 

bruer er høyere enn for undersjøiske tunneler. 

Overføringene fra det offentlige til kollektivselskaper reduseres i samtlige alternativ. Endringer i inntekter fra 

transportavgifter og moms på investeringskostnader gir økte skatte- og avgiftsinntekter til det offentlige. 

Samfunnet for øvrig 

Samfunnet for øvrig får prissatte virkninger som gjelder ulykker, global (CO2) og lokal (NOx) luftforurensing. 

Andre virkninger som gjelder samfunnet for øvrig er restverdi og skattekostnad. Restverdi er den 

neddiskonterte nytten tiltaket har i 35 år etter at analyseperioden på 40 år er over. Nytten i det siste året i 

analyseperioden antas da å være konstant i resten av tiltakets levetid. For alle inn- og utbetalinger overfor 

det offentlige budsjettet skal det beregnes en ekstra skattekostnad på 20 øre per krone. 

Det er reduserte ulykkeskostnader i samtlige alternativ og alternativene på Romsdalsaksen reduserer 

ulykkeskostnader mest. Forskjellen ligger i hovedsak i antall kjøretøykilometer, jo høyere antall 

kjøretøykilometer, jo mindre reduksjon i ulykkeskostnader8. Møreaksen er det alternativet med flest antall 

kjøretøykilometer og får dermed minste reduksjon i ulykkeskostnader.   

 
8 Se Dokumentasjon av beregningsmoduler i EFFEKT 6.6 og vedlikeholdsjournaler for ytterligere informasjon om beregninger av 

ulykkeskostnder 
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Tabell 8-3 viser endring i antall skadetilfeller og antall personskadeulykker for hele analyseperioden på 40 år.  
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Tabell 8-3 Endring i antall skadetilfeller og antall personskadeulykker i 40-årsperioden (minus betyr en reduksjon i antall 
ulykker). 

Type ulykke K2 K5a2 K5b1 K5b2 K5c 

Drepte -3,4 -4,9 -4,9 -4,9 -4,9 

Hardt skadde -9,7 -16,0 -15,6 -15,9 -16,8 

Lettere skadde -17,1 -71,2 -62,5 -62,8 -68,2 

Personskadeulykker -2,0 -56,7 -49,9 -51,0 -54,5 

 

Høyere trafikkarbeid gir også høyere luftforurensning på Møreaksen enn på Romsdalsaksen. Tabellen viser 

klimagassutslipp i bygging, drift- og vedlikehold og fra transport i 40- årsperioden målt i tonn CO2-

ekvivalenter. I beregningen av prissatte konsekvenser inngår ikke utslipp fra byggefasen. Transport gir de 

høyeste klimagassutslippene på Møreaksen og dette skyldes at dette alternativet har høyere trafikkarbeid 

enn alternativene på Romsdalsaksen. I driftsfasen er det en økning i utslipp på Møreaksen fra drift og 

vedlikehold. Alternativene på Romsdalsaksen har omtrent lik reduksjon i utslipp fra drift og vedlikehold. 

Årsaken til at disse alternativene gir en lavere klimagassutslipp er at sum reduksjon fra ferjer er større enn 

økning i utslipp fra annen drift og vedlikehold.    

Tabell 8-4 Klimagassutslipp i tonn CO2- ekvivalenter i 40-årsperioden (minus betyr en økning i klimagassutslipp målt i 
tonn CO2-ekv) 

Klimagassutslipp (tonn CO2-ekv.) K2 K5a2 K5b1 K5b2 K5c 

Bygging -371 500 -345 800 -375 600 -370 000 -408 700 

Drift og vedlikehold -7 700 87 100 83 600 85 600 88 400 

Transport -401 600 -307 800 -347 600 -348 900 -275 800 

 

Figur 8-1 viser beregnet netto nytte (NN) og netto nytte per budsjettkrone (NNB) for ulike alternativene. Alle 

alternativene har negativ netto nytte, og minst negativ netto nytte har alternativet K5a2 på Romsdalsaksen.   

 
Figur 8-1 Beregnet netto nytte (NN) og netto nytte per budsjettkrone (NNB) for de ulike alternativene. Netto nytte er 
avrundet til nærmeste 10-mill. 2021-kr. 
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 Følsomhetsberegninger 

Det er i tillegg til beregning av netto nytte av hovedkonseptene gjennomført følsomhetsberegninger ved tre 

alternative forutsetninger. Utgangspunktet for to av følsomhetsberegningene er alternativet K5b1 på 

Romsdalsaksen. Det er vurdert at ferjen Åfarnes-Sølsnes legges ned og uten kryss ved Røvika. Den tredje 

følsomhetsberegningen er en ferjefri løsning med bru over til Aukra tilknyttet Møreaksen.  

Tabell 8-5 Sammenstilling av prissatte konsekvenser ved to alternative forutsetninger av alternativ K5b1. Differanse i 
forhold til hovedkonsept K5b1. Tall er avrundet til nærmeste 10-mill. 2021-kr. 

  Romsdalsaksen 

KOMPONENT K5b1 K5b1 uten ferge Diff K5b1 uten kryss Røvika Diff 

Trafikantnytte 12 090 11 570 -520 11 330 -760 

Sum Trafikanter og transportbrukere 12 090 11 570 -520 11 330 -760 

Kostnader 3 110 3 590 480 3 120 10 

Inntekter -1 900 -1 780 120 -1 900 0 

Overføringer -1 220 -1 810 -590 -1 220 0 

Sum Operatører 0 0 0 0 0 

Investeringer -21 180 -21 180 0 -21 180 0 

Drift og vedlikehold -2 870 -2 830 40 -2 880 -10 

Overføringer 1 220 1 820 600 1 230 10 

Skatte- og avgiftsinntekter 790 780 -10 760 -30 

Sum Det offentlige -22 030 -21 410 620 -22 060 -30 

Ulykker 240 240 0 260 20 

Luftforurensning -430 -430 0 -410 20 

Restverdi 4 310 4 330 20 4 040 -270 

Skattekostnad -4 410 -4 280 130 -4 410 0 

Sum Samfunnet for øvrig -290 -140 150 -520 -230 

Netto nytte (NN) -10 240 -9 980 260 -11 260 -1 020 

Netto nytte per budsjettkrone (NNB) -0,46 -0,47 0,00 -0,51 -0,05 

Uten ferge 

I alternativ K5b1 er ferjefrekvensen mellom Åfarnes og Sølsnes halvert og legger man ned ferjen helt vil det 

gi liten endring. Overføringer fra det offentlige til kollektivselskap går noe ned og netto nytte for alternativ 

uten ferje blir litt mindre negativ enn alternativ K5b1. 

