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DAGLIG LEDERS ORIENTERING FOR 2019 

 

 

Selskapet 

 

Selskapet ble formelt stiftet 1. september 2003. Selskapets virksomhet var da å arbeide for 

realisering av undersjøisk tunnel mellom Sølsnes og Åfarnes.   

 

På generalforsamlingen i 2014 ble formålsparagrafen endret til:  

Selskapet sitt formål er å arbeide for realisering fergefri forbindelse mellom Sølsnes og 

Åfarnes. Selskapet skal stå for delfinansiering av utbyggingen og eventuelt administrere 

bompengeinnkrevingen etter de retningslinjer som fylket og/eller staten til enhver tid gir. 

Selskapet kan initiere eller arbeide for vegutbedringer langs Fv 64 og andre tilstøtende 

fylkesveger etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. 

 

Selskapets kontoradresse er Torget 4, 6413 Molde. 

 

  

Styret  
 

Styret består av i alt 7 medlemmer, derav 5 menn og to kvinner. 

 

.   

Styremøter 
 

Det ble avholdt 2 styremøte i selskapet i 2019. 

 

 

Status  
 

Arbeidet med realisering av Langfjordforbindelsen har nærmest stått på stedet hvil i lang tid. 

Nye tekniske krav, i forhold til opprinnelig løsning med enløpstunnel med 7 % stigning, og 

økonomien til fylkeskommunen tilsier at det er vanskelig å se for seg en rask realisering. 

 

Under behandling i styret har en vurdert at følgende fire løsninger er mest aktuell: 

1. Omklassifisering av strekningen Molde-Åndalsnes til riksvegsamband 

2. Realisering med lang tunell 

3. Pilotprosjekt for autonome ferger med hyppige avganger 

4. Avvente til konkurransedyktig (flyte)broteknologi er på plass 

I forbindelse med årets generalforsamling, som er planlagt til 11. mai 2020, var det 

opprinnelig planlagt et strategiseminar der sentrale aktører er invitert til å gi sine vurderinger 

av disse løsningene. På grunn av koronasituasjon er det usikkert når strategiseminaret kan 

gjennomføres. 



 

 

Daglig ledelse  

 

Fram til 21.01.2019 var Britt Flo (Molde Næringsforum) daglig ledere. Fra denne dato tok Alf 

Reistad (Romsdal Regionråd) over ledelsen av selskapet. 

 

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2019.  

 

 

Økonomi 

 

Over 50 % av aksjekapitalen er tapt. Det er enighet i styret om at en vil igangsette innhenting 

av ny aksjekapital, dersom det blir prosjekter eller aktiviteter i selskapet som tilsier at det blir 

behov for mer kapital.  

 

Ordinært årsresultat for 2019 er på NOK 1.847,-, som vil bli overført til delvis inndekking av 

udekket tap i selskapet. 

 

Det er daglig leders oppfatning at det fremlagte årsregnskapet gir tilfredsstillende informasjon 

for å bedømme selskapets stilling og resultat.  Det er heller ikke inntrådt forhold etter 

regnskapskapsårets slutt som påvirker dette.  

 

Forutsetningen for videre drift er til stede, og regnskapet for 2019 er satt opp under denne 

forutsetningen.  

 

 

Molde, 16. april 2020 

                     

 

Alf Reistad 

Daglig leder 

Langfjordforbindelsen AS 

 


