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• Norge er ikke, og vil neppe bli, et lavkostland. 





• Norge er ikke og vil neppe bli et lavkostland. 
• Velstand og velstandsvekst koster. 
 





• Norge er ikke, og vil aldri bli et lavkostland. 
 

• Velstand og velstandsvekst koster. 
Flere nasjonale utfordringer 
 

• Maritime og marine bransjer er trolig viktige fremtidsbransjer  
nasjonalt/globalt, sammen med petroleumsindustrien.  
Her sitter Sunnmøringen med 3 ess på hånda. 
 



Noen utfordringer til våre besluttende myndigheter: 
 
* Hele tiden er det snakk om prioritering av begrensede(?)  
 økonomiske midler, men hva er alternativet?  
 Er 0-alternativet å leve med?  
 For A/S Norge, for regionen, for næringslivet, for folk flest? 
*  Hvem skal betale for den velstanden vi ønsker/krever? 
*  Før var det akseptert at politikerne tenkte stort og langsiktig.  
 
 Hafast koster ca. det samme som 4 måneders omsetning  
 i den maritime klynga. Og Hafast skal vare i minst 100 år? 



Oversikt over hvor de 20 største private bedriftene på Sunnmøre ligger. (Sum ansatte: 11.000) 
Ålesund 5 stk, Ulstein 4 stk, Herøy 4 stk, Sula 2 stk, Hareid 1 stk, Haram 1 stk, Ørsta 1 stk, Volda 1 stk, Sykkylven 1 stk 

Hvorfor Hafast? 



• Vi snakker om transportkorridorer. Og vi snakker om E39 som 
en hovedveg mellom Kristiansand og Trondheim, via 
Vestlandet. 

• Men, mest sannsynlig vil 70-80% av all trafikk på fremtidig 
fergefri E39 foregå innenfor avstander opp mot 70 km – dvs. 
pendlingsdistansen. 

• E39 største oppgave blir derfor å bidra til å skape/sikre/ 
forbedre bo- og arbeidsregioner langs traséen – som perler på 
en snor, eller som overlappende regioner. 

• For næringslivet på Sunnmøre er det viktig å ha tilgang på nok 
kompetanse, kort veg til utlandet via Ålesund lufthavn, Vigra, 
kort veg til Oslo via Vigra eller Hovden, tett kontakt med 
Høgskolen og Campus, tett kontakt med samarbeidende 
bedrifter eller egne avdelinger, og dessuten tilgang til en urban 
og attraktiv by. 

Hafast-sambandets rolle. 





Kilde: Reinertsen A/S 

Teknisk løsning? 



Teknisk løsning? 

Kilde: Jonn Gunnar Bjørkedal 



Bestillingsbrev 

 
8. Mai 2014 
Fra departementet til direktoratet 
Hafast inkl. kryssing av Vartdalsfjorden og Ørstafjorden? 
Utfordringer ved kryssingen av Sulafjorden/Storfjorden. 
20 minutters ferge i mellomtida 



Hafast – noe å glede seg til!  

Kanskje Hafast vil oppleve samme fantastiske utvikling 
som Eiksundsambandet? 
 
Eiksundsambandet - Nøkkeltall. 
• Eiksundsambandet var forventet nedbetalt i 2023. 
• Avvikling av bompengeordningen i 2014. 

 
• Prognosen i 2000 var en ÅDT på 900. 
• Realiteten i 2011 er en ÅDT på 2000. 

 
• Prognosen for engangsvekst i trafikken ved oppstart var 30%. 
• Realiteten ble 95 %. 

 
• Prognosen for årlig vekst ble anslått til 1 %. 
• Realiteten har blitt 5,5 %. 

 
• 25 % vekst i ÅDT etter at brukerfinansieringen ble avviklet.  





Hva nå? 
 
Statens Vegvesen region midt vil lede/styre den videre prosessen. Bl.a. vil  
prosjektleder bli ansatt. 
 
• Prosessen fremover skal beskrives herunder bl.a. avklaringer av  

innhold og geografisk omfang: 
• Vær- og klimamålinger 
• Diverse beslutningspunkter knyttet bl.a.:  

• til trasé,  
• avklaring av dimensjonerende hastighet (2 felt vs. 4 felt)  
• avklaring av teknisk løsning for fjordkryssingen(e). 

• Sikre finansiering i statsbudsjettene fremover, og sikre prioritert plass  
i NTP.  
 

 
 
 




