
 

 

  

Denne rapporten er ment som et bidrag til kommunenes 

krav overfor Fylkeskommunen om en dyp 

konsekvensutredning og kostnadsberegning for ulike 

alternativer for trafikkavvikling. 

FORELØPIG RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE  

I NÆRINGSLIVET PÅ FRØYA OG HITRA I.F.M. DEN PLANLAGTE 

OPPGRADERINGEN AV FRØYATUNNELEN 2021-2022 
 

Frøya/Hitra 26. juni 2020 

Hitra Næringsforening og Frøya Næringsforum har fått i oppdrag å gjennomføre en 

spørreundersøkelse med det formål å belyse overfor Fylkeskommunen hvilke behov og 

konsekvenser den planlagte oppgraderingen og det skisserte scenario vil ha sett fra et 

næringslivsståsted.  Scenario: Stengt tunnel hver natt 19.00-07.00, 3-4 gjennomslipp med 

faste kolonne-tider på dagtid. 

Oppdraget er gitt av næringsaktørene i den lokale referansegruppen: 

Simon Andre Søbstad, Salmar 

Rune Kvilvang, BewiSynbra 

Sven Amund Fjeldvær, Lerøy Midt 

Olaf Reppe, Mowi Region Midt 

Vibeke Knutshaug, El-Konsult 

Vidar Hammer, Hitra Bygg og Betong 

Randi Storsve Lundquist, Hitra Næringsforening 

Torill Pettersen, Frøya Næringsforum 
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Antall turer pr døgn (en vei), fordelt på bransje. 

Spørsmål: Hvor mange turer har din bedrift gjennom Frøyatunnelen pr. døgn?  

Tur/retur=2 turer. 

 

 

 

Kommentarer:  

- Antall turer «fiske» inkluderer ukjent bedrift med 200 turer. 

- Reiseliv har lav aktivitet, men anses økende, pga covid 19. 
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Antall turer pr døgn (en vei), fordelt på bedriftens størrelse. 

Spørsmål: Hvor mange turer har din bedrift gjennom Frøyatunnelen pr. døgn? 

Tur/retur=2 turer. 

 

 

 

Kommentarer:  

- Figuren viser at de største bedriftene med over 50 ansatte, har mest trafikk gjennom 

tunnelen, med 68% av daglige passeringer.  
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                         50%                 12%     38% 

 

 

 

Antall turer pr døgn (en vei), fordelt på om kjøring kan begrenses. 

Spørsmål: Kan noe av bedriftens kjøring gjennom tunnelen begrenses i noen grad? 

 

 

 

Kommentarer:  

- Ca. 50% av passeringene kan reduseres i liten grad. 

- Ca. 38% av passeringene kan ikke reduseres i det hele tatt.  
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                           29%                  25%                39%                7 % 

    Morgen            Kveld             Dagtid             Natt 

      07-08              17-24              08-17            24-07 

 

 

 

Hvilke tider på døgnet er viktige for din bedrift 

Spørsmål: Hvilke tider på døgnet er viktige for din bedrift med tanke på åpen tunnel og rask 

og forutsigbar trafikkavvikling? -- (Det kritiske vinduet) 

 

 

 

 

Kommentar:  

- Grafen viser at trafikken må gå tilnærmet normalt fra 0700-2400 og i alle fall i 

arbeidstiden 08-17. 
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Antall ansatte:             1-5           6-15                 16-30               31-50             51-100          over 100 

 

 

 

 

Antall bedrifter avhengig av nattåpent, fordelt på bedriftens størrelse 

Spørsmål: Hvilke tider på døgnet er viktige for din bedrift med tanke på åpen tunnel og rask 

og forutsigbar trafikkavvikling? -- (Det kritiske vinduet) 

 

 

 

 

Kommentar:  

- De største bedriftene er avhengig av nattåpen tunell  

(havbruk og havbruksrelaterte). 
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Blir bedriften berørt av skissert løsning? 

Spørsmål: Hvor berørt blir din bedrift av en løsning som den skissert i innledningen til dette 

spørreskjemaet?  

1=i liten grad, 6=i stor grad 

 

 

Kommentar:  

- Figuren viser at 82% (grønn, oransje og turkis) av bedriftene vil påvirkes betydelig i 

forhold til løsning som er skissert. 
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Vilje/mulighet for at investeringer påvirkes? 

