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• Norge er i dag delt på midten da Tysfjorden ikke er fergefri. En av de 
viktigste trafikkårene er ikke åpen hele døgnet, med hva det 
innebærer av manglende forutsigbarhet for næringsliv, befolkning og 
samfunnssikkerhet.

• Nord Norge skiller seg ut positivt i forhold til resten av Norge med god 
vekst, rikelig tilgang på ressurser og et stort utviklingspotensial for 
fremtiden.



• En fremtidsrettet infrastruktur er imidlertid avgjørende, og fergefri E6 
vil være en vesentlig faktor for å lykkes. Tettere integrering av 
regionene med en sammenhengende og døgnåpen E6 vil bidra til et 
større regionalt marked, et mer innovativt og kunnskapsbasert 
arbeidsliv, økt næringsdynamikk samt rasjonelt og kostnadseffektivt 
offentlig tjenestetilbud. 



• Det stilles store forventninger til utviklingen i nord, både fra sentrale 
myndigheter og fra nasjonalt og internasjonalt næringsliv. De lokale 
og regionale forventingene er også store. 

• Gjør vi de riktige tingene for å møte disse forventningene? 

• Vil en Fergefri E6 være et viktig moment i Nordområdesatsingen?



• Fergefri E6 har vært løftet opp flere ganger, sist ved KVU E6 
Mørsvikbotn – Ballangen.

• Her valgte man fremdeles å konkludere med fortsatt fergedrift inntil 
videre, i stor grad pga. kostnader.

• Men holdt døren åpen for en revidering av planene i tidsperioden til 
denne KVU’en.

• Den riktige tiden er kommet!







Fergefri E6

• Beregninger for fergefri E 39, viser at tids- og kjøretøys-
kostnadsbesparelsene alene ville utgjøre 4-6 milliarder kroner per år. 
En tilsvarende beregning av Fergefri E6 vil kunne vise at denne 
faktoren alene forsvarer investeringen i prosjektet.

• Ulykkestallene på strekningen de siste ti årene bør tas med i 
beregningen, besparelser her vil kunne tilsi  at ulykkeskostnader alene 
kan spare vesentlige beløp som kommer med i regnskapet.                                                    
For fergefri E 39 utgjorde beregningene 1. 3 milliarder. 



Fergefri E6

• BI-rapporten Fergefri E39 viser at verdiskapningen for Ålesund –
Molde ved en fast forbindelse årlig vil være 768 millioner kroner.

• I dag utgjør Ålesund og Molde to atskilte regioner med hver en 
arbeidsstokk på henholdsvis 27000 og 15000 personer. Tilsvarende 
parallell kan trekkes på aksen Bodø-Fauske-Narvik.



Fergefri E6

• Et viktig argument er at avvikling av ferger er et langt mer effektivt 
tiltak enn utbedring av vei for øvrig, fordi regulariteten og 
forutsigbarheten økes markant. 

• Ser en på forventet trafikkøkning i et 10 - 20-års perspektiv, vil 
behovet for flere ferger, driftskostnader av eksisterende vei også tale 
for en mer rasjonell og fergefri forbindelse.



Fergefri E6

• De vesentligste bidrag til nytten av fergefri forbindelse:

• Spart tid

• Forutsigbarhet

• Fleksibilitet

• Nord Norge er den fremtidige vekst-regionen i Norge, behovet for 
velfungerende infrastruktur er avgjørende.



Takk for oppmerksomheten!


