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Forslag til planprogram – Kommunedelplan Vanvikan 
 
Vi viser til tilsendt forslag til planprogram for Kommunedelplan Vanvikan. 
 
Selskapet Fosenbrua AS arbeider som kjent for en bruforbindelse over 
Trondheimsfjorden mellom Flakk og Rørvik. Vi mener at det kan være realistisk å få 
forbindelsen på plass innenfor et ti-årsperspektiv. Fosenbru-prosjektet ventes å 
generere betydelig økning i folketall og antall reiser innenfor hele det utvidede bo- og 
arbeidsmarkedet på Fosen.  
 
Under Kap 2 Beskrivelse av planområdet nevnes det at befolkningsprognosene fra 
2016 viser en svak økning i befolkning i Vanvikan fram til 2026. 
 
Med rundt 30 km mellom Vanvikan og Trondheim over bruforbindelsen vil reisetiden 
til store deler av Trondheimsområdet komme på rundt halvtimen, og området rundt 
Vanvikan vil framstå som et attraktivt område både for bolig og næring.  
 
Erfaringer fra bynære ferjeavløsningsprosjekter ellers i landet har medført store og 

langvarige veksteffekter for folketall og trafikk. Askøy og Sotra utenfor Bergen er 

interessante og sammenlignbare eksempler på hva slike endringer i 

rammebetingelsene kan bety. Ofte er det også slik at når planene for nye 

vegforbindelser konkretiserer seg kan økt vekst oppstå flere år før prosjektet 

realiseres. 

For å ta forholdsregler i forhold til det store veksttrykket som kan oppstå, bør planen 
vurdere hvordan dette kan håndteres dersom situasjonen oppstår. Dette kan 
eventuelt gjøres gjennom et eget utredningstema i Tabell 2.  
 
Under pkt 4.5 Alternativer nevnes det at kommunen ikke har utarbeidet strategi for 
framtidig arealbruk. Dette arbeidet bør etter vår mening igangsettes. 
 
Fosenbrua AS er i ferd med å igangsette et eget prognosearbeid for prosjektet, og i 
dette arbeidet vil vi vurdere hvordan tilgangen på utbyggingsområder i 
kommuneplanene på Fosen kan sies å legge til rette eller hemme utnyttelsen av det 
vekstpotensialet som kan forventes å oppstå i ulike deler av regionen. Vi vil holde 
Fosen-kommunene informert etter hvert som arbeidet utvikler seg. 
 

Vennlig hilsen, 

Olav Ellevset  

Daglig leder Fosenbrua AS 
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