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



Vi jobber ikke med teknologiløsninger



• 10-12 mrd kroner totalprosjektet 
(entreprisekost eks. mva)

• Ulike konsepter for finansiering

• OPS-løsninger

• Aksjekapitalen

• Obligasjonsmarkedet

• Utvikle finansieringsevnen

….., men med finansieringsevnen



Prosjektinnhold pr. mai 2018

• Trondheimsfjorden Flakk-Rørvik (ca 7 mrd*)

• Stjørnfjorden (ca 2 mrd*)

• Veg/tunneler mellom Fevåg og Rissa (ca 1 mrd*)

• Stadsbygd-Vemundstad (ca 0,6 mrd*)

• To pakker kan bli aktuelt

1. Stjørnfjorden
+ Fevåg-Rissa?
+ Stadsbygd-Vemundstad?

2. Trondheimsfjorden

*) Selskapets egne vurderinger av

entreprisekost eks. mva

Aktuell løsning Bjørnafjorden



Trafikkundersøkelsen
Grunnlaget

NORCONSULT ÅLESUND, SINDRE BLINDHEIM

6

●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



Trafikkundersøkelsene 
(Norconsult)

Trafikk ÅDT 2022

• Trondheimsfjorden ÅDT 5-6000 kjt hvis først

• Trondheimsfjorden ÅDT 6-7000 kjt hvis alt ferdig

• Stjørnfjorden ÅDT 2600 kjt hvis først

• Stjørnfjorden ÅDT 3500 hvis alt ferdig



• Oversiktsstudie Stjørnfjorden (Rambøll)

• inkl. akustiske undersøkelser Stjørnfjorden og 

Trondheimsfjorden mot Agdenes (Geophysix)

Mulighetsfasen - sentrale aktiviteter nå
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• Oversiktsstudie Stjørnfjorden (Rambøll)

• inkl. akustiske undersøkelser Stjørnfjorden og 

Trondheimsfjorden mot Agdenes (Geophysix)

• Langsiktige prognoser 2030, 2045 og 2060 

og veksthåndtering (Norconsult)

• Rådgivende konsulentgruppe
• WSP, gjennomføringsmodeller

• Dr. Techn. Olav Olsen, teknologi og kostnader

• Deloitte, finansiering

Mulighetsfasen - sentrale aktiviteter nå



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

• Bymiljøavtalen/Byvekstavtalen for Trondheim

• Ingen vekst i persontrafikken i Trondheimsregionen 

• Veksthemmende for regionen?

• Bergens avtale kom etter regionale fastlandssamband



Rammebetingelser for 
finansiering 

• Varierer sterkt fra land til land, 15-80 år
• Danske Sund og Bælt nedbetaling 40 år
• Bør utarbeides en oversikt som 

sammenligner landene mht
• konsesjonsperioder
• nedbetalingstider for bompengelån
• merverdiavgift
• Finansieringskostnader
• Fergeavløsningstilskudd (evt)
• Selskaper vs offentlige byggherrer
• Andre særegne ordninger, feks CN/US



Politisk vilje til å prøve nye måter

• Hordaland

• Møre og Romsdal



Hovedpunktene i lansert 
«reformpakke»

• Nedbetalingstiden av bompengelån økes til minst 40 år

• Selskap sidestilles med offentlige etater og utbyggere

• Ferjeavløsningsordningen 
• Ferjeavløsningstilskuddet gis i inntil 40 år

• Bompenger og tilskudd kan finansiere restbehov

• Fylkeskommunene kan inkludere renter for låneopptaket

• Etableres sikrings- og garantifond for bompengeselskaper

• Fondet kan stille garantier i stedet for fylkeskommunene, og 

bistå selskaper ved behov



Behov for flere strekningsvise tiltak

Bedring av 
rammebetingelsene 
for store prosjekter 
gir større muligheter 
for tiltak på 
eksisterende vegnett



Det å tilføre verdi

• Bedre forholdene for folk og bedrifter i 
området

• Økt produktivitet i arbeidsstokken

• Økt lokal og regional verdiskaping

• Økt innovasjon og utvikling i berørte 
bransjer

• Lokal innovasjon og utvikling

• Bidrag til byggemetoder og 
teknologiutvikling bidrar til landets 
konkurranseevne

Skanska



Selskapets utfordringer slik vi ser de i dag

• Prosjektet skal ikke påføre fylkeskommunen 
utgifter i nedbetalingstiden

• Selskapet ansvaret for finansiering, bygging, 
drift, vedlikehold og rehabilitering i 40 år

• God forutsigbarhet for trafikken gjennom 
høy «oppegrad»

• Lavest mulig kostnader ut over 
entreprisekost

• God kvalitet og lang levetid



Tenkning rundt anskaffelsen så langt

• Tidlig involvering av bransjen

• Konseptutlysing med kostnadstak 

• Kostnadstaket avhenger av finansieringsevnen

• Totalentreprise 

• Konkurranseprega dialog eller annen modell når aktuelt

• Leverandøren eller konsortiet presenterer forslag til 
teknisk konsept og gjennomføringsmetode

• Fradrag i tilbudspris på grunnlag av tilbyders beskrivelse 
av hvordan mer verdi kan tilføres enn det som er 
beskrevet i anbudsgrunnlaget?
• Pr i dag er vi usikker på dette
• Vi vil ha lavest mulig pris for funksjonsbeskrivelsen



Konsulenter og entreprenører sin rolle

• Partnerholdning med felles mål

• God evne til innovasjon og utvikling 

• Rasjonelle bygge- og installasjonsmetoder

• Lite vedlikehold og rehabilitering

• Lave livsløpskostnader

• Kan tunnelene få mer «oppetid» med redusert 
behov for vedlikehold og rehabilitering

• Standardisering av flytebruelementene 
tilpasset serieproduksjon i rasjonell «fabrikk» 
med god logistikk

• Kontrakt over 40 år?

• Garantiperiode vs langsiktig avtale?

• Hvilket vedlikehold bør være med i langsiktig 
avtale med entreprenør?

• Incitaments-ordninger?



www.fosenbrua.no


