
E39 Romsdalsfjorden (Vik – Julbøen)

E39 Ålesund - Molde

Infomøter Regplan 7 og 8. juni 2016

Prosjektleder Harald Inge Johnsen

www.vegvesen.no/europaveg/e39romsdalsfjorden



Program infomøter Midsund, Molde og Vestnes 7.-8. juni

● Prosjektleder ønsker velkommen, generell info om prosjektet 

● Planleggingsleder orienterer om reguleringsplanprosessen

● Kaffepause, kan ta en titt på kartene/ småprat

● Litt info om grunnerverv, oppsummering og spørsmål

09.06.2016



E39 Romsdalsfjorden sett mot Nord

09.06.2016



Fem viktige deler

E39 Ålesund-Molde ● E39 Breivika-Digernesskiftet
● E39 Digernesskiftet-Vik
● E39 Romsdalsfjorden (Vik-Julbøen)
● E39 Julbøen-Molde sentrum
● E136 Tresfjordbrua-Vik



Brev parter oktober 2014, planstart

09.06.2016
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Offentlig kunngjort høring lokalaviser mai 2016
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Varselbrev Regplan - Molde
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E39 Romsdalsfjorden (Vik – Julbøen)

22 km 4-felts motorveg (bredde 20m), 90/110 km/t
ÅDT 9500 – 13000 (År 2060)
Kostnad 16 mrd (2015) +/-25% 



E39 Romsdalsfjorden, Fraviksforhold

09.06.2016

1) Kryssavstand Nautneset – Julbøen
- avklart

2) Tunnellengde – avklart utforming
3) GS-veg (kjørbar) på hengebru –

avklart
4) Kryss Nautneset – løsning avklart 

for 90km/t
5) Kryss Julbøen (delvis i fjell) –

avklart (90km/t)



Hengebrua over Julsundet (sett innover fjorden)

Landkar 
NautnesetLandkar 

Julsundet



Hengebru Julsundet Bruspenn 1625m, bredde 32m, seilingshøyde 65m 

E39 Romsdalsfjorden

Presentasjonstittel endres i "Topptekst og bunntekst" i menyen under "Sett inn"-fanen09.06.2016

Traktor og 
moped



09.06.2016

E39 Gjemnessundbrua bygd 1992 
(2025?). 

Tall i parantes/ orange Julsundbrua

Bruspenn 623m (1625), 
seilingshøyde 43m (65)
Totallengde 1257m (2000), bredde 
13,2m (30)
Brutårn 110m (240)



Tunneltverrsnitt 2 x T9,5 (dobbeltløp) iflg Vegnormal

Vi vil bygge 2 x T10,5 (økt sikkerhet/ plass skilt)

Lengde hovedløp ca. 16 km, ca 7km stigning (max 5%)
Gjennomgang (rømning naboløp) hver 250 m
Kjørbart tverrslag bunn utredes 
Soneinndeling (Strindheimtun.) samt toveistr. v/ stengt løp

E39 Romsdalsfjorden – Undersjøisk tunnel



09.06.2016 www.vegvesen.no/e6ost
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Oppetid

Vegrams: Basisanalyse: Gjennomsnittsår

E39 Romsdalsfjorden VegRAMS22.12.2015

17



Oppetid

Vegrams - Basisanalyse

E39 Romsdalsfjorden VegRAMS22.12.2015

Normalår:

Kun drift/vedlikehold 
og hendelser

Ikke reasfaltering, 
oppmerking, 
hovedinspeksjon, 
maling tunnelvegg, 
rehabilitering

18



Oppetid

Vegrams - Basisanalyse

E39 Romsdalsfjorden VegRAMS22.12.2015

19



Kryss Vik (omlegging Vidåna), sannsynlig midlertidig rundkjøring

09.06.2016 www.vegvesen.no/e6ost

Tautratunnelen



Kryss Nautneset alt 0b
Forutsatt 90 km/t

09.06.2016

Busstopp 
lokalveg



Kryss Julbøen, alt 3
Ramper delvis i fjell mot Molde
Grensesnitt Julbøen – Molde. Avklart 90km/t

E39 Romsdalsfjorden

09.06.2016

Lokalveg på bru over E39



Beredskapsfergeleie (i ettertid)?
Aktuelt for lengre vedlikeholdsarbeider i ettertid? 
Beholde Furneset (Vestnes) og Mordalsvågen tilrås.

