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Kryssing av Romsdalsfjorden (Møreaksen) må inn i NTP 

  

Det foreligger en entydig målsetting vedtatt i Stortinget om Fergefri E39 i løpet av 20 år. Skal en være 

i nærheten av å nå dette målet, må kryssing av Romsdalsfjorden inn i NTP med oppstart senest 2020. 

Dette prosjektet har i løpet av 2016 ferdig vedtatt reguleringsplan. Det vil da fungere som en politisk 

vedtatt forsinkelse av prosjektet dersom NTP ikke omtaler oppstart – stikk i strid med de vedtatte 

ambisjonene. Dette er urovekkende.   

  

Det var i NTP 2014-2023 at Stortinget i 2013 vedtok målet om Fergefri E39 på 20 år. Siden da har 

regjeringen kommet med sin KVU-avklaring for trasé for Møreaksen, det har blitt vedtatt 

kommunedelplan i de fire berørte kommunene og Statens Vegvesen har gjennomført arbeid med 

reguleringsplan, samt annet planleggingsarbeid. Reguleringsplan er nå lagt frem for kommunene, og 

det er ventet at endelig vedtak vil foreligge innen 3. kvartal 2016. Da vil Statens Vegvesen være klart 

til å begynne arbeidet med detaljprosjektering. 

  

«Utviklingsstrategi for ferjefri og utbetra E39» viser hvordan E39 kan bli fergefri innen 2035. I 

strategien ligger E39 Ålesund-Molde inne med oppstart i 2019. Denne ambisjonen må følges opp i 

NTP 2018-2029.  

Vi har derfor en klar forventning om at Samferdselsdepartementet i sitt arbeid videre arbeid med 

NTP sikrer at: 

 

http://www.eideforum.no/
http://www.naeringslaget.no/


               
 

           

E39 Molde-Ålesund ligger inne i kommende NTP med oppstart av første delprosjekt, kryssing av 

Romsdalsfjorden (Møreaksen), i perioden 2018-2020. 

  

Møreaksen kan realiseres med kjent bro- og tunnelteknologi og vil gi dokumentert solid 

samfunnsøkonomisk nytte. Det vil være en styrke for hele Fergefri E39 at flere prosjekter i tillegg til 

Rogfast kan komme raskt i gang basert på kjent teknologi. Og det vil være en stor fordel for 

samfunnsøkonomien, både i byggefasen og når prosjektet åpner for trafikk, at Møreaksen realiseres 

snarest mulig. 
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