
Konseptvalutgreiing E39 Skei – Ålesund:  
Fylkeskommunane sitt syn 

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane 

 



Vedtak i Fylkestinget i Sogn og Fjordane (FT-sak 1/12):  

Endeleg vedtak i Fylkestinget – likt med fleirtalsvedtak som fekk 22 

røyster av 39 : Senterpartiet, Venstre, Kristeleg Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, 3 frå H og 1 frå 
Frp:  
 
1. Fylkestinget legg vekt på at transportsystemet skal ha høg standard, vere effektivt, 

tilgjengeleg, påliteleg, gje regionale verknader og ivareta kommunikasjon for bu og 

arbeidsregionar i 2040. 

 
2. Fylkestinget held fast på at E39 skal følgje midtre korridor med ferjefri kryssing Anda – Lote. 

Dette saman med oppgradering av E39 gjennom Sogn og Fjordane til stamvegstandard, i tråd 

med prioriteringane i Stamvegutvalet, vil vere det som best tener Nordfjord og Sogn og 

Fjordane. 
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3. Fylkestinget legg vekt på at midtre korridor med framtidig ferjefritt samband Anda – Lote har 

følgjande føremonar: 

- Store regionale effektar 

- Større felles bu@ og arbeidsområde 

- Gjev god tilgang til flyplass, sjukehus og sentralhamn 

- Innsparing i reisetid 

- Fører til ferjeavløysing 

- Traseen er i tråd med tidlegare prioriteringar frå stat og fylkeskommune 

- Traseen er grunnlag for kommunale planar og næringslivet sine investeringar 

- Stort potensial for brukarfinansiering – jfr. rapportar om inntektspotensialet 

 

4. Før nye store prosjekt vert sett i gang må eksisterande E39 gjennom fylket rustast opp med 

gul midtstripe. 

 
5. Bru Anda – Lote må prioriterast i Vestlandsrådet sitt arbeid for ferjefri E39. I påvente av 

realisering av brua må ferja Anda – Lote ha ein betra rutefrekvens (15 eller 20 minutt) slik at 

det vert minst mogleg stopp grunna venting på ferje. 
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Vedtak i Fylkestinget i Sogn og Fjordane (FT-sak 1/12):  
 

Mindretalsvedtak – (17 av 39):  

Arbeidarpartiet, 4 frå H, 2 frå FrP og ein frå SP: 

 
1. Fylkestinget i Sogn og Fjordane er samd i at det er to konsept som peikar seg ut som 

framtidig løysing for E39 frå Skei til Volda: 

• SV-K7 med bru over Anda – Lote over Stigedalen og bru over Austefjorden 

• SV-K10 med tunnel under Utvikfjellet og bru over Nordfjord ved Svarstad og vidare 

inn på Kvivsvegen. 
 
2. Fylkestinget legg vekt på at transportsystemet skal vere effektivt, tilgjengeleg, påliteleg og 

ivareta behovet for kommunikasjon for bu@ og arbeidsregionar fram mot 2040. 

 

3. Fylkestinget legg vidare vekt på dei definerte effektmåla for arbeidet: 

• Kortare reisetid 

• Reduserte avstandskostnader 

• Regional utvikling, felles bu_ og arbeidsregion 

• Påliteleg og tilgjengeleg E39 
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4. Fylkestinget legg også vekt på at SV-K10 konseptet er 2 mrd. kr rimelegare. 

 
5. Fylkestinget rår til at konsept SV-K10 vert løysinga for E39 på strekninga Skei - Volda. 

Fylkestinget vil peike på at det er først når ein har realisert alle tre byggjestega at ein 

oppnår ei monaleg tidsbesparing som byggjer opp om samfunnsøkonomien i prosjektet. 

Det er difor avgjerande at løyvingane til riksvegane vert kraftig auka, slik at ein kan 

realisere ein tilfredsstillande riksvegstandard gjennom heile Sogn og Fjordane 

 
6. Fylkestinget går inn for ei betring av ferjefrekvens på sambandet Anda – Lote med 20 

min frekvens på dagtid 

 
7. For å eliminere trafikkproblema på fv 60 etter at Kvivsvegen opnar i 2012 må staten ta 

over fv 60 og - som første byggesteg - fullføre Olden – Innvik og bygge tunnel under 

Utvikfjellet 

 
8. Fylkestinget tilrår tunnel mellom Kjøs og Grodås som andre byggesteg. Dette 

byggjesteget er ein del av den langsiktige løysinga og er svært viktig for tungtrafikken. 

 
9. Fylkestinget tilrår bru frå Svarstad til Frøholm og tilstøytande veg/tunnel i nord og sør 

som tredje byggesteg. 
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Vedtak i Fylkestinget i Sogn og Fjordane (FT-sak 1/12):  

 
Punkt 6 – (19 røyster av 39): 
 

Senterpartiet, Venstre, Kristeleg Folkeparti, 3 frå H: 

Frå Lote vil Fylkestinget tilrå alternativet K4, ombygging av dagens E39 frå Lote 
og via Kvivsvegen til Volda. 

 

Punkt 6 – (5 røyster av 39): 
SV ( som forslagsstillar)  + : 

Frå Lote vil Fylkestinget tilrå alternativet K7, Stigedalen-Austefjorden-Volda 
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