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Bru over Trondheimsfjorden – sett fra 
Byneset (Rambøll) 



Bru over Trondheimsfjorden – sett fra 
Trondheimssiden (Rambøll) 

Obs! 

Dette er et eksempel på én teknisk løsning, 

andre tekniske løsninger vil være aktuelle 





Lansert som mulig løsning for kryssing av  

Stjørnfjorden 



Ferjefri E39 

Først en liten gjennomgang av hva Ferjefri 
E39-utredningene har gitt av kunnskap 



E39 Hareid-Sula (Hafast) sør for Ålesund 
-alternativ med flerspenns hengebru med to flytende tårn  



Flytebru og rørbru forankra i  
kunstig sjøbunn 



Rovdefjorden, Vanylven på Sunnmøre 

Reinertsen, Dr. Techn. Olav Olsen, 
SINTEF og Snøhetta 



Rovdefjorden 

Reinertsen, Dr. Techn. Olav Olsen, 
SINTEF og Snøhetta 

Oppdragsgiver: 
Rovdefjordbrua AS 



 
 

 

Kjedet flytebru - Multiconsult 



 



 



 



 



Ferjefri E39 

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 
 

● Fehmarnbelt-tunnelene vil bli en ny “game changer” 
 

● Danmark har vist vei! 



• Sotra m/Ågotnes og Kollsnes eksporterer 
i dag for ca 180 mrd/år 

 

• Vestbase i Kristiansund betjener en olje- 
og gassproduksjon med salgsverdi på ca 
130 mrd kroner/år 
 

Nye muligheter oppstår 



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) 



Over 250 % 

Over 400 % 

Over 500 % 

Over 300 % 

Over 300 % 

Over 300 % 

ÅDT 2020  
(uten bompenger) 

Egen  

transportmodell  

for hele  

strekningen 

- 

Viser enorm vekst 
på ferjestrekningene 
ved full utbygging! 

 
- Stor grad av undertrykt 
trafikk! 





2020-2060 (40 år) 



● Reisetid fra 20 timer til 13 timer (tidligere planer) 

 

● Meget høy forrentning pr budsjettkrone over 40 
år (transportøkonomiske innsparinger) 

 

● Kristiansand-Trondheim:  

1 krone investert gir 1,58 kroner tilbake, 
forrentning på 58% (transportøkonomiske innsparinger) 

 

● Bergen-Stavanger:  

1 krone investert gir 2,45 kroner tilbake, 
forrentning på 145% (transportøkonomiske innsparinger) 

 

Ferjefri E39-utredningen 

Transportøkonomi og EFFEKT 





Olav Ellevset, tidligere prosjktleder Ferjefri E39 i Vegdirektoratet 15.02.2016 Kilde: Handelshøyskolen BI 
Forskningsrapport 3/2014   



● Stigning: 

Drivstofforbruket avhenger sterkt av: 

15.02.2016 

● Kurvatur: 



Drivstofforbruket varierer ikke så sterkt av: 

15.02.2016 

● Hastighet (innen norske fartsforhold 50 – 100 km/t): 

● Mens jevn fart, 
uten akselerasjon 
og bremsing, er 
viktig: 



Trondheimsfjorden  
Teknisk innovasjonsarena 

Teknologiutvikling og teknisk utprøvingsarena 
Dersom prosjektet lar seg gjennomføre raskt vil både veg- og 
bru kunne bli en arena for forskning og utprøving av ny 
teknologi 
 

”Power Road” 
Hele prosjektet baseres på energieffektivitet og være 
klimanøytralt over livsløpet. Ligge i front mht å tilrettelegge 
for elektrisitet og hydrogen som drivmidler for kjøretøy 
 
Nye gjennomføringsmodeller 
Arena for nye gjennomførings- og kontraktsmodeller 



Med bru er  FOSEN  
løsningen !  