Uten kryss Røvika 

Det er gjort beregninger av alternativ K5b1 uten kryss på Røvika. I denne beregningen er det ikke tatt 

hensyn til kostnadsbesparelse ved å ikke bygge kryss i Røvika. Dette medfører at trafikantnytten blir 

redusert. Det skyldes at de trafikanter som ville benyttet seg av denne vegen med kryss ved Røvika må nå 

velge andre ruter som medfører at de må kjøre lengre. Netto nytte for alternativ K5b1 uten kryss på Røvika 

blir mer negativ enn for alternativet K5b1 med kryss. 

Tabell 8-5 viser netto nytte (NN) og netto nytte per budsjettkrone (NNB) for alternativ K5b1, alternativ K5b1 

uten ferje og alternativ K5b1 uten kryss på Røvika. 
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Figur 8-2 – Beregnet netto nytte (NN) og netto nytte per budsjettkrone (NNB) for alternativ K5b1, alternativ K5b1 uten 
ferje og alternativ K5b1 uten kryss på Røvika 

Møreaksen inkl. forbindelsen til Aukra, K2+ 
Tabell 8-6 - Sammenstilling av prissatte konsekvenser for ferjefri løsning for Aukra tilknyttet Møreaksen. Differanse i 
forhold til hovedkonseptet K2. Tall er avrundet til nærmeste 10-mill. 2021-kr. 

  Møreaksen 

KOMPONENT K2 K2 + Diff 

Trafikantnytte 14 460 17 400 2 940 

Sum Trafikanter og transportbrukere 14 460 17 400 2 940 

Kostnader 2 850 3 470 620 

Inntekter -1 720 -1 830 -110 

Overføringer -1 130 -1 640 -510 

Sum Operatører 0 0 0 

Investeringer -21 500 -23 460 -1 960 

Drift og vedlikehold -4 120 -4 270 -150 

Overføringer 1 130 1 650 520 

Skatte- og avgiftsinntekter 990 1 110 120 

Sum Det offentlige -23 490 -24 990 -1 500 

Ulykker 60 -20 -80 

Luftforurensning -670 -560 110 

Restverdi 4 660 6 130 1 470 

Skattekostnad -4 700 -5 000 -300 

Sum Samfunnet for øvrig -650 550 1 200 

Netto nytte (NN) -9 680 -7 040 2 640 

Netto nytte per budsjettkrone (NNB) -0,41 -0,28 0,13 
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I denne følsomhetsberegningen er det sett på en ferjefri løsning fra Aukra til Midsund med tilknytning til 

Møreaksen hovedkonsept K2. Løsningen medfører at trafikantnytten blir mye høyere. Dette skyldes at 

reisetiden blir mye kortere, den halveres, og kostnader tilknyttet ferjen faller bort. Netto nytte med Aukra blir 

mye mindre negativ enn for hovedkonseptet K2. Når det gjelder netto nytte per budsjettkrone kommer K2 

med kobling mot Aukra bedre ut enn det beste Romsdalaksealternativet (K5a2). Beregnet netto nytte er 

fortsatt mer negativ enn det beste Romsdalsaksealternativet. 

Figur 8-3 viser netto nytte (NN) og netto nytte per budsjettkrone (NNB) for alternativ K2 og ferjefri løsning 

Aukra tilknyttet K2. 

 
Figur 8-3 Beregnet netto nytte (NN) og netto nytte per budsjettkrone (NNB) for hovedkonseptet K2 og K2+ med ferjefri 
løsning Aukra tilknyttet K2. Netto nytte er avrundet til nærmeste 10-mill. 2021-kr. 

 Usikkerhet 

Usikkerhet i de prissatte konsekvensene vil opptre i alle ledd i analysen gjennom: 

- Enhetspriser for tid, ulykker og miljø 

- Kostnadsanslag for tiltaket 

- Anslag for trafikkutvikling 

- Anslag for tiltakets virkning for hastighet, kjørekostnad, rutevalg og ulykker 

- Anslag for miljøpåvirkninger (støy, luftforurensning og klima) 

Når det gjelder anslag for tiltakets virkning for tidsbruk, ulykker, miljø med videre, vil usikkerheten både være 

knyttet til årsak-virkningssammenheng, verktøyet og nøyaktigheten av inngangsdata som benyttes til 

beregningen. 

Usikkerhetselementene ved et konkret tiltak deles gjerne i to grupper, systematisk og usystematisk 

usikkerhet. Systematisk usikkerhet avhenger av hvor godt eller dårlig det går i økonomien. Framtidig 

trafikkutvikling inneholder et element av systematisk usikkerhet fordi etterspørsel etter reiser vil svinge i takt 

med konjunkturene. I lavkonjunktur vil det være mindre etterspørsel etter reiser med bil ettersom folk får 

dårligere råd, mens det i høykonjunktur vil være motsatt. Enhetsprisene inneholder også et element av 

systematisk usikkerhet, fordi inntektsutviklingen kan påvirke verdsettingen av tid og miljø. Et tiltak som er 

følsomt overfor konjunktursvingninger, bidrar til å øke usikkerheten i landets samlede inntektskilder 

(samfunnets nytte). Et sikkert og robust prosjekt foretrekkes framfor et usikkert og følsomt. 
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I nåverdiberegninger hensyntas den systematiske usikkerheten gjennom risikotillegget i kalkulasjonsrenten. I 

henhold til Finansdepartementets anbefalinger er kalkulasjonsrente delt i to komponenter; en risikofri rente 

og et risikotillegg som er et påslag for å ivareta systematisk usikkerhet. 

Usystematisk usikkerhet er usikkerhet som er spesifikk for det konkrete tiltaket. Det kan for eksempel dreie 

seg om geologiske forhold som gir seg utslag i prosjektets kostnader eller prosjektets utforming som gjør at 

spart tid ved tiltaket blir vanskelig å beregne og dermed usikker. Denne usikkerheten er uavhengig av 

hvordan det går i økonomien. Naturligvis finnes det også elementer av usystematisk usikkerhet i anslagene 

for trafikkutvikling i enhetsprisene, ettersom vår kunnskap om framtiden alltid vil være mangelfull. Ses hele 

prosjektporteføljen under ett, vil utfallene av denne type usikkerhet jevne seg ut. Usystematisk usikkerhet 

håndteres derfor ikke i kalkulasjonsrenten. Beslutningstakere har derfor behov for å vite denne 

usikkerhetens størrelse i det konkrete prosjektet.  

Direktoratet for økonomistyring anbefaler i sin veileder i samfunnsøkonomiske analyser [11] at usystematisk 

usikkerhet håndteres ved at det er prosjektenes forventningsverdi som beregnes. Forventningsverdien er en 

veid sum av alle mulige utfall av en faktor. Vekten som benyttes er den tilhørende sannsynligheten for 

utfallet. Denne metoden ligger til grunn for Statens vegvesens ANSLAG-metode som benyttes til å estimere 

investeringskostnaden. Direktoratet for økonomistyring anbefaler i sin veileder i samfunnsøkonomiske 

analyser [11] at usystematisk usikkerhet håndteres ved at det er prosjektenes forventningsverdi som 

beregnes. Denne metoden ligger til grunn for Statens vegvesens ANSLAG-metode som benyttes til å 

estimere investeringskostnaden. Statens vegvesen har lang tradisjon i å utføre nytte-kostnadsanalyser i 

forbindelse med veg- og transportprosjekter. Hovedverktøyet for utførelse av slike analyser er EFFEKT. I 

EFFEKT blir de prissatte konsekvensene av et veg- og trafikktiltak beregnet og sammenstilt [12]. 

