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Partienes holdninger til Fosenkaia og eventuell bru over fra Ravnkloa 

Kystlaget Trondhjem har spurt samtlige parti som stiller liste til kommunevalget i Trondhjem 

om deres syn på Fosenkaia og planene for gangbru. Vi har fått svar fra 8 partier, men 

mangler fortsatt svar fra MDG og Pensjonistpartiet. 

1. Ønsker partiet å beholde Fosenkaia som en levende havn for kystkultur og fartøyvern? 

 - Her svarer alle 8 parti bekreftende på dette. 

2. Hva tror partiet vil skje med dette miljøet hvis Fosenkaia blir lukket inne av en gangbru 

mot Ravnkloa, selv om den kan åpnes? 

AP Det blir betydelig vanskeligere å opprettholde miljøet 

Høyre En gangbru over kanalen ved Ravnkloa vil begrense manøvreringsmulighetene for 

større fartøyer og slik vanskeliggjøre virksomheten som Kystlaget i dag driver 

FrP Erfaringen med de bruene vi har tilsier nok at det blir vanskeligere. Tekniske problemer 

og generelt begrenset tilgang til kanalen slår negativt ut for miljøet, etter vårt syn 

Venstre Vi tror miljøet vil bli forringet 

SV Det vil påvirke miljøet negativt. Nå er det vel et problem at området allerede er ganske 

innelukket, men det vil selvfølgelig bli ytterligere forsterket dersom det kommer enda 

ei bru 

Rødt Vi tror ikke det er mulig å ha de store båtene der som treneger stor plass for å snu og at 

hele miljøet blir presset bort 

Krf Jeg lytter med interesse til Kystlagets skepsis/misnøye, og forstår at dette må unngås. 

Ville det evt kunne være en løsning å legge ei ny bru vest for Ravnkloløpet? 

SP Dersom det skal bli aktuelt med en bru over, må det i tilfelle være i samsvar med de 

behov som Fosenkaia og miljøet rundt Kystlaget har 
 

3. Hvordan stiller partiet seg til planene for bru mellom Ravnkloa og Fosenkaia i 

kommende periode? 

AP Vi har ikke behandlet det politisk. Dette er heller ikke noe politisk initiativ som 

ligger bak planene, men jeg kan som gruppeleder si at jeg er kritisk til ideen 

Høyre Vi har ennå ikke fått fremlagt konkrete planer med utredning av fordeler og ulemper 

ved ei slik gangbru og har derfor heller ikke tatt formelt standpunkt til et mulig 

gangbruprosjekt. Vi er imidlertid skeptiske til en slik bru hvis det truer Kystlagets 

virksomhet 

FrP Vi er svært skeptiske, og ser ikke behovet eller den store nytten i en slik bro kommende 

periode, og særlig ikke målt opp mot ulempene. Vi vil derfor gå imot gangbro 

Venstre Vi ser ikke behov for en bru i kommende periode 

SV Vi er for en bedre kobling mellom Ravnkloa og Fosekaia, men de løsningene som så 

langt er foreslått med bru er ikke gode. Vi tror det vil være bedre å lage en bedre 

passasje langs bryggerekka slik at det blir en attraktiv spasertur langs kanalen og over 

Jernbanebrua. Det vil styrke miljøet, ikke svekke det. Vi vil jobbe for en slik løsning 

Rødt Rødt vil arbeide aktivt imot slike planer 

Krf Dette er ikke et prioritert prosjekt for KrF i kommende periode 

SP Vi har ikke tatt endelig stilling til det da vi ikke vet om det er realisertbart økonomisk og 

for alle berørte parters behov, men vi stiller oss positive til at hele byen blir brukt 


