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Bru over Trondheimsfjorden – sett fra
Byneset (Illustrasjon av Rambøll)



VEKST  FOLKETALL  BERGEN  
TRONDHEIM  1964 - 2013

61 % vekst i Trondheim by, 31 % i Bergen by

72 % vekst i nabokummuner sør og øst for Trondheim

115 % vekst i ASKØY, mesteparten etter bru i 1991

181 % vekst i SOTRA, mesteparten  etter bru i 1971

8 % REDUKSJON i folketall på Fosen 1964 - 2013

I 1964 hadde Fosen samme folketall som Sotra og 
Askøy til sammen. I dag er tallet mer enn doblet der 
de har fått bru til byen.

Rambøll



Basics
• Selskapet 19. mai 2016

• Webside www.fosenbrua.as

• Kunnskapsbasert prosjekt

• Utgangspunktet er at prosjektet skal 
finansiere seg selv

• Ikke berøre andre fylkeskommunale 
vegprosjekter

• Forarbeidene tyder på at prosjektet ikke 
lar seg nedbetale over de vanlige 20 år

• Rammebetingelsene 
• er ugunstige i Norge for finansiering

• gir nesten offentlig monopol på utbygging 
av infrastruktur

http://www.fosenbrua.as/


Arbeid som pågår

• Fosen framover mot 2060 (Norconsult)
• Trafikkprognoser 2030, 2045 og 2060

• Kommuneplanene på Fosen får nye 
forutsetninger

• Veksthåndtering Fosen vs Trondheim (regionalt)

• Oversiktsstudie Stjørnfjorden (Rambøll)
• Bru eller undersjøisk tunnel

• Tilknytninger til vegnettet

• Kartlegge begrensninger ifht natur, miljø og 
vernehensyn ellers

• Tverrfaglig konsulentgruppe 
• Teknologi (Dr. Techn. Olav Olsen)

• Finansiering (Deloitte Norge)

• Gjennomføring (WSP Norge)

• ++



Vi jobber ikke med teknologiløsninger



E39 Bergsøysundet flytebru (1992)
Del av på Krifast-prosjektet 

Siviling, Geir Kjersem i LMG Marin:

«En priseskalering av 

Bergsøysundet flytebru, (som 

har to felt og gang/sykkelsti) til 

2016 verdier (SSB-prisindeks 

+65%) viser en løpemeterpris på 

NOK 615.000/m ferdig bru» 



E39 Nordhordlandsbrua (1994)

• Lengde 1614 m

• 1243 m flytedel

• 371 m fastdel 

• Seilingshøyde 32 m

• 940 mill kroner (1994-kr)

• hvorav 600 mill for bruene

• Meterpriser 1994

• 370 000 kr/m totalt bruene

• 450 000 kr/m flytedel

• 230 000 kr/m fastdel

• Meterpriser 2016 (prisindeks +59%)

• 590 000 kr/m totalt bruene

• 715 000 kr/m flytedel

• 365 000 kr/m fastdel



Kleven Maritime
Ulsteinvik

Sveiseroboter
• Sandwichløsninger gir mindre 

materialforbruk og vekt
• Lavere kostnad
• Bedre og jevnere kvalitet
• Mindre kontrollapparat
• Mindre utslipp til frakt av 

ferdige konstruksjoner



Konklusjoner:

- Med dagens rentenivå er det 
samfunnsøkonomisk lønnsomt å 
forlenge nedbetalingstid på 
bompengelån

- Betyr at det kan være mulig å 
finansiere samfunnsøkonomisk 
lønnsomme prosjekter som ikke lar 
seg finansiere over 15 eller 20 år



• Ulike konsepter for finansiering

• OPS-løsninger

• Aksjekapitalen

• Obligasjonsmarkedet



Trafikkanalyse år 2022

• Forventet omfordeling av trafikk i 
vegnettet dersom bruene og andre 
tiltak skulle komme i 2022

• Trafikken i 2022 er framskrevet med 
dagens vekst og forventet utvikling i 
folketall

• Ikke prognoser for utviklingen



Grunnlaget

NORCONSULT ÅLESUND, SINDRE BLINDHEIM
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● Beregningsrekkefølge
1. Ferjefri kryssing av Trondheimsfjorden