Kollektivrapport
Hurtigbåten vurdert som viktig for konkurranse 
med privatbil

Tiltak eks. veger (Fv202 og Fv661)
Kommunene viktig vedr. avklare med 
omgivelser. Endelig rapport Sweco følger 
planframlegg – avklare nærmere

Diverse punkter
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E39 Romsdalsfjorden
Grunnundersøkelser tunnel, Kjerneboring

Tunnel 2 x T10,5 antatt 16 km lengde (ca ½ under sjø)

Entreprenørservice/ Asera borer, Devico styring
Borestatus 03.06.16: (ønsket hull-lengde 1400-2000m)

Oterøya (Heggdal) 1140m Avsluttes nå 
Tautra nord: 550m Nytt hull påstartes. (ønsket 1500m)

Tautra sør: 820m (ønsket 1300m)

Vik (Nerås): 450m, ny rigg dit. (ønsket 1700m)



Måle riktig vind på brubanen og brutårnet

Vindmålingsmast (ekstra) Nautneset

09.06.2016

70m høy (ny)

Eks mast



● SVV mottok henvendelser fra 30 aktører.

● Det er etterspurt ca 13 mill. m3 steinmasser (har 3-4 mill m3 

totalt i denne parsell).

● Det er til nå inngått intensjonsavtale med 7 mottakere, 
herav en på løsmasser (Roe Neraas) og 6 på steinmasser 
(Vestnes kommune, Nautic AS, Tomren transport, Ålesund 
lufthavn, Molde og Romsdal havn, Fræna kommune og 
Kjerringsundet AS

● Behov i anlegget til fylling og foredling 0,75-1,5 mill(?) m3

● MASSENE SKAL BLI NYTTIGE

Intensjonsavtaler massemottak

09.06.2016



● Slutt del 1

09.06.2016



Informasjonsmøte E39 
Romsdalsfjorden 
Vik – Julbøen

Midsund kommune 7. juni 2016

Molde og Vestnes kommune 8. juni 2016

v/grunnerverver Gro-Malén Brønnestad

09.06.2016 Informasjonsmøte 7 og 8 juni 2016 - E39 Romsdalsfjorden Vik- Julbøen



● Hvorfor grunnerverv?

Når en veg skal bygges eller utbedres, må vegvesenet skaffe 
seg rettigheter til de arealer som blir beslaglagt til bygging 
eller utvidelse av vegen. 

● Hva gjør en grunnerverver ?

Inngår avtaler om kjøp, midlertidig bruk og leie av eiendom 
for bygging av veg/veganlegg

Grunneier sin representant inn i Statens vegvesen – sikre at 
grunneier får det han/hun har krav på 

● Mye nyttig info på nettet:

http://www.vegvesen.no/Grunnerverv

09.06.2016

Informasjonsmøte E39 Romsdalsfjorden 
Vik – Julbøen

Generelt om grunnerverv

Informasjonsmøte 7 og 8 juni 2016 - E39 Romsdalsfjorden Vik- Julbøen

http://www.vegvesen.no/Fag/Veg+og+gate/Grunnerverv


Forutsetninger ved gjennomføring av grunnerverv

Informasjonsmøte E39 Romsdalsfjorden 
Vik – Julbøen

● Godkjent reguleringsplan. 
Ordinært grunnerverv skal 
normalt skje mellom planfasen 
og anleggsstart 

● Grunnerverv tar tid. Avsette tid 
til å komme til enighet ca. 2 år i 
boliginnløsningssaker

● Boliginnløsningsteam og 
hovedkontaktperson

Informasjonsmøte 7 og 8 juni 2016 - E39 Romsdalsfjorden Vik- Julbøen09.06.2016



Hvordan skjer grunnervervet? 

