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● I Nasjonal transportplan (NTP) 2014-
2023 fremja 
Samferdselsdepartementet ein 
ambisjon om å binde Vestlandet 
saman gjennom ein ferjefri og utbetra 
E39, og bad om ei vurdering av korleis 
ambisjonen skulle følgjast opp vidare 
og kva dette ville krevje. 

● Ambisjonen vart gjentatt i NTP 2018–
2029, kor det står «Regjeringen har 
som ambisjon å binde Vestlandet 
sammen med en opprustet og ferjefri 
E39». 

Mål



● Billigere godstransport, selv 
med bomkostnader

● Utvidede bo- og 
arbeidsmarkeder

● Halvering av reisetid både 
lokalt og på hele strekningen

● Døgnåpen vei

● Ferjefri E39 er lønnsomt for 
hele landet

● De mest lønnsomme 
prosjektene prioriteres først

Hva innebærer en ferjefri og utbedret E39?

Illustrasjon: Statens vegvesen



● Stor innsparing for tungtransporten

Reduserte transportkostnader
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● Bo- og arbeidsmarkedseffekter 
Endring i pendlingsmønsteret, tettere arbeidsmarkeder, lettere 
tilgang til kvalifisert arbeidskraft

● Effekter for næringsliv og verdiskaping
Reduserte transportkostnader - lavere pris - økt etterspørsel –
påvirker næringsstrukturen

● Endringer i transportmønster
Gir mer effektive reiser (økt fart, slipper ventetid), mobile 
arbeidstakere kan betjene større område

Utvidede bo- og arbeidsregioner



● Liten trafikkvekst av økt ferjefrekvens, selv med gratis ferje
● Når ikke mål om økt pendlingsomland til byene
● Fjordkryssinger gir mye større effekt enn høyfrekvent ferjetilbud og utbedring på land 

(åpne hele døgnet og høyere fart)

Døgnåpen veg - effekt av høyfrekvent ferjetilbud vs 
fastlandsforbindelser

Kilde: Analyse av høyfrekvent ferjetilbud og ferjefri E39 (TØI)



Kilde: MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2017

Ferjefri E39 er lønnsomt for hele landet

PRODUKTIVITETSGEVINSTER AV NY E39 
MELLOM ÅLESUND OG MOLDE 
● 42 prosent av verdiskapingsgevinsten 

tilfaller andre fylker enn Møre og 
Romsdal 

● 24 prosent av gevinsten anslås å 
tilfalle Oslo og Østlandet for øvrig 

● Produktivitetseffektene av 
utbyggingen spres utover landet i 
henhold til handel mellom fylkene

● Hele landet kan få nytte av 
utbyggingen, inkludert de som aldri 
vil kjøre over vegstrekningen 



● Kobler kommunene Meland, 
Lindås og Radøy (nå Alver 
kommune) til Bergen.

● Kommunene hadde en høyere 
befolkningsvekst enn Hordaland 
fylke i årene etter at broen åpnet.
– Etter 5 år: 2,2 % høyere vekst 

enn fylket
– Etter 10 år: 5,0 %
– Etter 15 år: 12,1 %
– Etter 20 år: 20,8 %

● Vil si at området har tatt en større 
andel av folketallsveksten i 
tidligere Hordaland

Hvilke effekter har vi sett av ferjefrie forbindelser -
Nordhordlandsbrua
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● Pris på boliger kan indikere hvor 
attraktivt et område er.

● Sammenlignet kommunene i Alver 
kommune med kontrollområde (består 
av tilsvarende områder som ikke har fått 
fastlandsforbindelse)

● 1 år etter åpning: 7 % ekstra vekst
● 3 år etter åpning: 16,7 % 
● 5 år etter åpning: 35,0 %
● 10 år etter åpning: 78,2 %
● 15 år etter åpning: 62,3 %

● Nordhordlandsbrua ser ut til å gjøre 
Nordhordland til en mer attraktiv 
alternativ for bosetning.