2. Bru over Stjørnfjorden

3. Ny veg Flakk – Ila/Sluppen

4. Ny veg Fevåg - Rissa

● Kostnader ikke vurdert

● Uten bompenger

● Vegstandard må vurderes 
nærmere

● Ingen planavklaringer



Effekter av vegtiltakene
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● Utgangspunkt: Trondheim

• Rekkevidde med bil

• Inkludert alle tiltakene
Inkl. pågående og vedtatte prosjekt fra i dag til 2022

NORCONSULT ÅLESUND, SINDRE BLINDHEIM



Kvalitativ vurdering
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● Vurdert samlet på bakgrunn av nevnte forhold:

* Den største veksten kommer når tiltak 1 realiseres, opp til 6000-7000

** Noe feil å sammenligne med dagens trafikk, i stor grad trafikk med annet «målpunkt» enn ny situasjon vil tilsi

ÅDT i 2015

Trafikktellinger

ÅDT i 2022

Når tiltaket 

kommer

ÅDT i 2022

Når alle tiltak er 

realisert

Tiltak 1 – bru mellom Fosen og Trondheim 1750 5000-6000 6000-7000

Tiltak 2 – bru over Stjørnfjorden X 2500-3000 3000-3500

Tiltak 3 – ny veg mellom Flakk og Ila/Sluppen 3000 7000-8000* 8000-9000

Tiltak 4 – ny veg mellom Rissa og Fevåg 1100** 3000-3500 3000-3500



Kvalitativ vurdering
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● Vurdert samlet på bakgrunn av nevnte forhold:

* Den største veksten kommer når tiltak 1 realiseres, opp til 6000-7000

** Noe feil å sammenligne med dagens trafikk, i stor grad trafikk med annet «målpunkt» enn ny situasjon vil tilsi

ÅDT i 2015

Trafikktellinger

ÅDT i 2022

Når tiltaket 

kommer

ÅDT i 2022

Når alle tiltak er 

realisert

Tiltak 1 – bru mellom Fosen og Trondheim 1750 5000-6000 6000-7000

Tiltak 2 – bru over Stjørnfjorden X 2500-3000 3000-3500

Tiltak 3 – ny veg mellom Flakk og Ila/Sluppen 3000 7000-8000* 8000-9000

Tiltak 4 – ny veg mellom Rissa og Fevåg 1100** 3000-3500 3000-3500

Tallene vil reduseres 

dersom kollektivandelen 

økes



Engangsvekst på 40 % 
første år etter åpning (med 
bompenger).

Årlig vekst på 4,2 % fram 
til bompengene ble fjernet 
i 2006.

Engangsvekst på ca. 
25 % når bompengene ble 
fjernet i 2006.

Årlig vekst på 4,3 % 
fra 2006 til 2011.

E39 Nordhordlandsbrua (bynært prosjekt)



Noen prosjekter blir «Game Changers»

● «Game Changers» forandrer samfunnsstrukturer 
og mønstre slik at det blir meget vanskelig å 
forutse virkninger

● Øresund og Storebælt prosjektene i Danmark 
har blitt “game changers”

● Ingen større samfunnsøkonomiske analyser 
gjort

● Danmark har vist vei!



Hovedutfordringene

• Finansieringsordningene
• Norge utrolig gammeldags, kfr DK (bompengelån 40 år)
• Nedbetalingstiden for bompengelån, 15/20 år vs 40 år
• Reglene for merverdiavgiften - hemmer reformer og modernisering
• Norske pensjonsfond kan 

• eie inntil 15% av aksjene i  forsikringsfremmed virksomhet
• Investere 5% av sin kapital i infrastruktur

• Utenlandske pensjonsfond ingen begrensning på eierandel

• Bymiljøavtalen/Byvekstavtalen for Trondheim
• Ingen vekst i persontrafikken i Trondheimsregionen 
• Veksthemmende for regionen?
• Bergens avtale kom etter regionale fastlandssamband



• Nye tanker trenger modning

• Sprenger dimensjoner

• Betinger tilsvarende prosjekt I mindre skala ferdig

• Mulig rundt 5 år etter utlysing

• Et 10-årsperspektiv bør være mulig?

• Men, først og fremst avhenger det av viljen!



www.fosenbrua.no


