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Referanse: 16/485 

Høring: Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 

Levert: 01.07.2016 23:57 

Svartype: Med merknader 

Kontakt avsender: May-Britt Larsen 

Kontaktperson: May-Britt Larsen 

Kontakt-e-post: may.britt.lars@outlook.com 

Tittel: Møreaksen 

Uttalelse: 

Jeg lurer på om dei som har arbeidet for Møreaksen forstår hva de holder på med.............. har 

dei glemt det beste alternativet? SEKKFAST som også blir sett på som en forlengelse på den 

vidkjente Atlanterhavsveien, som turistene kommer langveis fra for å kjøre, trenger vi ikke 

turister her i fylket?? Dette hadde vært muligheten å fått en ny vei oppe i "lyset" noe ikke 

Møreaksen er. 

Møreaksen satser ikke på sikkerhet, broer og veier i dagen slik som Sekkfast. 

Møreaksen så må en kjøre i Mørket og en lang omvei skal en videre i fylket mens Sekkfast er 

den desidert vakreste og korteste veien igjennom fylket. 

Møreaksen er ikke turistvennlig noe Sekkfast kommer til å bli og turister trenger vi, og flere 

arbeidsplasser får vi. Sekkfast blir liggende midt i gullruten mellom Geiranger-Trollstigen og 

Atlanterhavsveien.Sekkfast vil bli som en forlengelse av denne vidkjente Atlanterhavsveien noe 

ikke Møreaksen vil skape!!! 

Møreaksen vil gjøre det fergefritt til Molde men vil ikke skape fergefritt til Østlandet for hele 

Normøre og Romsdal slik Sekkfast vil gjøre. 

Møreaksen vil ikke øke tilgjengeligheten til nytt sykehus på Hjelset i fra sør, noe Sekkfast vil 

gjøre. 

Møreaksen er et dårlig alternativ og forslag, i forhold til kostnad/nytte, fremkommelighet, 

stabile åpningstider, stabile tuneller. Så Sekkfast skulle vært presentert som det beste 

alternativet. 
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Møreaksen er vil bli ekstra kostbart dyr pga. nye inn og utkjøring til disse undervasstunnelene. 

Veien fra Ålesund må lagest ny og veien inn til Molde må lagest ny. Det slipper en med 

Sekkfast. Hvor har politikerne vært her!!!!!!!!!!!! 

Møreaksen!! alle ser at det alternativet er en drømmesenanse. 

Hvorfor ikke gå for noe som vil være både vakkert, turistvennlig og kostnadene ikke så DYRT. 

VINN VINN for Sekkfast. 

Hvis dere kan lese kart så ser en fort hvorfor Møreaksen ikke er førstevalget hos de fleste 

innbyggere i Møre og Romsdal. Da er det bedre å fortsette med ferge hvis ikke Sekkfast blir 

vurdert som bedre. 

Med vennlig hilsen 

May-Britt 

  

  

  

  

  

  

  

Vedlegg: - 

 