8.2 Ikke prissatte konsekvenser  

For ikke prissatte tema er det strekningen Ørskogfjellet-Hjelset som er vurdert 

 Innledning 

Bestillingen er å gjennomføre en vurdering på samme nivå som rapporten fra 2019 [5]. Den rapporten 

mangler konfliktpotensialvurdering av ikke-prissatte tema. Det som fremkommer er at kulturvernmyndigheter 

på grunn av kulturverdier på Veøya varsler mulig innsigelse dersom alternativ K5c blir valgt. Vurderingen 

som nå er gjort gjelder ulike alternativ på strekningen Ørskogfjellet-Hjelset. Strekningen Ålesund-

Ørskogfjellet er ikke vurdert. 

Tidsrammene for denne rapporten har ikke gjort det mulig å foreta en verdivurdering for hvert fagtema gitt 

problemstillingens omfang.  Dessuten er det noen utfordringer knyttet til hva som skal defineres som 

referansesituasjon (0-situasjon). Det er derfor foretatt en konfliktpotensialvurdering som tar utgangspunkt i 

faktisk kjent kunnskap uten at denne kunnskapen er omgjort til verdisetting av delområder. Prinsippene i 

håndbok V712 om forenklet metode er likevel fulgt. Det er ikke foretatt konfliktpotensialvurdering på 

delområdenivå, men gjort en samlet konfliktpotensialvurdering med utgangspunkt i noe, middels og høy 

verdi og noe, middels eller stort konfliktpotensial. Siden konfliktpotensial vurderes i forhold til 

referansekonsept er det avgjørende at dette er tydelig avklart. Det vil være rangering, mer en faktisk 

konsekvens som er resultatet i en vurdering av ikke-prissatte fagtema på dette overordnede nivået. 

Det foreligger godkjente kommunedelplaner og reguleringsplaner for Møreaksen, men ikke noe tilsvarende 

for Romsdalsaksen. Dette gir ubalanse i detaljeringsgrad. For å kunne sammenligne på like vilkår er det ikke 

benyttet resultat fra detaljerte KU’er på Møreaksen. Disse kan heller ikke inngå i referansealternativet. Det er 

uklart hvorvidt veg mellom Otrøya og Gossen skal inngå i referansealternativet da dette var en forutsetning i 

KVU [4], men ikke tatt med i rapport fra 2019 [5]. Det er derfor valgt å vurdere to varianter av Møreaksen der 

alternativ K2+ referer til Møreaksen inkludert Otrøya-Gossen.  
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 Landskapsbilde 

I KVU fra 2011 [4] ble konsept K5 med flytebru over til Sekken vurdert til å ha større negativ konsekvens enn 

K2, siden landskapsverdien var høy. Tilsvarende vurdering forelå ikke for K2 med bru over Julsundet eller for  

veg mellom Otrøya og Gossen. Der ble det vist til at dagsonen ved Vik hadde negativ konsekvens for 

landskap. Det foreligger ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å vurdere landskapsverdiene i området. Det 

er derfor kun gjort en deskriptiv overordnet presentasjon på bakgrunn av antall bruer som sier noe om visuell 

påvirkning, men ikke i hvilken grad det medfører tilhørende konfliktpotensial. 

K2 Møreaksen medfører veg i dagen i Vik og hengebru over Julsundet. K2+ som er Møreaksen inkludert veg 

mellom Otrøya og Gossen slik K2 ble beskrevet i KVU, vil i tillegg medføre flere fyllinger i sjø og to bruer.  

Alle K5-alternativ medfører flytebru og dels fylling over Romsdalsfjorden til Sekken. K5b1 medfører i tillegg 

en dagsone på Skålahalvøya og flytebru over Fannefjorden til Lønset. K5b2 medfører en noe lenger 

dagsone og flytebru over Fannefjorden til Oppdøl. K5c medfører bru over Sekkesundet og mellom Veøya og 

Sølsnes i tillegg til dagsone og flytebru til Lønset omtrent som i K5b1.  

K5c gir derfor mest omfattende tekniske inngrep, med to flytebruer i tillegg til to bruer fra Veøya hvor det i 

tillegg er et landskapsvernområde like ved. Møreaksen med vegsamband til Gossen (K2+) medfører til 

sammen tre bruer. K5b-alternativene gir to flytebruer, K5a gir en flytebru og K2 gir en hengebru.  

 Naturmangfold 

Alle alternativ har felles startpunkt øst for Nysætervatnet på Ørskogfjellet. Her ligger det to naturreservat tett 

på dagens veg (< 10 m). Reservatene har nasjonal verdi. Det er risiko for at vegutbedring kan komme i 

konflikt med reservatgrenser, men dette vil være likt for alle alternativ. Utover dette er det bare registrert to 

mindre områder med naturtyper med A-verdi, et ved Bergsvik nær Sølsnes og et på østsiden av Otrøya. Det 

er begrenset med funn av rødlistearter, lokalitetene er begrenset og konfliktpotensial er lavt.  

Møreaksen K2:  

Dagsone ved Vik vil være i konflikt med myrområder dels med lokal verdi.  Bru over Julsundet har ubetydelig 

konflikt med naturverdier. Dagsone Julbøen er i konflikt med svartorsump med B-verdi. Dagsone Mordalen 

er muligens i konflikt med forekomst av skogfredløs (nær truet-NT). Utbedring av eksisterende veg ved Elsås 

øst for flyplassen kan være i konflikt med leveområde for vipe (sterkt truet-EN). 

Veg fra Otrøya til Gossen medfører omfattende utfylling i sjø med igjenfylling i tre sund og bru over to sund. 

Dette vil kunne påvirke fugleliv negativt og ødelegge tareskog. I tillegg innebærer det veg gjennom et 

myrområde som dels er registrert som kystmyr med B-verdi.  

Møreaksen uten vegen over Kjerringsundet mellom Otrøya og Gossen er vurdert til å ha middels negativt 

konfliktpotensial for tema naturmangfold. Med veg over Kjerringsundet vurderes samlet konfliktpotensiale å 

øke, men likevel innenfor rammene av middels stort konfliktpotensial. 

