Realisering innen rekkevidde
Planleggingen av fergefrie fjordkryssinger på E39 har full fremdrift. Om mindre enn to år skal
Stortinget vedta ny Nasjonal Transportplan som må innehode oppstart på fjordkryssingsprosjekter
her i fylket. Dette er tema for konferansen Agenda E39 som arrangeres av Hafast AS, Møreaksen
AS og Halsafjordsambandet AS 25.august på Tingvoll.
Stortinget har vedtatt at E39 skal være fergefri innen 20 år regnet fra 2013. I forrige Nasjonal
Transportplan lå kun prosjektet Rogfast i Rogaland inne med oppstart. Det vil si at flere prosjekter må
ha oppstart i begynnelsen av neste periode av Nasjonal Transportplan som vedtas i 2017.
Ulike behov
I Møre og Romsdal er det tre prosjekter som inngår i Fergefri E39: Hafast (Sulafjorden), Møreaksen
(Romsdalsfjorden) og Halsafjorden. Prosjektene har ulike behov i planleggingsfasen som de nå er
inne i, men Statens Vegvesen har full fremdrift i alle tre. Prosjektlederne i Statens Vegvesen for hvert
av de tre prosjektene vil orientere om status og videre fremdrift under Agenda E39.
Finansiering
Når realisering nærmer seg, må det også finnes frem til optimale organiserings- og
finansieringsformer for prosjektene. Møreaksen AS har tidligere utredet i detalj hvordan prosjektet
kan realiseres som Offentlig-Privat-Samarbeid (OPS) dersom myndighetene ønsker det. Til Agenda
E39 kommer Sissel Husøy fra Deloitte for å orientere om utredningen knyttet til Møreaksen som OPSprosjekt. I tillegg kommer John Ragnar Aarseth, statssekretær i Samferdselsdepartementet, for å
orientere om mulighetene som regjeringens OPS-reform og nye Veiselskap gir for prosjekter langs
Fergefri E39.
Stor samfunnsnytte
En del av prosjektene som inngår i Fergefri E39 vil være noen av de mest samfunnsøkonomisk
lønnsomme samferdselstiltakene i landet. Sindre Blindheim fra Statens Vegvesen vil under Agenda
E39 orientere om de beregningene av samfunnsnytte som er gjort for prosjektene her i fylket.
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