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Vi jobber ikke med teknologiløsninger…



• Utenfor offentlige budsjetter

• 12-16 mrd. kroner totalt 
(entreprisekost eks. mva og byggherre)

• Ulike konsepter for finansiering

• OPS-løsninger

• Aksjekapitalen

• Obligasjonsmarkedet

• Fondsmarkedet

….., men med finansieringsevnen 



Pakke 1
Ca 1/3 

av kostnadene

• Alle Pakke 1-prosjektene klare 

for planlegging etter Plan- og 

bygningsloven (PBL)

• Styrings- og arbeidsgruppe 

nedsatt



Oversiktsstudien 
for kryssing av Stjørnfjorden

Pr. april 2019



Stjørnfjorden (Pakke 1)

Alternativ

Undersjøisk tunnel
(Ett løp med to kjørefelt)

14 km (-300 muh)

Kostnader
2,1 mrd. 2018-kr

(med 10% byggherre, eks. mva.)

Rambøll-rapporten apr 2019



Stjørnfjorden (Pakke 1)

Alternativ

Bruløsninger
(seilløp 30 m)

Kombinasjon av
- faste bruer 0,3-1 km
- flytebruer 0,9-2,8 km

Kostnader
2,6 – 3,2 mrd.*

Rambøll-rapporten apr 2019

*) med 10% byggherre, eks. mva.



Veg Fevåg-Rissa (Pakke 1)

Veglinjer 
Fevåg-Sund

Kostnader
0,9 - 1,1 mrd. 2018-kr

(med 10% byggherre, eks. mva.)

Rambøll-rapporten apr 2019



Tunnel Stadsbygd – Vemundstad (Pakke 1)

•Avklart trasé klar for regulering (tidligere Fosenvegene-prosjekt) 
Kostnader ca. 600 mill. kroner



Pakke 2
Ca 2/3 

av kostnadene



Trondheimsfjorden (Pakke 2)

• Tilknytninger på Flakk og Rørvik ikke klare 
for planlegging etter PBL

• Foreløpige kostnader +- 10 mrd. kr. eks. 
mva. vurdert etter

• forbruk av bearbeidet stål 

• tilknytningskostnader relativt beskjedne

• to skipspassasjer

• Én fast passasje for 80-90% av fartøyene

• Én passasje som kan åpnes for store 
fartøyer og slep

• Aker Verdal ønsker fortrinnsvis ingen 
begrensninger i dypgang eller høyde

• Hood Canal Bridge i USA er slik med to “draw-
spans”

• teknisk mulig, men må utvikles, stor dybde



Trafikkanalysen for 

Fosen 2018

Trafikk på nytt vegnett 

Beregninger 

med både 

Trondheimsfjorden og 

Stjørnfjorden 

først 



Oppdatert 
trafikk-analyse 

med 
Stjørnfjorden 

først 

Kjt. ÅDT 2022

Norconsult 
mai 2018

A - kun kryssing Stjørnfjorden 

B - + ny veg Fevåg – Rissa

C - + bru Fosen-Trondheim, bedre veg Flakk - Trondheim



Finansieringsevnen over 40 år, eksempler

Pakke 1 Stjørnfjorden ++  

Trafikk 3200 kjt ÅDT, 

Gjennomsnittlig takst 100 kr

Årlig trafikkvekst 

1% over 40 år ca. 7 mrd. kroner

2% over 40 år ca. 9 mrd. kroner

Pakke 2 Trondheimsfjorden

Trafikk 6500 kjt. ÅDT

Gjennomsnittlig takst 134 kr (Autopass-takst fra 1. febr. 2021)

Årlig trafikkvekst

1% over 40 år ca. 19 mrd. kroner

2% over 40 år ca. 24 mrd. kroner



Trondheim trenger Fosen

• Får tilgang til et nytt bo- og 
arbeidsmarked med 

• 25,000 innbyggere
• 12,500 arbeidsplasser

• Nye arealer for bolig og næring

• Redusert vekstpress

• Redusert press på dyrka mark

• Vil gi Trondheim ny attraktivitet 
med nye særtrekk, kvaliteter, 
sol og sjø på Fosen



Fosen trenger Trondheim

• Slipper ferje til evig tid

• Langt lavere transportkostnader 

• Nedgang i folketall snus til vekst

• Vil gi tilgang til et langt større bo-
og arbeidsmarked



Nullvekstmålet i Trondheim

• Veksten i Trondheimsregionen 
vil uansett fortsette, blir trolig 
større dersom Fosen inngår

• Veksten kan fordeles på en langt 
større region

• Ikke mulig på sikt å reservere 
veksten til Trondheimssiden av 
fjorden

• Trafikkmiddelfordelingen 
mellom Fosen og Trondheim kan 
også påvirkes

• Ekspressbuss 50 min. til Ørland

Foto: Cuong DUONG Viet fra Pixabay
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Oppsummering

• Fosenvegene har redusert 
tidsavstander internt på Fosen

• Fosenbru-prosjektene vil knytte 
hele Fosen bedre til Trondheim

• Og vil bli en «game-changer» 
for hele Trøndelag 



www.fosenbrua.no