Spørsmål: Vil din vilje til/mulighet for investeringer påvirkes? 

1=i liten grad, 6=i stor grad 

 

 

 

Kommentarer:  

- Figuren viser at 60% (grønn, oransje og turkis) av bedriftene vil påvirkes betydelig i 

forhold til vilje/mulighet til investeringer. 

- Av de som har tallfestet (ikke alle), så meldes det også om en sannsynlig 

omsetningssvikt på opptil 200 millioner kroner.  

- I tillegg melder mange bedrifter om opptil 30% omsetningssvikt. 

 

 

 



8 
 

SAMMENDRAG AV SVAR MED FRI TEKST SOM SVARALTERNATIV 

Vi har tatt med dette sammendraget for å vise at stort sett hele bredden i næringslivet vil bli hardt rammet, at 

konsekvensene vil være av ulik type og økonomisk størrelse - men av kritisk betydning for bedriftene uansett.  

Sammendraget er delt inn i bransjer, hvor vi har valgt ut noen bedrifter som er representative for sine bransjer.  

Svarene viser også at Frøya og Hitra er ett marked for svært mange av bedriftene i regionen, og at treghet og 

uforutsigbarhet i trafikkavviklingen vil gjøre det vanskelig å utføre oppdrag på naboøya. 

For reiselivsrelaterte bedrifter kommer kundene fra andre steder, og felles for svarene er at det er umulig med drift 

uten god og forutsigbar kommunikasjon. 

Forholdsvis nystartede bedrifter mener at svekket mobilitet vil gjøre det mindre attraktivt å være lokalisert i 

øyregionen.  

Spørsmålene vi har valgt ut å ta med i dette sammendraget: 

1 • YTTERLIGERE KOMMENTARER KNYTTET TIL PROSJEKTET, SETT FRA ET NÆRINGSLIVSSTÅSTED 

2 • FORVENTET OMSETNINGSFALL OG ØKTE KOSTNADER 

3 • HVORDAN BLIR DIN BEDRIFT BERØRT? 

4 • VIL DIN VILJE TIL/MULIGHET FOR INVESTERINGER PÅVIRKES? 

 

HAVBRUK 

SALMAR 

1 • Det vil være svært kritisk for vår bedrift. Lavere aktivitet hos oss vil påvirke en hel region og være en brems for 

verdiskapningen. 

2 • Kritisk for SalMar når det gjelder kjøp av tjenester og leveringssikkerhet, men kan ikke gå i detaljer på grunn av 

Børsreglement. 

BEWISYNBRA NORWAY  

1 • En prosjektgjennomføring med det omfanget som er beskrevet i innledningen vil ha dramatiske konsekvenser for 

øyregionen, og samfunnet vil bli satt flere år tilbake i tid. Det vil ta lang tid å bygge opp igjen aktiviteten, handelen og 

turismen her ute, dersom det gjennomføres et rehabiliteringsprosjekt som i realitet gjør oss avskåret fra 

omverdenen. 

2 • Hvis vi ser bort fra utfordringene vi får med å få våre ansatte på jobb, så vil det kunne medføre behov for å 

investere i 10 nye vogntog og ansette 10 nye sjåfører for å kunne opprettholde dagens aktivitet. D.v.s. uønskede 

investeringer på ca 30 mill, og økte driftskostnader med 15 mill pr. år. 

LERØY MIDT 

1 • Vi MÅ finne akseptable løsninger i anleggsperioden som ikke begrenser vår virksomhet og utvikling – det MÅ 

konsekvens-utredes SKIKKELIG med proffe aktører og FØR anbudsinnbydelse sendes ut!!! 

2 • Vanskelig å anslå, men det er særdeles viktig at vi er leveringsdyktige til alle kunder i mange forskjellige land 

(eksport). 

3 • Vi må ha tilgang til transport mellom øyene kontinuerlig i arbeidstiden, ofte 2 skift! 

MOWI REGION MIDT 

1 • Staten og ikke minst Fylkeskommunen må få opp øynene for hvilke eksportverdier som produseres og bearbeides 

på øyene.  Vi er avhengige av å få utført jobben når den er nødvendig, ikke om tunnelen er åpen. 

2 • Det vil være umulig å opprettholde dagens aktivitet med den skisserte løsningen, så her må Fylkeskommunen 

finne en annen løsning. 

