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Framtidig trafikkavvikling på Furneset Ferjekai
Til fylkestinget 20. – 21. april fremma Anne Marie Fiksdal (Frp) følgjande interpellasjon om
trafikkavvikling ved Furneset ferjekai:
«Møre og Romsdal FrP er urolig over fremtidig trafikkavvikling på Furneset ferjekai (E39), ved
innføring av autopass på Vestnes – Molde, samtidig med ei tenkt nedlegging av hurtigbåttilbud
Vestnes - Molde.
Trafikksystemet på Furneset ferjekai har vert kritikkverdig helt siden kaia ble bygd på 80tallet. Dette gjelder særlig manglende tilrettelegging for myke trafikkantar og kryssende
trafikk som gjør trafikkbildet utrygt og kaotisk.
Det er det ikke gang-/sykkelveg fra den lokale veien (Buktavegen) og ned til kaia, trafikk til pplassen må krysse trafikkstrømmen fra ferja.
Innføring av autopass og eventuell nedlegging av hurtigbåten vil forsterke inntrykket av kaos,
manglende trygghet og parkeringskapasitet.
Dette er ett langt stykke unna forventa standard for ei europaveistrekning.
For 13 år siden laga Statens Vegvesen ny reguleringsplan for utbedring av trafikksystemet på
Furneset, med bla gang-/sykkelveg fra Buktavegen til Furneset ferjekai, men løyvingene ble
etterhvert styrt til andre prosjekt. Siden har lite skjedd, bortsett fra at vegskuldra på vestsida
av europaveien er utvida oppover bakken fra kiosken og til krysningspunktet mot Buktaveien.'
1. Fylkestinget utfordrer Statens Vegvesen på hvordan de som eiere av E39 og ferjekaien
har tenkt å løse den utrygge og kaotiske situasjonen på Furneset. Kan Statens
Vegvesen garantere sikkerheten til de myke trafikantene ved innføring av autopass?
2. Fylkestinget ber Statens Vegvesen om at det må legges frem en plan på hvordan de
har tenkt å løse det økte behovet for parkering, økt trafikkmønster, samt hva de vil
utbedre for de myke trafikantene før autopass trer i kraft.»
Fylkesordføraren støtter interpellasjonen frå Anne Marie Fiksdal, og meiner interpellanten tar opp ei
viktig og relevant problemstilling.
Det er som kjent staten som eig vegen (E 39) og ferjekaia ved Furneset.
Fiksdal peiker på fleire forhold ved Furneset ferjekai som allereie i dag er utfordrande i eit
trafikktryggingsperspektiv.
Det er grunn til å tru at overgangen til autopassdirektivet - kor passasjerar reiser gratis - og
nedlegging av hurtigbåten mellom Vestnes og Molde, vil føre til meir trafikk ved ferjekaia og behov for
fleire parkeringsplassar.
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Med bakgrunn i Fiksdal sitt initiativ ber fylkesordføraren Statens vegvesen om ein plan for korleis dei
vil handtere den forventa trafikkauken ved ferjekaia.
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