Romsdalsaksen K5: 

Felles strekning fra Ørskogfjellet via Vestnes til øya Sekken: Flere registrerte naturtyper med lokal (C) og 

regional (B) verdi langs dagens E39 mot Skorgedalen. Dette gjelder kystmyr, rikmyr og naturbeitemark. Det 

forventes at standardheving på veg vil kunne medføre noe inngrep i forekomstene. Flytebru og fylling vil 

medføre ødeleggelse av tareskog og leveområde for sjøfugl på Skålhamnholmen og Vestadholmane.  

K5a2 med undersjøisk tunnel fra Sekken til Lønset vil ha konfliktpotensial som tilsvarer felles strekning 

Ørskogfjellet-Sekken. Samlet konfliktpotensial vil være middels. 
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K5b1 med undersjøisk tunnel fra Sekken til Røvika og flytebru over Fannefjorden til Lønset vil medføre 

inngrep i myr og elv med lokalverdi ved Røvika. Samlet konfliktpotensial vil være middels.  K5b2 tilsvarer 

K5b1, men vil ha brukryssing lenger øst til Oppdøl og vil kunne medføre inngrep i gråor-heggeskog med B-

verdi ved kryssområde ved Roaldset. Samlet konfliktpotensial vil være middels.  

K5c med dagsone sør på Sekken, bruer via Veøya til Sølsnes og dagsone/tunnel fram til flytebru over 

Fannefjorden til Lønset. Alternativet vil kunne medføre noe konflikt med forekomst av tareskog og 

hekkeområde for sjøfugl på Sølsnesholmene. Kort dagsone mellom to tunneler ved Bergsvik vil kunne 

medføre inngrep i rik edelløvskog med A-verdi, men linjeføring er usikker. Ved Røvika er det kryssing av elv 

og myr med lokal verdi. Samlet konfliktpotensial vurderes som middels.  

 Kulturarv 

For tema kulturarv er det tatt utgangspunkt i registrerte automatisk fredede kulturminner som er registrert i 

askeladden.no og i register for faste kulturminner (SEFRAK). Det er tatt utgangspunkt i at registreringer i 

askeladden har stor verdi. Registreringer i SEFRAK er ikke verdivurdert. Det er ikke gjort en verdivurdering 

av enhetlige kulturmiljø som enkeltregistreringer vil kunne være en del av eller vurdert potensial for nye funn.  

Møreaksen K2 og K2+  

Alternativet medfører en dagsone gjennom Vik hvor det er en rekke registreringer av kulturminner, primært 

relatert til jernutvinning i myrene der. Bru over Julsundet er i konflikt med en rekke registrerte kulturminner på 

begge sider av sundet både gravminner og minner fra 2. verdenskrig. Vegsambandet Otrøya-Gossen (K2+) 

medfører også konflikt med kulturminner på begge øyene og på holmene mellom dem. Det er også 

konfliktpotensial ved Bolsønes hvor tunnel fra Julbøen ender. Konfliktpotensial er samlet vurdert som stort.  

Romsdalsaksen K5.  

Det viktigste delområdet for ikke-prissatte tema i undersøkelsesområder er de nasjonale kulturverdiene 

knyttet til Veøya og sjøområdene omkring. Veøya som betyr den hellige øya har vært kirkested, leidangsted 

og handelssted og her er gravrøyser helt tilbake til steinalder og bronsealder. Slaget ved Sekken i 1162 ble 

utkjempet i sjøområdet her. Bortsett fra kraftledning på sørsiden av øyen er det få moderne tekniske inngrep 

og bygg på øyen. Veøya og området rundt har derfor en svært stor verdi for tema kulturarv. Forslag om bru 

og vegsamband over Veøya førte derfor til at både fylkeskommunen og riksantikvaren varslet mulig 

innsigelse i sitt svarbrev da SVV ba om vurdering av alternativ K2 og K5c i rapporten fra 2019 (rapporten 

omtalte ikke alternativ K5a og K5b) [5].  

Det er ikke registrert noen umiddelbare konflikter med kulturminner på fellesstrekningen Ørskogfjellet til 

Hjelvik. Det er flere SEFRAK-registrerte bygninger langs dagens vei, det er risiko for at noen av disse kan bli 

berørt av endret vegstandard. Det er konflikt med to gravrøyser ved Skålhamna der brufestet til Sekken vil 

kunne ligge og noe konflikt der vegen kommer i land på Sekken. Etablering av kryss med E136 vil også 

kunne føre til konflikt med kulturverdier avhengig av utforming og plassering. 

K5a2: Det er begrenset konflikt med kulturminner ved påhugg Sekken og Lønset. SEFRAK-registrerte bygg 

på Sekken. Sammen med fellestrekning vurderes konfliktpotensial som middels. 

K5b1: Det er begrenset konflikt med registrerte kulturminner både på Sekken, ved Røvika og ved brufester 

over Fannefjorden. Sammen med fellesstrekningen vurderes konfliktpotensial som middels.  

K5b2: Det er noe konflikt med kulturminner både på Sekken, og i trase over Skålahalvøya og ved 

Oppdøl/Roaldset. Sammen med fellesstrekningen vurderes konfliktpotensialet som middels. 

K5c med dagløsning over Veøya har begrenset konflikt med registrerte kulturminner over Sekken. Brufester 

både vest og øst på Veøya medfører konflikt med registrerte gravrøyser på Hangholmen og på hver ende av 

Veøya. Selv om vegsambandet ikke vil komme i direkte konflikt med de viktigste kulturminner på nordre del 
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av øya, vil E39 over Veøya medføre alvorlig miljøskade på kulturminne av nasjonal interesse, både synlige 

og ikke-synlige kulturminner. Her er det reelt stor konflikt og ikke bare stort konfliktpotensial.  

 Friluftsliv 

Molde, Misund og Aukra kommuner har gjennomført kartlegging av friluftsområder i kommunen, men dette er 

ikke gjort i Vestnes kommune, eller Ålesund sin del av Ørskogfjellet, noe som gir ulikt faktagrunnlag.  

Felles for alle alternativ: Området langs vegen mellom naturreservatene på Ørskogfjellet som er statlig sikret, 

er svært viktig tilkomstområde med mulighet for utvidet parkeringsområde, på begge sider av 

kommunegrensen Ålesund/Vestnes.  

Møreaksen K2: Strandsone på østsiden av Julsund og Mordalen vest for Molde er gitt svært stor verdi. Det 

gjelder også sjøareal og holmene mellom Otrøya og Gossen. Området ved Vik vil ha verdi som 

nærturterreng. Brusambandet over Julsund og vegtrase gjennom Mordalen vil samlet gi noe konfliktpotensial 

for friluftsliv. Vegsambandet Otrøya -Gossen vil kunne være negativt for eksisterende friluftsliv, men vil åpne 

opp området for andre brukere som ikke har båt. Også i alternativ K2+ vurderes konfliktpotensial som 

middels.  