3 • Laks er en ferskvare med begrenset holdbarhet, som skal f.eks. med fly til fabrikker i Europa som leverer til 

supermarkeder, restauranter etc., tåler ingen venting.  Avhengig av innleid kjøring med lastebiler som må levere 
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kritisk utstyr. 

4 • Planlegger ny fabrikk på Jøstnøya, som kan bli utsatt. Ulvan er sprengt. 

NUTRIMAR 

1 • Det er satset stort på etablering og utvikling av næringsvirksomhet på Frøya, dette gjelder i største grad vår 

bedrift. En reduksjon i tilgjengelighet vil være direkte uansvarlig og vi vil bli nødt til å stille noen ansvarlig for de tap 

og ekstrautgifter som kommer som følge av en reduksjon i tilgjengelighet. 

2 • Vi har ikke hatt kapasitet til å beregne, men vi vil kunne snakke om mange 10 talls millioner, sannsynligvis i 

størrelsesorden over 100 millioner. 

3 • Vi vil miste fleksibilitet for ansatte som skal inn og ut av Frøya, samt tilkjøring av råvarer og levering av 

ferdigvarer. 

4 • Deler av produksjonen må sannsynligvis flyttes eller legges ned. 

WINGTECH 

1 • For pendlere fra øyene Sula/Frøya og Hitra, og inn til WingTech i Vingvågen, vil det kunne være en løsning at det 

legges til rette for båtpendling og at investeringer og utgifter i så måte dekkes opp av de aktuelle myndigheter. 

Statens satser for båtpendling er uaktuell, da de reelle kostnadene ved slik pendling vil være skyhøyt over satsen. 

For våre pendlere vil det bli helt uholdbart med en løsning med kun 3-4 gjennomslipp i løpet av dagen, da de er 

avhengige av å få logistikken rundt levering/henting i barnehage og på skole og barnas (og egne) fritidsaktiviteter til 

å gå opp.  I ytterste konsekvens vil våre ansatte fra Frøya og Hitra slutte hos WingTech på grunn av at 

pendlersituasjonen blir for krevende. 

2 • WingTech har supportavtaler (24/7/365) med tilhørende responstid med våre kunder, og i verste fall vil vi ikke 

være i stand til å få utført nødvendig support/service innenfor avtalefestet responstid. Det kan videre føre til at våre 

kunder/brønnbåter ikke kan laste/behandle og få fraktet fisk til lakseslakteriene. Det kan i tillegg gi økonomiske 

konsekvenser for WingTech, da avtalene ikke overholdes, og i verste fall vil kontrakter/avtaler blir sagt opp og/eller 

nye kontrakter ikke bli inngått på levering av WingTech sitt utstyr. 

LEVERANDØRER TIL HAVBRUK 

EIDSVAAG KRAN OG TRANSPORTSERVICE  

1 • Vi ser for oss permittering av mannskap og salg av biler hvis skissert løsning blir en realitet. Dette på grunn av for 

liten effektivitet under perioden. 

2 • 10 - 15 millioner kroner. 

LEIV SAND TRANSPORT AS 

2 • Vanskelig å forutse ekstra kostnader, men vi anslår ekstra kostnader som vi må belaste Scale til mellom 500000-

1000000. 

RAGN-SELLS 

1 • Løsningen er alt annet en ideell. Vi har fast kjøring for å tømme søppel på Frøya hver dag, vi håndterer også 

avfallet fra oppdrett og foredlingsfabrikk både på Frøya og Hitra. Dette er oppdrag som ikke kan utsettes eller flyttes 

i vesentlig grad. Med den mengden næring som har utviklet seg siste 20 årene vil en slik redusering i 

fremkommelighet har store konsekvenser for næringslivet her ute. 

2 • Økte kostnader for transport til Frøya vil være i størrelsesorden 30-50%, 2-3 millioner, inntektsbortfall avhenger 

av hva som skjer med resten av næringslivet på Frøya i perioden. 

3 • Dette vil påføre bedriften økte kostnader i form av flere arbeidstimer og vi er muligens nødt til å øke bilparken 

med opptil 40% fordi bilene kommer til å benytte store deler av dagen i kø. 

4 • Det vil ikke være rom for hverken utvidelser eller investeringer når kostnadene vil øke betraktelig. 