● Andersen, S.N., Díez Gutiérrez, M., Nilsen, Ø.L., Tørset, T., 2018. The impact of fixed links on 
population development, housing and the labour market: The case of Norway. 

Hvilke effekter har vi sett av ferjefrie forbindelser – prisutvikling 
boliger
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Utfordringer: Fjordkryssinger



Status: 
Prosjekt som er vurdert god nok standard i 2022



Ferjefri E39 er et kompetanseutviklingsprosjekt

● 100 + forskere involvert
– Phd-stipendiater
– Postdoc
– Professorer

● Ca. 40 stipendiater har 
disputert (er ferdige)

● NTNU
● UiS
● Chalmers
● Andre

– NMBU, NIVA, UiB



Teknologiutvikling: Automatisk produksjon med hjelp av 
robot- og laserteknologi

Illustrasjon:Prodtex



● Teste teknologi for laserbasert 
overflatebehandling som kan benyttes 
som et alternativ til tradisjonell 
sandblåsing, metallisering og maling, 
og består i prinsippet av metallpulver 
som sveises fast til ståloverflatene ved 
hjelp av laser

● Hensikten med laserbasert overflate 
er:
– unngå miljøbelastende metoder 

som brukes i dag
– bidra til effektiv produksjon
– redusere vedlikeholdsbehovet 

gjennom livsløpet
– forlenge levetiden til bruer

Teknologiutvikling: Overflatebehandling av stål 
med laser, støttet av Innovasjon Norge 



Mulighetsstudie - Bruk av aluminium i brukasse for 
hengebru

• Lokasjon: Stord - Os
• Hovedspenn: 1235 m
• Total lengde: 1775 m

Hvorfor aluminium i brukasse?
Hvordan redusere kostnader?



● Fordeler med aluminium
– Lettere enn stål som potensielt kan føre til materialreduksjon 

i andre deler av brua (hovedkabler, tårn, forankringskammer 
osv)

– Raskere produksjon og mulighet for ekstrudering av profiler
– Lavere C02-avtrykk enn stål
– Nesten ingen behov for vedlikehold og korrosjonsbeskyttelse

● Ulemper med aluminium
– Lavere stivhet
– Dårligere utmattingsegenskaper enn stål 
– Sveisbart men har høy varmeledningsevne kombinert med 

tilstedeværelse av oksid som krever spesiell oppmerksomhet
– Reduserte mekaniske egenskaper i varmepåvirket sone/Heat 

Affected Zones (HAZ) for sveising

Teknologiutvikling: Overflatebehandling av stål med laser, 
støttet av Innovasjon Norge 



Teknologiutvikling
FoU bedre bruvedlikehold – værbestandig stål

● SVV utreder bruk av værbestandig stål i 
konstruksjoner

● Tegnet kontrakt med Sintef for utarbeidelse 
av rapport basert på eksisterende og nye 
prøver av oppførsel til værbestandig stål.

● Værbestandig stål kan ikke benyttes overalt, 
men der det kan brukes er det gunstig med 
tanke på økonomi og drift og vedlikehold 

● Mål er veileder til bruk av værbestandig stål



Veien videre:



Veien videre: 
De mest lønnsomme prosjektene prioriteres først

Fra meld. St. 33 111 Nasjonal transportplan 2018–2029:



Oppsummering:
Utbedret og ferjefri E39 kan være ferdig i 2050

Mulighetsstudium for utbedret og ferjefri E39 
(2020):

₋ Arbeidet er i gang!

₋ Vi prioriterer de mest lønnsomme 
strekningene først!

₋ Ferjefritt Kristiansand-Bergen er mulig innen 
2031

₋ Ferjefritt Førde-Trondheim 2040

₋ Totalt ferjefritt i 2050

₋ Vi arbeider med å kutte kostnader!



Ferjefri E39

P
C

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=FD9OJKIr54s
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