Alle alternativ for Romsdalsaksen medfører standardheving fra Ørskogfjellet til Hjelvik. Dette vil bare ha 

ubetydelig påvirkning på friluftsliv. Brusamband til Sekken vil påvirke badestrand på Sekken negativt. 

K5a: Det er bare registrert friluftslivsverdier sør på Sekken og ved Lønset. I sum gir dette noe 

konfliktpotensial. 

K5b1: Det er registrert viktige friluftsområder ved Røvika som vil kunne bli berørt av tiltaket i tillegg til Lønset. 

I sum gir dette noe konfliktpotensial. 

K5b2: Friluftsområder ved Røvika og Tollåsen som er registrert som viktig, vil kunne bli berørt av tiltaket. I 

sum gir dette noe konfliktpotensial. 

 

K5c1: Hele Veøya med tilhørende sjønære områder er registrert som svært viktig for friluftsliv. Det er ingen 

fastboende og heller ingen båtruter til øya. En veg veg via sørsiden av øya i alternativ K5c vil kunne forringe 

opplevelsen, men øke tilgjengeligheten til øya dersom det etableres avkjørsel/parkering. Sjøområdet 

Sølsnesholmene er registrert som viktig for fiske/dykking. Lave bruer over holmene vil i liten grad redusere 

områdets verdi og vil sannsynligvis øke bruksfrekvensen.  Friluftsområder ved Røvika er registrert som viktig 

vil kunne bli berørt. I sum er konfliktpotensial vurdert som middels.  

 Naturressurser 

Det er regnet ut arealbeslag jordbruksareal for en 20 m bred korridor med utgangspunkt i senterlinjen for de 

vurderte alternativene. Med utgangspunkt i prosjektets størrelse er det relativt lite inngrep i dyrket mark og 

forskjellene er små. K2 og K5a har lavest arealforbruk med i overkant av 40 dekar, mens de andre 

alternativene med dagsone på Skålahalvøya medfører arealforbruk på ca.60 dekar. 

 Samlet vurdering 

K5a2 rangeres som best av alternativene på Romsdalsaksen, siden det unngår inngrep på både Veøya og 

Skålahalvøya. K5c har størst konfliktpotensial av de vurderte K5-alternativene på Romsdalsaksen. Det er 

små forskjeller mellom K5b1 og K5b2.  K2 har noe større konfliktpotensial enn K5a/K5b, det skyldes større 

konflikt med kulturminner ved kryssing av Julsundet. K2+ med vegen til Aukra (Otrøya-Gossen) vil gi noe 

større konfliktpotensial enn K2, men siden det ikke er et eget alternativ er det ikke med i rangeringen. 
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Tabell 8-7 - Sammenstilling konfliktpotensial for ikke prissatte tema 

Fagtema K2 K2+ K5a2 K5b1 K5b2 K5c 

Landskapsbilde 1 bru 3 bruer 1 bru 2 bruer 2 bruer 4 bruer 

Naturmangfold Middels Middels Middels Middels Middels Middels 

Kulturarv Stor Stor Middels Middels Middels Stor 

Friluftsliv Noe Middels Noe Noe Noe Middels 

Naturressurser Noe Noe Noe Noe Noe Noe 

Rangering 4 - 1 2 2 5 
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9 Nasjonal og regional betydning av fjordkryssing 

Det gir målkonflikter når alternativ for kryssing av Romsdalsfjorden skal velges. Skal nasjonale forhold være 

mer bestemmende for trasévalg enn det lokale og regionale bildet? Hva er viktigst for fremtiden: Regional 

trafikk og de litt lengre reisene mot lokal trafikk og kortere reiser? Hvordan ser samfunnet, næringslivet, 

arbeidsplassene og bosetting ut i det lengre perspektiv og hva med visjonen om ferjefri E39 langs hele 

kysten? Dette bør inngå i vurderingene av store investeringer i infrastruktur.  

E39 er en del av TEN-T (det transeuropeiske transportnettverket), og dermed en viktig transportkorridor. For 

å styrke transportkorridoren arbeider Statens vegvesen med flere store prosjekt for å realisere visjonen om 

en Ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim. Strekningen Ålesund-Bergsøya er en del av denne visjonen. 

Begge «akse-alternativene» bidrar med stor reduksjon i reisetid for E39 som følge av at ferjestrekningen 

over Romsdalsfjorden forsvinner. I tillegg til E39 sin nasjonale betydning, er E39 samtidig vegen som i all 

hovedsak håndterer og sikrer lokal og regional trafikk. Ferjeavløsningsprosjekter som Møreaksen/ 

Romsdalsaksen har stor effekt for lokal og regional trafikk, og i mindre grad innvirkning i ytterpunktene av et 

område (fylkesgrense Møre og Romsdal).  

 
Figur 9-1 - Lengder (i meter) på strekninger, samt fordeling tunnel, bru og dagsone. (Tresfjordbrua inngår i brulengden 

for Romsdalsakse-alternativene.)  
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Fra Ålesund til Molde sentrum vil Møreaksen gi kortest reisetid. Romsdalsaksen har 14-18 minutt lengre 

reisetid. Mørekasen gir også en vesentlig større økning i pendlingsomland for både Molde og Ålesund enn 

det Romsdalsaksen gir. Molde øst har betydelig næringsutvikling, arbeidsplasser og økende bosetting. 

Dersom dette området benyttes som målpunkt vil alternativene ikke innebære like stor forskjell i reisetid. 

Figur 9-1 viser at E39 for Ålesund-Bergsøya har en total lengde som er 2,0-8,5 km lengre for Møreaksen enn 

alternativene for Romsdalsaksen. For de lange reisene som ikke har Molde som målpunkt, vil dette forholdet 

normalt være i favør av Romsdalsaksen fordi alternativene gir en reisetidsreduksjon på E39 som er 5-10 

minutter mer enn Møreaksen.  

For strekningen E39 Ålesund-Bergsøya vil det være store høydeforskjeller uansett alternativ. Ørskogfjellet og 

Fursetfjellet må passeres og man skal under Romsdalsfjorden for alle alternativ bortsett fra K5c. 

Fjordkryssingen innebærer en dyp undersjøiske tunnel hvor Møreaksen har en dypere undersjøisk tunnel  

(-360 m) enn Romsdalsaksens alternativ med lengst tunnel (ca. -250 m). Høydeforskjeller medfører ulemper, 

kostnader og klimautslipp, spesielt for tungtransporten.  

Møreaksen vil lede E39-trafikk, både lokal, regional og nasjonal, gjennom en sentral og allerede høytrafikkert 

del av Molde øst for sentrum. Med Romsdalsaksen unngår man dette for lengre reiser. Den største 

trafikkmengden er til/fra Molde by for alle alternativ og Romsdalsakse-alternativene skiller seg ikke vesentlig 

fra Møreaksen. Dette kan tvinge frem økte veginvesteringer fra øst mot sentrum. For Møreaksen vil 

strekningen Bolsønes-Lønset være E39, med sine krav til vegstandard, mens det for Romsdalsaksen vil 

være en strekning som ikke er en del av det gjennomgående europavegnettet. Dette gir mulighetsrom for 

lavere veginvesteringer for Romsdalsakse-alternativene. 

