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RISSA KOMMUNE

Dårlig tilgjengelighet til omverden, timeavganger på 
kveld, stengt veg deler av døgnet.

Ulemper og kostbar ventetid både for næringsliv og 
privatpersoner.

To privatpersoner tok initiativ i 2006: Ole Sand (Aker 
Solution) og Rune Krokdal (Rissa Lensmannskontor).

Første idé lansert av Bjørn Lyng på 80-tallet.

Bakgrunn



Ny hovedflyplass på Ørland krever nye trafikkløsninger og 
nytenkning.

Ferja kom og var et framskritt på 50-tallet - Bru tar over!

Ny teknologi og nye miljøkrav gjør at ferje kan erstattes.

Store, positive ringvirkninger for næringsliv og bosetting på 
Fosen.

Fullt ut teknisk realiserbart - Spennende utfordring.

25 000 fosninger og mange andre unngår stengt veg.

Trondheimsregionen trenger mer areal til bolig og næring.

Hvorfor bru?



Fordelene med bru 
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SOTRA

ASKØY

TRONDHEIM

South-east

TRONDHEIM

Municipality

BERGEN

FOSEN

BRU ÅPNA 

BRU ÅPNA 

SOTRA  og ASKØY 
ved BERGEN hadde 
i sum  ca 25 000 
innbyggere  1964 
og har 61 000 i 
dag. 

FOSEN hadde ca 
25 000 innbyggere 
I 1964, som i dag. 

 

  

Relativ utvikling i antall innbyggere, 1964 = 100  



Bru der avstanden Trondheim - Fosen blir kortest.

6,7 km flytebru og skråstagbru - verdens lengste flytebru.

Flytebru forankres med stag til sjøbunnen - nordsjøkompetanse tas i bruk.

Strøm- og vindproblematikk er løsbart.

Fysiske forhold er gunstigere enn for flere av E39-bruene  (Ref. Sognefjorden, Boknafjorden).

Brua vil bevege seg med strøm og vind - Forankringen tar dette og ingeniørene finner løsningene!

Teknisk løsning



Samle de primære interessentene og lage et felleskap: 
STFK, Trondheim Kommune og næringslivet forøvrig, samt 
Fosen-kommunene.

Kostnader med videre planlegging antatt 5 mill - 
spleiselag.

Søke å bli del av prosjektet “Ferjefri E 39”?

Inn i NTP etter at plan er laget, tidligst 2017.

Vegen videre



Bru over Trondheimsfjorden  -  Et mulig konsept



Bru Flakk - Rørvik 6,7 km

Ved Flakk - Trongen er fjorden 6,5 km bred.

Sideforankret flytebru er en realistisk løsning på storparten 
av strekningen, ca 5,3 km.

Ved Flakk ligger forholdene godt til rette for skråstagbru 
med hovedspenn på ca 700 meter og sidespenn, hvert på 
ca 350 meter. Til sammen 1,4km.

Fundament for begge brutårn på fjell.

Seilingsløp med fri høyde på 90 meter, kanskje mer, er 
mulig ved Flakk.

Tilknytning til Fv 715 ved Flakk med en ca 800 meter lang 
bjelkebru på søyler over land.



Flakk

Rørvik

Stadsbygd

Skråstagbru
 1 400 m

Sideforankret flytebru
5 300 m

Brutrasé



Brutrasé

Hovedspenn
700 m

Sidespenn
350 m

Sidespenn
350 m

Flakkgalten

Kote -55.0 m



Fjellrygg på kote - 55 

Sjøbunnen er undersøkt av GeoSubSea AS. 
Det er laget 2D vanndypskart og 3D terrengmodell. 

Vest for flakkgalten ligger en fjellrygg under vann på 
50-60 m i forhold til havnivå.

Det er ikke påvist løsmasser av betydning i de grunneste 
delene av denne ryggen.  



