
E39 Ålesund – Molde, Romsdalsfjorden   

25.09.2014 

9.00-9.10 Presentasjon av deltakere 
 
9.10-9.30 Prosjektleder Harald Inge Johnsen  
 
9.30-9.45 Strategiseksjonen v/ Håvard Austvik   
 
9.45-10.00 Planprosjektlederne Lars E. Moe og Rolf A. 
  Hamre 
 
10.00-10.10 Kaffepause 
 
10.10-11.00 Diskusjon, innspill og spørsmål   

Agenda for samrådsmøte 23.09.14 



E39 Ålesund – Molde, Prosjekt Romsdalsfjorden 

25.09.2014 



E39 Ålesund – Molde, Prosjekt Romsdalsfjorden 

25.09.2014 

Viderføring mot 
Molde?? Arm Gossen? 

E39 sørover? 
og E136 østover?? 



25.09.2014 



25.09.2014 



Org.plan pr sept 2014 Planprosjekt Vik - Julbøen 

25.09.2014 



Framdrift 

25.09.2014 



Ønsker innspill om: 
● Referansegruppe – for å samordne ulike interesser/ framdrift (jfr. E6 

Trondheim – Stjørdal) Styring til SVV, men viktige medspillere i 
referansegruppe Politisk og administrativt kommuner, fylkeskommune, 
bomselskap 

● OPS??? Betydning? 
● Overskuddsmasser – Område ved fergeleie – utvikle?? 
● Annonsering overskuddsmasser for øvrig – Arm Gossen behov masser 

 --> samordning fornuftig 
● Omklassifisering av gammelt vegnett 
● Myke trafikanter over fjorden 
● Andre kjente planer? 
● Planavgrensning 
● Krigsminnesmerke/Fornminner 
● Oppdrettsanlegg 
● Julbøen gård 
● Endeavslutninger Vik og Julbøen 
● Seilingsløp 
● Kollektivknutepunkt (Misund?) 

 

25.09.2014 



Ny bolig/ næringsområde mulig ved hjelp av overskuddstein 

25.09.2014 



Eksempel fra E6 Trondheim - Stjørdal 
Referansegruppe 
Det er etablert en referansegruppe som har følgende 
sammensetning:  

– ordførerne i Trondheim, Malvik og Stjørdal 
– leder for samferdsel, areal og miljø i Sør-Trøndelag 

fylkeskommune 
– fylkesråd for samferdsel, næring og miljø i Nord-Trøndelag 

fylkeskommune 
– en representant fra hver av administrasjonene i 

fylkeskommunene og kommunene 
– en representant fra Næringsforeningen i Trondheim 
– en representant for Stjørdal Næringsforum 
– en representant fra Trøndelag Bomveiselskap a/s 
– Statens vegvesen 

 
Referansegruppen velger leder.   
Statens vegvesen innkaller til møter og skriver referat fra møtene. 
 

Mandat for referansegruppe 

25.09.2014 



Forts. 
Mandat 
Referansegruppen er ikke et organ hvor det blir fattet formelle 
beslutninger. Planbehandling og planvedtak skjer i samsvar med PBL-
bestemmelser. Vedtak om bygging skjer i Stortinget etter forutgående 
lokal og sentral prosess. Statens vegvesen har byggherreansvaret. 
Referansegruppens oppgave er å holde seg oppdatert om prosjektets 
status og framdrift, og på den måten bidra til at prosesser som leder fram 
til formelle vedtak, kan gjennomføres på en smidig og effektiv måte. 
Referansegruppen skal også bidra til at prosjektet blir realisert snarest 
mulig. 
 
Dette kan oppnås ved at referansegruppen:  

– gir innspill på et tidlig stadium 
– gir råd underveg i prosjektgjennomføringen 
– holder sine organisasjoner orientert om prosjektet 
– er pådriver i forhold til prosjektet internt i sine organisasjoner 
– så langt som mulig samordner sine synspunkter og oppnår felles 

prioriteringer 
– er pådriver (reklamerer for prosjektet) i forhold til sentrale politiske 

miljøer og organisasjoner 

Mandat for referansegruppe 

25.09.2014 



● Spennende med Fjordkryssinger 
 
 
–  men trenger veglenker på land også! 

 
– Om alle gode krefter vil 

 
– Oppstart 2018 og første bil og syklist i 2023 

25.09.2014 
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