Ferjefri og effektiv reise til nytt fellessykehus på Hjelset blir en realitet med ferjefri kryssing av 

Romsdalsfjorden. For reiser fra sørsiden av Romsdalsfjorden vil reiselengde/-tid blir kortest for 

Romsdalsaksen, med unntak av Midsund der Møreaksen gir kortest reisetid. Møreaksen kobler Midsund til 

Molde, Nordmøre og Sunnmøre. Midsund har ca. 2000 bosatte og er nå en del av Molde kommune, og har 

et næringsliv som i hovedsak består av fiske, oppdrett og jordbruk. Møreaksen vil koble Tomrefjord og 

industrien der direkte til E39. Hustadvika kommune vil ikke oppleve stor forskjell mellom Møreaksen og 

Romsdalsaksen, da raskeste veg til E39 uansett vil gå via Årø i Molde. Sørvestlige deler av kommunen har i 

dag god kobling til Aukra gjennom ferjeforbindelse. 

Rauma har ca. 7500 innbyggere og et variert næringsliv. Alle alternativ gir ferjefri kobling til Molde og 

Nordmøre fra E136 og Rauma. Ferjefri fjordkryssing vil bidra til at Nordmøre får et mer trafikksikkert og 

forutsigbart rutealternativ til E6 sørover, via E136 i Romsdalen enn dagens veg. Særlig vinterstid kan dette 

være positivt for tungtransporten som har utfordringer med Gråura (rv. 70) og Dovrefjell (E6). 

Romsdalsaksen gir en kortere og raskere kobling mellom Rauma, Molde og Nordmøre enn Møreaksen. 

Modellberegnet trafikkmengde viser at Romsdalsaksen i større grad enn Møreaksen endrer reisemønster til 

fra Rauma, selv om nivået ikke er høyt. Godstransporten er håndtert litt mer forenklet i modellberegningene 

ved at nivået på godstransporten er holdt fast og tiltaket påvirker ikke etterspørselen på samme måte som 

for persontransporten. Tiltaket vil imidlertid kunne påvirke hvilke veger godstransporten velger, og 

beregningene viser at tungtransporten fra Nordmøre i større grad benytter ny veg via Romsdalsaksen til 

E136. Siden trafikkmengden er lav, er det usikkert om dette skal ha stor innvirkning på valg av alternativ.  

Både Møreaksen og Romsdalsaksen vil medføre at ferjesambandet Vestnes-Molde kan avvikles.  

Møreaksen erstatter i tillegg ferje Mordalsvågen-Solholmen (Midsund). Med Romsdalaksen kan ferje Molde-

Sekken avvikles. Romsdalsaksen kan erstatte ferje Åfarnes-Sølsnes. Transportmodell viser at det er lite 

trafikk igjen på ferjestrekningen dersom Romsdalsaksen realiseres og det er lagt til grunn halvert 

ferjefrekvens. Også ved en realisert Møreakse er det beregnet at Åfarnes-Sølsnes får redusert trafikk, men 

det er ikke lagt til grunn redusert ferjefrekvens. 
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Aukra 

Aukra har ca. 3500 innbyggere og er en kommune med et aktivt næringsliv og stor inn-/utpendling. 

Næringslivet har hatt en voldsom utvikling innenfor gass-sektoren etter at Ormen Lange etablerte seg der. 

Ved realisering av prosjektet Kjerringsundet vil man koble Aukra til både Molde, Nordmøre og Sunnmøre. 

Dette er beregnet å gi økt nytte av Møreaksen. Tiltaket innebærer også økte kostnader, men kommer samlet 

sett positivt ut for prissatte konsekvenser, jf. følsomhetsanalysen, kap. 7.5. Dette vil medføre at ferje 

Hollingsholmen-Aukra avvikles. 
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10 Oppsummering 

I denne rapporten er det i henhold til mandat gjort en gjennomgang av ulike alternativ for Romsdalsaksen og 

sammenstilt disse med Møreaksen. Rapporten har også med seg et 2021-perspektiv siden grunnlaget i KVU 

nå har blitt 10 år. Resultatene er også sammenholdt med Statens vegvesens rapport fra 2019.  

I en sammenligning mellom de vurderte alternativene for Romsdalsaksen kommer alternativ K5a2 med 

undersjøisk tunnel fra Sekken direkte til Lønset best ut. Alternativet har lavest byggekostnader, best netto-

nytte og minst konflikt med miljøtema. Alternativet gir også størst reduksjon i reisetid Ålesund-Molde. 

Alternativet er nest best på reisetid Ålesund-Bergsøya og best på Åndalsnes-Molde. Det gir også størst 

utvidelse av pendleromland, men for dette temaet er variasjonene små for Romsdalsakse-alternativene. 

Også for tema klimagassutslipp i byggeperioden er alternativet best, men for utslipp i driftsfasen er K5b2 litt 

bedre. I oppsummeringen nedenfor er det derfor Romsdalsaksens alternativ K5a2 som benyttes når 

Romsdalsaksen sammenlignes med Møreaksen. 

10.1 Reisetider 

Møreaksen K2 gir 14 minutter kortere reisetid mellom Ålesund og Molde enn Romsdalsaksen K5a2. Reisetid 

Molde-Åndalsnes og Ålesund-Bergsøya blir henholdsvis 11 og 8 minutter raskere via K5a2 enn K2. 

Forskjellene i utvidelse av 45-minuttsregionen til Molde viser også at brusamband til øyene vest for Molde gir 

reduksjon i reisetid for mange flere ved bygging av Møreaksen sammenlignet med Romsdalsaksen. 

For de lengre reiser langs E39 hvor Molde ikke er målpunkt gir Romsdalsaksen kortere reisetid. Det samme 

er tilfelle for reiser på strekningen Molde-Åndalsnes via E136 (med kobling videre østover til E6 mot Oslo).  

 

 

Figur 10-1 Reduksjon i reisetid på strekningene Ålesund-Bergsøya, Ålesund-Molde og Åndalsnes-Molde. 
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10.2 Bo- og arbeidsmarked 

NTP 2022-33 har E39 Ålesund-Molde inne i første periode som en av to delstrekninger på E39 Kristiansand-

Trondheim. Det er den betydelige reisetidsreduksjonen mellom de to byene og tilhørende utvidet bo- og 

arbeidsmarked som nevnes særlig. I tillegg til at den lange ferjeturen mellom byene forsvinner, gir 

Møreaksen fastlandssamband til flere øysamfunn i regionen. 

