
Jøa t’land 24/7

Utredning av flytebru med veitilknytninger
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Jøa t’land 24/7

• «Fylkestinget ønsker å utrede 
nærmere de økonomiske sidene 
ved en flytebru, med minimum 
seilingshøyde på 25 meter, 
mellom fastlandet og Jøa. I de 
økonomiske utredningene må 
det ligge erfaringer fra lignede 
prosjekter med 
ferjeavløsningsmidler og 
bompenger».

28.April 2020 / 12.mai 2020



Utredningen skal gi et tilstrekkelig 
beslutningsgrunnlag for flytebru som 

fastlandsforbindelse til Jøa 

Målsetting



• Utredningen bør belyse valg av 
byggematerialer, valg av tekniske 
løsninger og produksjonsmetoder.

• Spesielle forhold til klima og miljø, som 
har betydning for økonomi, skal belyses. 

• Mulige innovasjonsområde innenfor 
kjent regelverk skal beskrives.

• Alternativer skal kostnadsberegnes med 
en nøyaktighet på +- 40%. Kostnadene 
skal angis for flytebru og vei hver for seg.

• Beregning av livsløpskostnader for 
anbefalt alternativ. Erfaringer fra lignende 
prosjekter med ferjeavløsningsmidler skal 
tas med i vurderingen. 

• Finansieringsbehov, herunder 
inntektspotensialet ved bruk av 
bompenger, skal skisseres.

Oppdraget



Grunnforhold

Planlagt veglinje kan etableres ved å benytte 
grunnforsterkning (kalksementpeler).



Alternativer



Alternativer



Alternativer



Alternativer



Ikke-prissatte virkninger



multiconsultgroup.com

Alternativ 5
Alternativ 5





Teknisk utforming



Alternative konsepter

Betongpontonger Aluminiumskasse og pontonger



Produksjon



Klimagassutslipp alt. 5



Forutsetninger
• Investeringskostnad (770 mill.) fratrukket mva-

kompensasjon (20%) – investeringsbehov 641 mill. 
• Byggeperiode/låneopptak 2027-2030
• Bompenger i 20 år fra 2030
• Fergeavløsningsmidler i 45 år (dagens takst - 50% 

reduksjon – gratis ferje) 
• Rentekompensasjon – 50 % av renteutgiftene i 5 år
• Lån nedbetales over 45 år – nedbetalt i 2075

Finansiering



Finansiering



Alternativer

• Alternativ 5 – Flytebru i stål

• Alternativ 5alt – Flytebru i aluminium

Livsløpskostnader



Forutsetninger
• Omfatter investering (eks. mva), utskiftning, drift og 

vedlikehold av anleggene
• Levetid flytebru 100 år
• Analyseperiode 60 år – rente 4 %
• Flytebru stål: Drift- og vedlikeholdskostnader 1,0 % av 

byggekostnaden
• Flytebru aluminium: Drift- og vedlikeholdskostnader 

0,35 % av byggekostnaden
• Drift- og vedlikeholdskostnader vei – erfaringstall SVV

Livsløpskostnader



Livsløpskostnader



Sensitivitetsanalyser
• Analyseperiode 30, 40 og 60 år
• Rente 3, 4 og 5 %
• Byggekostnader flytebru aluminium reduseres med 10 %
• Driftskostnader flytebru stål økes fra 1 til 1,5 %

Sensitivitetsanalysene viser at resultatet er 
forholdsvis robust for endringen og at alternativ 5 
vurderes som noe bedre enn alternativ 5alt.

Livsløpskostnader



• Namsos kommune vurderer, samt gir en tilbakemelding om den vedlagte rapporten er et tilstrekkelig 

kunnskapsgrunnlag som belyser det Fylkestinget etterspør. Om det vurderes at rapporten har mangler, er det 

viktig at det gis konkret tilbakemelding.

• Det gis tilbakemelding om Namsos kommune kan bidra til medfinansiering av bruløsningen, eksempelvis 

tilførselsveger. (Kan bidra økonomisk? Evt hvor mye?)

• Det er gjort en tilleggsbestilling på hvor mye 100 kroner pr bompassering har å si for finansieringen. Ble tatt inn i 
revidert rapport.(Oppdatert rapport sendt 07.mars)

Det fylkeskommunen ber om:



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