Statens Vegvesen har vurdert ulike brukonsept for E39. Aktuelle fjordbredder er 
mellom 2 km og 7,5 km:

- Lav flytebru, endeforankret.
- Lav flytebru, sideforankret.
- Lav flytebru med skipslei under fast bru, skråstag eller hengebru.
- Lav flytebru med skisplei under høy flytebru.

- Rørbru.
- Svært lang hengebru/skråstagbru ( > 2 km fritt spenn).
- Hengebru / Skråstagbru med flytende tårn.

Brukonsept E 39, Statens Vegvesen



Det finnes 11 skråkabelbruer i verden med lengre spenn 
enn 700 meter:

5 i Kina

2 i Russland

1 i Frankrike

1 i Hong Kong

1 i Sør-Korea

1 i Japan

11 i Verden

Skarnsundbrua, lengste spenn er på 530 meter.
Bilde: Wikipedia.org



Bergsøybrua, Møre og Romsdal, 930 meter.

Nordhordalandsbrua, Hordaland, 1246 meter.

Demerara Harbour Bridge, Ghana 1851 meter.

520 Bridge, Washington, USA, 2310 meter.

Hood Canal bridge, Washington, USA. 2398 meter.

Murrow Mem. Bridge, Washington, USA 2020 meter.

Howrah Bridge, India. 705 meter.

Nordhordalandsbrua
Bilde: Wikipedia.org

De lengste flytebruene i verden
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Skråstagbru 1 400 m

Lengde

2,2 mill kr/m

Kostnad

3 080  mill kr

Mill kr

1,5 mill kr/m 7 950 mill kr

0,4 mill kr/m 320 mill kr

0,08 mill kr/m 24 mill kr

Flytebru 5 300 m

Viadukt på Flakk 800 m

Veg i dagen 300 m

Sum 11 374 mill kr

Kostnadsestimat 8 - 15 mrd kroner

Det er for tidlig å være særlig konkret på kostnader, 
men estimat fra E39-utredninger kan gi noen 
indikasjoner.

Vi ser bare på bru og korteste tilknytning til veg på 
begge sider.

Vårt anslag er 11,4 mrd kroner, men her betydelig 
usikkerhet til begge sider.



Store nytteposter fra vanlige kalkyler: Nytteposter som ikke inngår (direkte) i vanlige kalkyler:

Samfunnsnytte

- Spart reisetid, ca 30 minutt per reise.

- Nyskapt trafikk, + 40% når ferje erstattes med bru.

- Sparte ferjekostnader og eventuelt hurtigbåtkostnader.

- Mindre utslipp til luft - drivstofforbruk reduseres med
70-90%.

- Prognose trafikk 25 år.

- Tilgjengelighet hele døgnet.

- Regionale virkninger - økt verdi på ressurser i 
influensområdet.

- Strukturelle endringer; befolkning, næringsvirksomhet, 
eiendomsverdier osv. 



- Investering i bru må avskrives over 25 - 40 år.

- Rentekostnad på 4 % for ikke avskrevet investering.

- Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader for bru.

- Årlige økte kjørekostnader biler.

- Eventuelt økte kostnader for skipstrafikk.

- Andre eventuelle miljøkostnader enn utslipp til luft.

Samfunnskostnaden ved bru



ÅR 1: SUM  374 mill

ÅR 15: SUM  766 mill

Redusert tidskostnad dagens trafikanter 255 mill
Verdi for nye trafikanter 51 mill
Sparte ferjekostnader 85 mill
Økte bilkostnader 17 mill

Doblet trafikk, 1,5 % årlig vekst reallønn
Redusert tidskostnad alle trafikanter 630 mill
Sparte ferjekostnader 170 mill
Økte bilkostnader 34 mill

Enkel beregning av hovedposter i samfunnsregnskapet:



3 % 5 % 4 % 

15 8,4 6,47,8
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år 2,5 % 4 % 5 % 3 % 