BYGG/ANLEGG/ENTREPRENØR 

KN ENTREPRENØR 

2 • Dagens aktivitet lar seg ikke opprettholde ved stengning på dagtid. 

 



10 
 

EL-KONSULT 

1 • Det er kritisk for næringslivet i hele regionen at trafikkavviklingen går kontinuerlig på dagtid. En stenging som 

forespeilet, vil påvirke vår drift og konkurransekraft betydelig. 

2 • 15-20 % fall - 10 mill. 

SÆTHER VVS  

2 • 10 000 000. 

HITRA ANLEGGSERVICE 

1 • Man kan ikke sette et slikt samfunn som her på disse øyene med tanke på den næringsaktiviteten vi har i en slik 

situasjon som pågår over så lang tid. Det kommer til å ramme mange her ute utrolig kraftig. 

2 • Omsetningstap anslår vi til 15 000 000 - 18 000 000,-. Økte kostnader for å opprettholde dagens aktivitet vil bli i 

størrelsesorden 2 500 000-3 000 000,-. 

HITRA BYGG OG BETONG 

1 • Vanskelig å opprettholde leveransedyktigheten i regionen. Vi kjører frem og tilbake opptil 50-60 ganger om 

dagen på "maks-dager", mens "normaldagen" ligger på ca 20 turer. 

2 • For å opprettholde dagens leveransekraft vil vi måtte bygge stasjon på Frøya. Kostnad ca 30 mill. Denne økte 

kostnaden vil måtte bli pålagt kundene i regionen. 

3 • Skal vi kunne levere på Føya vil vi måtte se på andre alternativer enn transport gjennom tunnelen. Det vil påvirke 

kostnadene og dermed prisen ut til kunder. 

4 • Trolig redusert produksjon. 

REISELIV 

DOLMSUNDET HOTELL 

1 • Vi vurderer dette så alvorlig at det vil både ramme og lamme store deler av Hitra- og Frøyasamfunnet. Vi er redde 

for eksistensen av arbeidsplasser og bedrifter i øyregionen, og er bekymret for hotellet sin eksistens.  

2 • Beregnet omsetningsfall -40%.   

3 • Ansatte kommer seg ikke på jobb i rett tid. Frokostvakt/kveldsvakt.  Mange av våre kunder jobber på Frøya. De 

kommer seg ikke gjennom tunnelen innen rimelig tid.  P.g.a. manglende kommunikasjon til Frøya blir vi lite attraktiv 

som overnattingssted for prosjekter og kunder/gjester som jobber på Frøya. P.g.a. markedstilgjengelighet vil vi ikke 

lengre være attraktiv for bedrifter og yrkesreisende med ærender og oppdrag på Frøya. Med grunnleggende mangel 

på kommunikasjon og vei, vil ikke Frøya/Hitra være attraktiv for turister, hyttefolk, feriefolk og andre reisende. Bolig- 

og hyttepriser vil falle. Dolmsundet hotell er også renholdsbedrift med mange kunder på Frøya. Vi får ikke lengre 

utført renholdsoppdragene på en effektiv måte, da store deler av arbeidsdagen blir våre renholdere stående i kø.  

Renholderne kan muligens ta ""pendlerbussen"" men vi er avhengig av bl.a. store mengder sengetøy, 

rengjøringsutstyr osv.  Vareleveranser vil også rammes.  

4 • Med sviktende omsetning og resultat som følge av manglende vei/kommunikasjon til et av våre viktigste 

markeder vil vår mulighet til videre utvikling/investeringer påvirkes i sterk negativ grad. 

HANDEL 

REMA 1000 SISTRANDA 

1 • Er avhengig av at tunnelen er åpen mellom 6-7 da flere ansatte starten dagen sin 06.15 og vi får varer levert da 

hver eneste dag. 

SPORT 1 FRØYA 

2 • 20 - 30 % omsetningsfall.  Kundegrunnlaget svikter pga av færre hyttefolk/turister. 

GARNVIKS RØKERI 

1 • Vi er en forholdsvis nyoppstartet og liten aktør som er avhengig av å kjøre på kort varsel til kunder med varer etc. 

da våre varer pr. nå ikke går via noen sentrale lager/grossister. Her bestilles varer direkte fra kunder til oss med korte 

leveringsbetingelser. 

2 • Forventet omsetningfall på ca 20-30 %, men vanskelig å tallfeste pr. nå. 


