
E39 Vik-Julbøen – kryssing Romsdalsfjorden 
E39 Ålesund - Molde 

INFORMASJONSMØTER  
11. 12. og 13. november 
 
Prosjektleder Harald Inge Johnsen 
 
www.vegvesen.no/europaveg/e39romsdalsfjorden 



Dagsorden 

18.00-18.05 Velkommen og presentasjon ved 
  Prosjektleder Harald I. Johnsen 
 
18.05-18.30 Generell informasjon om prosjektet ved 
  prosjektleder Harald Inge Johnsen  
 
18.30-19.00 Informasjon av reguleringsplanprosessen ved 
  - planleggingsleder Lars Erik Moe (Molde/Midsund) 
  - planleggingsleder Rolf Arne Hamre (Vestnes)  
 
19.00 – 19.20 Kaffepause 
 
19.20 - 20.00 Spørsmål og innspill  
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Framdrift 
E39 Vik-Julbøen – kryssing Romsdalsfjorden 



Framdrift 
● Samråds-/ oppstartsmøter administrativt 22. - 24.09.2014 

 
● Formell planstart/ annonsering med planprogram 29.10.2014 

 
● Forprosjekt hengebru avsluttes vår 2016, vindtunnelforsøk pågår 

 
● Forprosjekt undersjøisk tunnel pågår til våren 2016 

 
● Grunnundersøkelser Vestnes starter nå (seismikk og boring) 

Kjerneboring undersjøisk tunnel (omfattende) fra påske 2015 
 

● Arkeologisk registrering igangsatt på Julbøen, Vestnes 2015 
 

● Reguleringsplan i stor grad avklart forsommer 2016 med 
oppdatert anslag 
 

● Finansiering – prosjektets rolle opp mot KS2 prosess 

E39 Vik-Julbøen – kryssing Romsdalsfjorden 



Effektmål 
● Reisetidsinnsparing på følgende strekninger:  

Molde – Vestnes (25-28 minutt), Molde – Midsund (30-32 
minutt), Midsund – Vestnes (80-82 minutt). 
  

● Prosjektet vil også utløse et stort potensiale for redusert 
reisetid mellom Molde-Gossen (Aukra) og Vestnes-Gossen 
(Aukra) 
 

● E39 skal være døgnåpen, uten risiko for forsinkelser som 
følge av uvær, gjenstående kjøretøy ved ferjeleie eller kø 
 

● Øke pendlingsomlandet med maks. 45 minutt reisetid ut og 
inn av Molde 
 

Effektmålene er satt i forhold til ferjetilbudet i 2014 
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Fem viktige deler 
E39 Ålesund-Molde 

● E39 Breivika-Digernesskiftet 
● E39 Digernesskiftet-Vik 
● E39 Vik-Julbøen 
● E39 Julbøen-Molde sentrum 
● E136 Tresfjordbrua-Vik 



Mest mulig helhetlig utbygging 
 
Stor nytte av helhetlig utbygging over lengre strekninger: 
 
● For trafikantene: 

Kortere periode med uforutsigbar og lang reisetid 
 

● For samfunnet: 
Raskere full effekt av enkeltprosjekt 
 

● For prosjektene: 
Mindre usikkerhet rundt bompenger 
 

Hvordan få best effekt av E39 Vik-Julbøen 



Kommende aktiviteter Ålesund-Molde 
● E39 Breivika-Digernesskiftet 

– Kommunedelplan 
● E39 Digernesskiftet-Vik 

– Videre vurdering mellom K2 Solnørdalen og       
K3 Ørskogfjellet ferdig høsten 2015 

● E39 Vik-Julbøen 
– Reguleringsplan ferdig høsten 2016 

● E39 Julbøen-Molde sentrum 
– Kommunedelplan 

● E136 Tresfjordbrua-Vik 
– Kommunedelplan 
 

Mest mulig helhetlig utbygging 



Reisetider E39 Vik – Julbøen 
- inkludert fylkesvegarm til Gossen 
  





Planområde for prosjektet 
E39 Vik-Julbøen – kryssing Romsdalsfjorden 



Tunneltverrsnitt 2 x T9,5 (dobbeltløp) 

 

Lengde hovedløp ca. 15,5 km 
Gjennomgang (rømning naboløp) hver 250 m 

Undersjøisk tunnel under Romsdalsfjorden 



13.11.2014 

Hengebru over Julsundet 
hovedspenn ca. 1600 m (totallengde ca. 1950 m) 



Hengebrua over Julsundet (sett mot Otrøya) 

Hentet fra Rambøl AS sin kommunedelplan 



Erfaringsinnhenting Hardangerbrua 

Hovedspenn 
1310 meter 



Erfaringsinnhenting Hardangerbrua 

Forankring av hengebru 



Erfaringsinnhenting Storebælt (Sjælland – Fyn) 

Hovedspenn 
1624 m 
 
4-felt samt 
servicefelt 
 
110 km/t 



Vindvarslingsrutiner Storebælt 

Vindvarslingstrinn 1, vind på tvers 10 – 15 m/s:  
● Kjøretøy blir varsla om vindforhold som kan påvirke kjøringa 

 
Vindvarslingstrinn 2, vind på tvers 15 – 20 m/s:  
● Vindfølsomme kjøretøy blir fraråda å passere bruforbindelsen. 

Øvrige kjøretøy blir anbefalt maks hastighet på 80 km/t 
 

Vindvarslingstrinn 3, vind på tvers 20 – 25 m/s:  
● Vindfølsomme kjøretøy blir fraråda å passere bruforbindelsen. 

Øvrige kjøretøy blir anbefalt maks hastighet på 50 km/t 
 
Vindvarslingstrinn 4, vind over 25 m/s:  
● Brua blir stengt for all trafikk på grunn av kraftig vind 

4 felts med 110 km/t 





Prosjektutfordringer 
● Vegstandard (H8) 
● Teknisk utfordrende løsninger  

(hengebruspenn rett over i lang undersjøisk tunnel) 
● Krigsminnesmerke og fornminner? 
● Grunnforhold 
● Havbruk 
● Gang- og sykkel  
● Saktegående trafikk (traktor/moped) 
● Kollektiv 
● Plassering av bomsnitt 
● Masseoverskudd  

(arm til Gossen, utbygging i Molde og Vestnes,  
salg av stein mm.) 

● Grensesnitt mot annen planlegging 
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Bompenger 
● Hovedgrunnlag for bompengesatser ved ferjeavløsning: 

– Dagens ferjetakster  
– Innsparing i reisetid 
 

● Vanlig innkrevingsperiode er 15 år 
– Forhåndsinnkreving? 
 

● Autopass 
– Brikke, ikke «bomstasjon» 
– Betaler kun for bil, ikke passasjerer 
 

● Betalingspunkter vil etableres i forbindelse med 
fjordkryssingene 

 

E39 Vik-Julbøen 



E39 Vik-Julbøen – kryssing Romsdalsfjorden 

Spennende med fjordkryssinger  
 
– men trenger veglenker på land også! 

 
– om alle gode krefter vil 

 
– oppstart 2018 og første bil og syklist i 2023  

 
 

Innspill til planprosessen ønskes innen 12. desember  2014 
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