15 2,7 2,4 2,22,6
20 3,4 2,9 2,73,2

30 4,5 3,7 3,34,2

5,4 4,3 3,75,040

Nedbetalingstid/rentesats

Dagens trafikk + 40 % nyskapt trafikk
Dagens pris-/lønnsnivå
Årlig kontantstrøm 216 mill

år 2,5 % 4 % 5 % 3 % 

15 4,7 4,2 3,94,5

20 5,9 5,2 4,75,6

30 7,9 6,6 5,87,4

9,5 7,5 6,58,840

Nedbetalingstid/rentesats

Bompengesats 140 kr per PBE Bompengesats 172 kr per PBE

Dagens trafikk doblet
Årlig kontantstrøm 379 mill

(f. eks 140kr prisregulert med 1,5 % i 15 år)

Bompengebetaling og lånefinansiering



1. Næringsutvikling og økt verdiskaping på Fosen.

2. Befolkningsvekst på Fosen.

3. Næringsutvikling og økt verdiskaping i Trondheim.

4. Befolkningsvekst i Trondheim.

5. Realøknonmisk vekst i Midt-Norge.

Hva skaper mer trafikk på brua?
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Utvikling arbeidsplasser etter 2000
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Pendling Fosen - Trondheim
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Pendling Trondheim - Fosen
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Del 2 - Utvikling av Stadsbygd



Rambøll fikk i 2011 et oppdrag fra Rissa Utvikling KF 
om å undersøke muligheten for en bruforbindelse over 
Trondheimsfjorden. Vi ble også bedt om å vurdere 
potensialet for å utvikle et selvstendig urbant område nær 
brustedet på Fosen.

Intensjonen med bruforbindelse er å knytte Fosen og 
Trondheim sterkere sammen. Formålet er å bedre de 
trafikale forbindelsene mellom Brekstad, Botngård, Åfjord, 
Leksvik, Mosvik og Trondheim og samtidig gi mulighet for 
vekst langs disse vegene.

En potensiell konsekvens av ny bru over Trondheimsfjorden 
kan være å etablere et samfunn bestående av mellom 
10 000 - 15 000 innbyggere, med sitt eget skole-, helse-, 

Bakgrunn

sports-, økonomi- og fritidstilbud bare 20 minutter fra Trondheim. 
Avstanden blir sammenlignbare med Klæbu, Melhus og Malvik.

Et slikt område kan bidra til å redusere presset på boligområder 
og tjenestetilbud i Trondheim. Det vil gi Trondheim en mulighet til 
å ekspandere uten store konflikter med jorbruk til et klimatisk godt 
område, med rimelige tomter som kan utvikles.

Det kan bli et flott sted for familier med medlemmer som jobber 
både i Trondheim og på Fosen, eller for familier med røtter på 
Fosen, men med arbeidsplass i Trondheim, det kan også bare være 
et sted å bo i et lite urbant miljø i landlige omgivelser, med kort 
avstand til Trondheim.
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Med en ny bru over Trondheimsfjorden vil det ta 20 
minutter å kjøre mellom Stadsbygd og Trondheim.

Det eksisterer allerede infrastruktur som man kan utvikler 
videre.

Stadsbygd har også mange natur- og menneskeskapte 
kvaliteter som gir et godt grunnlag for videre utvikling.

Fordeler med å utvikle Stadsbygd

20 km

Trondheim M

Rissa

Stadsbygd

20 min



Stadsbygd er unik ved at man her har muligheten til å 
utvikle et samfunn med muligheten for å se utover det 
vakre jordbruksområdet og fjorden i sør, uten å være i 
konflikt med jordbruket.

De skogkledde åsene som omringer Stadsbygd gir 
naturlig beskyttelse mot kalde nordlige vinder.  

Hvorfor Stadsbygd?



Området har allered en rik kulturarv å by på:

-  Viking-historien
-  Båtbyggermuseet Kystens Arv
-  Amfiteateret for skuespill, med blant annet oppsetningen av

Johan Bojers “Den siste viking”
-  Helleristingene
-  Blomstene

Kulturarv



Bilde: flickr.com



Utgangspunktet for utviklingen av Stadsbygd vil være 
basert på en levende kultur som innen trygge sosiale 
rammer skaper økonomisk og kulturell vekst på en 
bærekraftig måte. 