I KVU 2011 var målet at 10 000 flere innbyggere skulle havne innenfor 45 minutters regionen Molde eller 

Ålesund. Dermed vil bo- og arbeidsmarked kunne utvides. Møreaksen oppfyller denne målsettingen i størst 

grad, mens det beste Romsdalsakse-alternativet kommer like under målet.  

 

Figur 10-.2 Økning i antall personer som vil kunne nå Molde/Ålesund innen 45 minutt.  

10.3 Prissatte konsekvenser 

Resultatene fra EFFEKT-beregningene viser at alle de vurderte alternativ vil gi negativ netto nytte med 

utgangspunkt i de tall som er lagt til grunn.  Mindre behov for bygging av ny veg gir relativt lavere 

byggekostnader i Romsdalsaksen K5a2 enn Møreaksen K2, men Møreaksen har bedre trafikkantnytte.  

Legger man til byggekostnadene for vegsambandet til Aukra slik som det er gjort i K2+ vil 

investeringskostnadene øke, men netto nytte pr budsjettkrone blir forbedret.  

Tabell 10-1 Antatte investeringskostnader og nytte 

Prissatte virkninger K2 K2+ K5a2 

Kostnad (mrd. kr) 30,0 32,7 26,2 

Trafikantnytte (mrd. kr) 14,5 17,4 12,9 

Netto nytte (mrd. kr) -9,7 -7,0 -6,6 

Netto nytte per budsjettkrone -0,41 -0,28 -0,33 
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Økt mobilitet gir økning i klimagassutslipp i driftsfasen. Det er estimert at Møreaksen gir 35% høyere årlig 

utslipp av klimagasser enn Romsdalsaksen K5a2. Klimagassutslipp i anleggsfasen blir også større på grunn 

av behovet for mer omfattende bygging av ny veg som i tillegg blir liggende i tunnel.   

Tabell 10-2  Utslipp klimagass i drifts- og byggefase 

Klimagass K2 K2+ K5a2 

Driftsfase (tonn CO2 og NOx, endring fra null pr år) 27 700 29 200 20 500 

Byggefase (tonn CO2) 371 500 421 400 345 800 

10.4 Ikke-prissatte tema 

For ikke-prissatte tema er det strekningen Ørskogfjellet-Hjelset som er vurdert. Konfliktpotensial på denne 

delstrekningen er omtrent likt for K2 og K5a2, men for tema kulturarv er K2 dårligst siden bru over Julsundet 

er i konflikt med freda kulturminner. Siden planarbeidet er kommet lenger for Møreaksen er påvist miljøskade 

nå ferdig konsekvensutredet, planene er godkjent og dermed er miljøskade akseptert.  

For K2+ legges konfliktpotensial tilknyttet vegen Otrøya-Gossen til og forsterker forskjellen. Også her 

foreligger det nå godkjent reguleringsplan slik at miljøskade er akseptert.  

Tabell 10-3 Konfliktpotensial for ikke-prissatte tema 

Fagtema K2 (K2+) K5a2 K5b1 K5b2 K5c 

Landskapsbilde 1 bru 3 bruer 1 bru 2 bruer 2 bruer 4 bruer 

Naturmangfold Middels Middels Middels Middels Middels Middels 

Kulturarv Stor Stor Middels Middels Middels Stor 

Friluftsliv Noe Middels Noe Noe Noe Middels 

Naturressurser Noe Noe Noe Noe Noe Noe 

Rangering 4 (4) 1 2 2 5 

10.5 Vurdering opp imot mål i KVU 2011 og nye perspektiver 2021 

Når sammenstilling benyttes i videre vurdering må det avklares hvordan ulike tema vektlegges. Prissatte og 

ikke-prissatte konsekvenser samt vurdering av måloppnåelse for ulike alternativer har ikke en fastsatt 

vekting. I dette ligger at det bør gjøres en vurdering av hva som har størst betydning for å oppnå samfunns-

målet som sier I 2040 skal transportsystemet i korridoren mellom Ålesund og Bergsøya være effektivt, 

tilgjengelig, pålitelig og ivareta behovet for kommunikasjon for bo- og arbeidsmarkedsregioner.  

Noen faktorer som vurderes under måloppnåelse inngår også i prissatte konsekvenser. Effektmålene er 

fullstendig formulert i kap. 3.3. Vurdering av måloppnåelse fremkommer i tabell under.  

Tabell 10-4 - Vurdering av måloppnåelse for effektmål fra KVU.  

Effektmål 2011 /Alternativ K2 K2+** K5a2 K5b1 K5b2 K5c 

Reisetid Molde-Ålesund* -40 min 
Ingen 
endring  

-26 min -25 min -24 min -22 min 

Reisetid Molde-Kristiansund* Ikke relevant for sammenligning av fjordkryssingene 

Forutsigbarhet/ framkommelighet 
E39 

Fare for 
kø på E39 

Ingen 
endring 

Oppnås Oppnås Oppnås Oppnås 

Økning pendleromland med 45 
minutt til Molde/Ålesund 

+12000/ 
5200 

Økning +5600/ 
3600 

+4900/ 
3600 

+4300/ 
3600 

+3900/ 
3600 

* Disse effektene inngår også i beregning av prissatte konsekvenser. 

** K2+ sammenlignes med K2 
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Møreaksen gir 14 minutters kortere reisetid fra Ålesund til Molde sentrum og oppfyller samtidig effektmål om 

40 minutters reduksjon i reisetid. Legger man til forventet reduksjon i reisetid mellom Ålesund og Breivika på 

5 minutt blir reisetid redusert med 45 minutter. Med samme forutsetninger blir reisetidsreduksjonen for 

Romsdalsaksen K5a2 31 minutter, altså en del lavere enn det effektmålet la til grunn. Dette samsvarer med 

resultatene fra KVU.  

 

Det at Møreaksen fører E39 gjennom Molde sentrum gir noe mindre forutsigbarhet for reisetid og fare for 

redusert fremkommelighet i forbindelse med rushtidsperioder enn Romsdalsakse-alternativene som fører 

E39 utenom sentrum. Det kan også være fare for kø på trafikk inn/ut av Molde for Romsdalsakse-

alternativene, men det er vurdert at dette i liten grad påvirker E39-trafikken.  

Møreaksen gir en vesentlig større økning i pendlingsomland for både Molde og Ålesund enn det 

Romsdalsaksen gir. Dette samsvarer med resultatene fra KVU. Møreaksen vil øke pendlingsomlandet (under 

45 minutter reisetid) til Molde og Ålesund med henholdsvis 12 000 og 5 000 innbyggere. For alternativene 

med Romsdalsaksen gir K5a2 størst økning i pendlingsomland med om lag 5 600 innbyggere. Økning til 

Ålesund er likt for alle Romsdalsakse-alternativene med om lag 3 600 innbyggere.  

I vurdering av andre perspektiver, ref. kap. 3.4 kommer Romsdalaksen bedre ut i sammenligning av 

reisetider på strekningene Molde-Åndalsnes og Ålesund-Bergsøya med henholdsvis 11 og 8 minutter 

raskere via K5a2 enn K2.  