● Grunneier kontaktes skriftlig eller muntlig

Grunnerverv kan i prinsippet ordnes på tre ulike måter:

● Det inngås en avtale om avståelsen (kjøpekontrakt)

● Det inngås en avtale om at erstatningen skal fastsettes ved 
skjønn (arbeidstillatelse)

● Areal og rettigheter blir ervervet ved ekspropriasjon og 
erstatningen blir fastsatt ved skjønn 

Informasjonsmøte E39 Romsdalsfjorden 
Vik – Julbøen
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Fastsettelse av erstatning 

● Grunneier har krav på økonomisk kompensasjon 
(økonomisk tap). NB! (Gjelder «direkte» berørte grunneiere –
ikke naboer 

Aktuelt regelverk:

● Grunnlovens §105 «Full erstatning» – mer et rettslig enn et 
økonomisk spørsmål

● Vederlagsloven (Lov om vederlag ved oreigning av fast 
eigedom av 6. april 1984)

● Omfattende rettspraksis – førende for vurderingene

Samme regelverk for både erverv av boliger, 
næringseiendommer, stripeerverv mv. 

Informasjonsmøte E39 Romsdalsfjorden 
Vik – Julbøen
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Fastsettelse av erstatning forts…

● Vederlagslova

§ 3 ”Eigaren skal ha vederlag for avståing av eigedom og 
for skade eller ulempe på attverande eigedom, …(i samsvar 
med prinsippene i vederlagslova)”

§5 Salgsverdi – (markedsverdi)

§6 Bruksverdi – (avkastningsverdi) – typisk ved utleie

§7 Gjenerverv - (gjenkjøp-bestemte vilkår)

Informasjonsmøte E39 Romsdalsfjorden 
Vik – Julbøen
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Gjennomføring av grunnerverv

● Bistand 

Det å få innløst sin eiendom innebærer at en må ta stilling 
til og ordne opp i både formelle og praktiske spørsmål. Det 
er naturlig at eier har behov for hjelp til en god del av 
dette.

Nødvendige utgifter til advokat og takstmann ifm. 
grunnervervet dekkes av Statens vegvesen. NB! Bruk av 
advokat og takstmann må avklares med Statens vegvesen 
på forhånd. 

Ikke krav på utgiftsdekning i planfasen

Informasjonsmøte E39 Romsdalsfjorden 
Vik – Julbøen
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Ved vedtatt reguleringsplan

● Særregel i Statens vegvesen:

– Ved godkjent reguleringsplan vil hjemmelshaver som selv 
benytter boligen kunne kreve eiendommen innløst til 
salgsverdi.

Informasjonsmøte E39 Romsdalsfjorden 
Vik – Julbøen
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Boliginnløsingsveileder (Håndbok 731)

Finnes på www.vegvesen.no

09.06.2016 Informasjonsmøte 7 og 8 juni 2016 - E39 Romsdalsfjorden Vik- Julbøen

http://www.vegvesen.no/


Bruk av eiendommen i planfasen

● Reguleringsplan blir vedtatt – I prinsippet kan du, etter at 
grunnervervsprosessen er startet, ikke gjøre noe med eller 
på eiendommen som kan hindre, skape problemer for eller 
fordyre det aktuelle inngrepet. Gjør du det, kan det få 
konsekvenser for erstatningen (jf. oreigningsloven § 28)

Informasjonsmøte E39 Romsdalsfjorden 
Vik – Julbøen

09.06.2016 Informasjonsmøte 7 og 8 juni 2016 - E39 Romsdalsfjorden Vik- Julbøen



Grunnerverv

Dersom ønske om befaring/møte/spørsmål ta kontakt med:

Gro-Malén Brønnestad på telefon 928 16 907, e-post 
grobro@vegvesen.no

eller

John Hauger på telefon 412 98 652, eller e-post

johhau@vegvesen.no

Informasjonsmøte E39 Romsdalsfjorden 
Vik – Julbøen

09.06.2016 Informasjonsmøte 7 og 8 juni 2016 - E39 Romsdalsfjorden Vik- Julbøen
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Fylkesvegarm Gossen. Behov 1,5 mill m3 stein. 
Kostnadsanslag ca. 2,5 mrd (2015) eks MvA

http://www.kjerringsundet.no/



09.06.2016

E39 Romsdalsfjorden – Flott skue 
- Ny Brosjyre



Julsundbrua – turistattraksjon – både i byggefase og i framtiden

09.06.2016



Hovedside

vegvesen.no/europaveg/e39romsdalsfjorden

09.06.2016

Reguleringsplaner



vegvesen.no/europaveg/e39romsdalsfjorden

09.06.2016



Når kan dette bygges?

09.06.2016

Bompenger delvis finansiering



Minner om frist innspill til planene

09.06.2016



●Takk for oss 

●Vel hjem 
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