 
26 km og 20 min reisetid fra 
Stadsbygd  
 
30 km og 23 min reisetid fra 
Vanvikan 
 
40 km og 35 min fra Rissa 
 
60 km og 50 min fra Leksvik 
 
65-70 km og 50-55 min fra 
Ørland/Bjugn med bru over 
Stjørnfjorden 
 
85 km og 65 min fra Åfjord 
 



DET  URBANE  NORGE  VOKSER 

 
De urbane områdene 
vokser sterkt, også i 
Norge 
 
Veksten er størst i 
nærområdene til 
storbyene 
 
SOTRA og ASKØY 
hadde svak vekst før 
bru til Bergen 
 
Sterk vekst startet får 
år etter bruåpning,  
trass i høye 
bompenger den første 
tida 
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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. 



Undersøkelser (3) 

Vurdering av finansieringsevne 

• Hvilken arealbruk og muligheter som tilbys for 
utbygging og virksomhet i influensområdet på Fosen 
som kan påvirke finansieringsevnen 

 

– Det er flere muligheter for å bygge attraktive nye bolig- og 
næringsareal i områder som for eksempel ikke egner seg 
for landbruk 

– Potensialet for å utvikle havbruk og annen sjørelatert 
virksomhet vil være stort med et nytt vegsystem med 
lavere tidsavstander og gode tilknytninger til et overordnet 
vegnett 

 

• Tidshorisont for beregning eller vurdering av nytte 
 

• Finansieringsmodeller og vurdering av realistisk 
finansieringsnivå 

 



Samlet pakke 
   Kostnad  Trafikk (ÅDT) år 1 
Trondheimsfjorden    7 mrd     4000 kjt 
Stjørnfjorden    2 mrd     1000 kjt 
Bynestunnelen    2 mrd     6000 kjt 
Veger     1 mrd 
Samlet pakke:    12 mrd 
 
Antatt trafikkutvikling 
Fjordkryssingene:            Bynestunnelen: 
Årlig vekst  0-10 år:     5%  2% 
Årlig vekst 11-20 år:    4%  2%  
Prlig vekst 21-30 år:    3%  1% 
Årlig vekst 31-40 år:    3%  1% 
 
Rente:   2% 
 
Eksempel med Full lånefinansiering av Samlet pakke, dvs 
ferjeavløsningsmidler ikke tatt med her 

Forutsetninger for eksempel på finansiering 



Taksteks 1 
kr 

Taksteks 2 
kr 

Taksteks 3 
kr 

Trondheimsfjorden 100 200 140 

Stjørnfjorden 50 100 70 

Bynestunnelen 30 50 40 

Veger 0 0 0 

Nedbetalingstider 
Samlet pakke 

36 år 22 år 28 år 

Eksempler samlet nedbetalingstid ulike bomsatser *) 

*)  Obs forutsetninger 



Trafikk 
ÅDT 

Trondheimsfjrd Stjørnfjorden Bynestunnelen Bompenger 
Samlet mill 

År 1 4000 1000 6000 230 

År 10 6200 1550 9300 333 

År 20 9200 2300 13500 473 

År 30 12300 3100 18500 613 

År 40 16600 4100 24900 798 

Taksteks 1 

Eksempler samlet nedbetalingstid ulike bomsatser *) 

*)  Obs forutsetningene 
Fjordkryssingene:  Bynestunnelen:  
Årlig vekst  0-10 år:    5%  2% 
Årlig vekst 11-20 år:  4%  2% 
Prlig vekst 21-30 år:   3%  1% 
Årlig vekst 31-40 år:   3%  1% 



Trondheimsfjorden  
Forslag til strategisk innretning 

Flere tekniske løsninger mulig 

Teknologimiljøene har lansert flere tekniske 
konsepter for fjordkryssinger. Trolig flere konsepter 
som er mulige også her 
 

Selvfinansierende prosjekt 

Potensiale som selvfinansierende og 
gjennomførbart gjennom eget selskap i samarbeid 
med fylkeskommunen 

 



Oppsummering 

• Et eget selskap som opprettes vil 
– spille en avgjørende rolle i realiseringen 

– bidra til kunnskap om virkninger og hvordan de kan 
påvirkes 

– se på muligheter for finansiering og eierskap 

– kunne være gjennomføringsselskap og byggherre (?) 
 

• Bompengelån for store og strategisk viktige 
infrastrukturprosjekter må kunne nedbetales på 
inntil 40 år 

 

 

 