Mer spesifikt vil det si at utivklingen må skje rundt det 
eksisterende jordbruket, med bebyggelse rundt, slik at 
disse områdene kan støtte hverandre.

Prinsipper for utvikling av Stadsbygd



Jordbruket Bebyggelsen rundt



Nærhet til natur

Tanken er at utviklingen skal skje langs 
en akse med små urbane tettsteder 
med nær tilknytning til naturen.

Biologisk mangfold opprettholdes

Jordbruket må opprettholde sin 
tilknytning til naturen, slik at det 
naturlige biologiske mangfold ivaretas.



Hovedtrafikkåren i Stadsbygd mellom Ørland og Trondheim 
vil gå gjennom jordbruksområdet i allerede eksisterende 
infrastruktur.

For vegen mellom tettstedene vil sykkel- og kollektivtrafikk 
vektlegges.

Maksimal gangavstand på tvers av hver “cluster” vil være ca 
10-15 minutter, hvor det vil være tilrettelagt for fortgjenger og 
syklister.

Til Ørlandet

Til Trondheim

Transport



Storparten av den økonomiske utviklingen vil skje ved de to 
største tettstedene ved hovedtrafikkåren som går gjennom 
Stadsbygd.

Stadsbygd vil være et sted som kan tilby arbeid, være en 
selvstendig by med familier som kan jobbe både i Trondheim 
og på Fosen.

Utover jordbruket vil jordbruksomårdet være forbeholdt 
friluft, historiske- og kulturelle aktiviteter.

Firluft, historiske og kulturelle aktiviteter



Så langt det lar seg gjøre, er det 
ønskelig at offentlige steder og torg 
anlegegs på plasser som kan dra fordel 
av sola og den flotte utsikten.

Hovedgrepet for utviklingen av Stadsbygd vil være å utvikle 
tettstedene som klynger langs en akse over og rundt 
jordbrukslandet, i den skogkledde åsen. Dette med tanke 
på den fantastiske utsikten mot fjorden, og for å bevare 
jordbrukslandet.

Nordavind

Sol fr
a sø

r

Utsikt over åkre og fjord

Prinsippsnitt

Orientering torg



De nye “clusterne” vil kunne tilby en rekke forskjellige boliger 
og former for eierskap, slik at mangfoldet av ulike levekår 
ivaretas.

Det vil også være viktig for disse tettstedene at ulike aktører 
som store og små utbyggere, selvbyggere, politikere, lokale og 
regionale myndigheter og etater deltar aktivt i utviklingen.



BibliotekBi Frisør

Kino

Restaurantra

Stadion
Skole Barnehage

Kulturhus

Kaffebar

Post
Tannlege

Lege

Butikker

Størrelsen på hvert tettsted kan være et sted mellom 
2000 og 5000 innbyggere.

Passende antall innbyggere er resultat av hva som 
trengs som grunnlag for nødvendige institusjoner innen 
helse, utdanning, handel og kulturelle aktiviteter som 
kino, sport, bibliotek og kafe. Dette for å gi et dynamisk 
og kulturelt liv tilrettelagt for fotgjengere, syklister og 
kollektivtrafikk.

Det vil også være viktig å reflektere over den økologiske 
bæreevnen til området og hvordan dette kan være med 
på å forme en utvikling. En rekke andre faktorer vil også 
være avgjørende med tanke på infrastruktur, hvordan 
området forholder seg til et mer ekstremt vær og hvordan 
man kan løse energitilførselen.





j g j g pIllustrasjon: Utsikt fra torg mot fjord og landskap





j y g yygggg , gIllustrasjon: Klyngene av bebyggelse rundt åkrenee,, mmedd utsikktt mmoott bbrrooen ogg Trondheim
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