 

E39 for Ålesund-Bergsøya har en total lengde som er 13-17 km lengre for Møreaksen enn alternativene i 

Romsdalsaksen. For de lange reisene som ikke har Molde sentrum som målpunkt, vil dette forholdet normalt 

være i favør av Romsdalsaksen fordi alternativene her gir størst reduksjon i reisetid på E39. 

 

Modellberegnet trafikkmengde viser at Romsdalsaksen i større grad enn Møreaksen endrer reisemønster 

til/fra Rauma, selv om nivået ikke er høyt. 

 

Klimagassutslipp i byggefasen blir noe høyere for K2 enn K5a2 på grunn av mer tunnel. I driftsfasen blir 

utslippene 37% høyere for Møreaksen sammenlignet med Romsdalsaksen. Større trafikkmengder er 

hovedårsaken til denne forskjellen.  
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11 Behov for videre avklaringer  

I vegprosjekter av dette formatet vil trafikale og økonomiske sammenhenger være komplekse. I prosessen 

med å utarbeide denne rapporten har det dukket opp spørsmål tilknyttet sammenhenger som ikke er tydelig 

avklart. Avklaringer vil kunne gi en mer korrekt sammenligning av de konseptene som sammenstilles.  

Breivika - Ørskogfjellet 

I alle alternativene er det forutsatt at strekningen Breivika–Ørskogfjellet bygges ut samtidig som Møreaksen 

eller Romsdalsaksen. Nytten fra denne strekningen inkluderes dermed i beregningen av de prissatte 

konsekvensene. Dette ble gjort for at sammenlikningen med tidligere utredninger skulle være mulig. 

Utbygging på denne strekningen kan gi ulike trafikale konsekvenser. For å rendyrke konsekvensene av 

Møreaksen vs. Romsdalsaksen kan det være interessant å gjennomføre følsomhetsanalyser for Breivika–

Ørskogfjellet der kostnad og nytte for denne strekningen tas ut.  

Vik-Vestnes (Remmem) 

E39 og E136 har felles veg fra Breivika (Moa) i Ålesund til Vestnes. Dersom E39 Møreaksen bygges vil E136 

og E39 skille lag ved Ørskogfjellet. Trafikken fra Molde mot Oslo vil følge E39 til Vik og derfra på 

fylkesveg 661 og deler av dagens E39 gjennom Vestnes fram til Remmem og E136 over Tresfjordbrua. Det 

legges til grunn at fylkesvegen utbedres med trafikksikkerhetstiltak. Det kan imidlertid være behov for en ny 

høystandard veg mellom Vik og Tresfjordbrua og det bør vurderes om det er aktuelt at E136 forlenges til Vik 

i stedet for dagens veg via Skorgedalen til Ørskogsfjellet. Nye Veier skal overta strekningen E136 Dombås-

Vestnes, men det er uklart hvordan tilknytting E39/E136 blir dersom Møreaksen blir bygget og hvordan disse 

kostnadene skal synliggjøres i sammenligningen. En konsekvens er at E136 alene må ta kostnadene med 

utbedring av hele strekningen Vestnes-Ørskogfjellet, eller at tilsvarende midler benyttes til ny E136 fra 

Vestnes til Vik og felles strekning Vik-Ørskogfjellet.  

I motsatt fall, dersom Romsdalsaksen skulle bli bygget vil E39/E136 få en forlenget fellesstrekning fra 

Vestnes til Hjelvik og dermed kan kostnadene på denne strekningen fordeles på to europavegprosjekt eller 

at ett av dem ikke får investeringskostnader på strekningen Vestnes-Hjelvik. Siden Nye Veier har fått ansvar 

for strekningen Vestnes-Hjelvik og det er uklart hvor E136 skal kobles til E39 i framtiden, vil dette være 

nødvendig å avklare. Kostnader knyttet til framtidig E136 for strekningen Ålesund-Åndalsnes bør fremkomme 

i en samlet oversikt over investeringsbehov.  

Kjerringsundet 

Veg mellom Aukra og Midsund over Kjerringsundet var en del av K2 Møreaksen i KVU fra 2011 [4]. I 

rapporten fra 2019 inngår ikke kostnader eller konsekvensen av dette delprosjektet, men det ligger bindinger 

som gjør at det tas høyde for at tiltaket bygges f.eks. i bruk av masser fra Møreaksen. 

I denne utredningen er veg over Kjerringsundet vurdert i egne følsomhetsberegninger og omtales som K2+. 

Ikke prissatte konsekvenser er også vurdert for K2+. I videre vurderinger må det være tydelig om tiltaket er 

med eller ikke, og ev. bindinger mellom tiltakene må framkomme.  

Bolsønes-Lønset.  

KVU for E39 Ålesund-Bergsøya legger til grunn at E39 skal være en gjennomgående veg med en viss 

standard og fart. Møreaksen (K2) og anbefalt alternativ for Romsdalsaksen (K5a) har felles endepunkt ved 

Årø (flyplassen) og strekningen videre nordover, strekningen Årø-Bergsøya er kalt KA. Det er forutsatt at 

strekningen Bolsønes-Årø (som inngår i K2), skal ha fire felt i dagen eller eventuelt i tunnel. I rapporten fra 

2019 for strekningen Ålesund-Molde [5], har målpunkt Molde større fokus enn en gjennomgående E39 og 

strekningen Bolsønes-Årø er ikke med. Molde kommune har i høring til kommunedelplan for tunnel fra 

Julbøen til Bolsønes en forventning til at E39-tunnel skal ende i et kryss ved Bolsønes som skal være 

lysregulert eller ha rundkjøring og et tofelts vegsystem [13]. Romsdalsaksen vil føre E39 utenom Molde 
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sentrum og det kan opprettholdes høy fart gjennom kryss ved Lønset. Trafikkvolum på strekningen 

Bolsønes-Lønset vil være stor uavhengig om man velger Møreaksen eller Romsdalsaksen, men det vil være 

en vesentlig forskjell om strekning og kryss skal være gjennomgående E39 med europavegstandard med 

tilhørende fart. Det også er uavklart hvilke kostnader det vil være og hvilken kvalitet strekningen skal ha for 

K5-alternativene. K5 til Lønset gir samtidig endret startpunkt og reduserte kostnader for strekning KA (Årø-

Bergsøya) i KVU. 

Lønset-Hjelset 

Planene for strekningen Lønset-Hjelset bygges uavhengig av hvor E39 kommer til å gå. For de fleste 

alternativene vil E39 inkludere denne strekningen. Dersom K5b2 ble valgt ville strekningen imidlertid ikke ha 

status som gjennomgående europaveg.  
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1. Notat – siling av alternativer Romsdalsaksen 

2. Anslag – sammendragsrapport - alle alternativer 


