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Forord 

Dette notatet er skrevet på oppdrag for Indre Fosen kommune. Formålet er å vurdere mulige 

befolkningsendringer som følge av en eventuell fastlandsforbindelse til Indre Fosen. 

Eivind Tveter har gjennomført oppdraget. Oppdraget er kvalitetssikret av Svein Bråthen. 
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Oppsummering 

Møreforsking Molde har på oppdrag for Indre Fosen kommune vurdert befolkningsvirkninger 

som følge av en fastlandsforbindelse til Indre Fosen (Fosenbrua). Prognosen er ønsket av 

kommunen fordi den er relevant for kommunens langtidsplanlegging. 

Metoden i dette notatet består i hovedsak i å anvende nylig publisert forskning på 

befolkningsvirkninger av fastlandsforbindelse for å anslå en fremtidig forbindelse. Konkret 

undersøkes hvilke tidligere analyserte fastlandsforbindelser som ligner mest på Fosenbrua. 

Deretter brukes den estimerte effekten denne fastlandsforbindelse for å anslå effekten av 

Fosenbrua. I beregningen legges det til grunn at uten en fastlandsforbindelse kommer 

befolkningen i Indre Fosen til å vokse i henhold til befolkningsprognosen utarbeidet av SSB 

(middelalternativet). I dette alternativet vokser folkemengden fra dagens folkemengde på om 

lag 10 000 til 10800 i 2035. 

Analysen viser at Fosenbru-prosjektet har mye til felles med fastlandsforbindelse fra Askøy til 

Bergen (Askøybroen) og fastlandsforbindelsen fra Rennesøy til Stavanger-regionen 

(Rennfast). Bak denne vurderingen ligger en sammenligning av reisetider, endringer i 

reisetider, og størrelsesforholdet mellom fastlandskommunen og den nærmeste større 

kommunen. Sammenligningen gjelder imidlertid ikke for hele Indre Fosen kommune, men 

bare for områdene som ligger lengst syd på Fosenhalvøya (Stadsbygd og Vanvikan). 

Befolkningsveksten antas i hovedsak å skje i disse områdene, siden disse områdene vil ha 

en reisetid på under en halv time til Trondheim. I anslaget av befolkningseffekten legger vi til 

grunn at et rimelig spenn for virkningen av Fosenbrua utgjøres av effektene for Askøybroen 

og Rennfast. 

Effekten av en fastlandsforbindelse på folketallet for Indre Fosen anslås til mellom 15 og 30 

prosent, målt 15 år etter åpningen. Hvis vi videre legger til grunn en ferdigstillelse av brua i 

2020 betyr dette et folketall i Indre Fosen, i 2035, på mellom 12400 og 14000 personer. 

Anslagene er imidlertid usikre. For det første bygger anslagene på estimerte effekter på 

befolking fra en annen kontekst som også er usikker. Hvorvidt sammenligning med 

Askøybroen og Rennfast er gyldig er også usikker og er gjort utifra en grov vurdering. Til sist 

krever en befolkningsvekst at landområder blir utviklet og gjort om til attraktive boligområder.  

Siden anslagene ikke bygger på en statistisk analyse (som ikke er mulig siden prosjektet ikke 

er gjennomført) er det dessverre vanskelig å tallfeste denne usikkerheten. 
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1. Innledning 

Møreforsking Molde har på oppdrag for Indre Fosen kommune vurdert mulige 

befolkningsvirkinger som følge av en fastlandsforbindelse til Indre Fosen (Fosenbrua). 

Prognosen er ønsket av kommunen fordi den er relevant for kommunens planer. 

Metoden i dette notatet består i hovedsak i å anvende nylig publisert forskning (Tveter, 2017; 

Tveter m. fl., 2016) fastlandsforbindelse for å si noe om befolkningsvirkninger av Fosenbrua. 

Konkret undersøkes hvilke tidligere analyserte fastlandsforbindelser som ligner mest på 

Fosenbrua. Deretter brukes den estimerte effekten for en tidligere fastlandsforbindelse som 

anslag for befolkningseffekten. 

Notatet går gjennom følgende: I avsnitt 2 går vi kort gjennom relevant forskningslitteratur om 

befolkningsvirkninger av fastlandsforbindelser. Avsnitt 3 gir en kort beskrivelse av den mulige 

fastlandsforbindelsen for Indre Fosen. Avsnitt 4 viser anslagene for befolkningsveksten. Til 

slutt gir avsnitt 5 noen avsluttende merknader. 

2. Gjennomgang av litteraturen om befolkningsendringer og 

fastlandsforbindelser 

Teoretisk bakgrunn 

Det er flere mulige årsaker til at en bedret vegforbindelse kan påvirke regional utvikling 

generelt og befolkningen spesielt. En presentasjon av to forklaringsmodeller gis i Tveter m. fl. 

(2017a). 

Den første forklaringen kaller vi by-forstørring. Med dette menes det at befolkningen i Indre 

Fosen kan øke gjennom å i større grad bli en del av Trondheim. Virkningene kommer i 

hovedsak ved at Indre Fosen blir en mer attraktiv kommune å bo i for sysselsatte som 

pendler inn til Trondheim. Dette skjer både som en konsekvens av lavere boligpriser, men 

også ved å kunne tilby attraktive boområder utenfor storbyen. 

Den andre effekten kaller vi næringsklynger. Virkningen her kommer fra bedret 

markedstilgang for næringer som er basert på ressurser som ikke er flyttbare, i alle fall ikke 

på kort/mellomlang sikt. Dette gjelder utnyttelse av naturresurser (sett bort i fra jordbruk) eller 

områder med sterke næringsklynger som kan dra fordel av en bedret markedstilgang. 

Før vi analyserer disse virkningene ser vi på tidligere arbeider og analyser som har sett på 

virkninger for befolkning og bosettingsmønster etter store infrastrukturforbedringer. 

Utfordringer når en skal tallfeste virkninger av infrastrukturprosjekter 

Det er ikke helt enkelt å tallfeste befolkningsvirkningen av et infrastrukturprosjekt. I de fleste 

områder er det en underliggende befolkningsvekst. At befolkningen øker i etterkant av en 

transportforbedring er derfor ikke nødvendigvis noe tegn på at det er transportforbedringen i 

seg selv som har medført befolkningsveksten. Befolkningsutviklingen er snarere et resultat 

av demografiske forhold som fødselsrater, levealder, innvandring, og flyttinger. Det kan også 

være helt andre hendelser som har påvirket befolkningsstørrelsen. 
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Valget av transportprosjektet kan også være relatert til befolkningsutviklingen. Denne 

effekten kan gå begge veier. Infrastrukturprosjektet kan enten være valgt for å snu en 

befolkningsnedgang, eller det kan være valgt på grunn av økningen i befolkningen i seg selv. 

I forskningslitteraturen sies det at utviklingen, i for eksempel befolkning, skal sammenlignes 

med den kontrafaktiske utviklingen. Med dette menes befolkningsutviklingen som hadde 

funnet sted dersom transportforbedringen ikke hadde skjedd. Det kontrafaktiske utfallet er 

imidlertid uobserverbart og erstattes vanligvis med en egnet kontrollgruppe. En standard 

tilnærming for å vurdere kvalitet på ulike studier er å vurdere hvor troverdig det er at 

kontrollgruppen virkelig representerer den kontrafaktiske utviklingen. 

Gjennomgang av eksisterende forskning 

Det foreligger en mengde studier som ser på hvordan transportforbedringer påvirker 

bosettingsmønster og befolkningsutvikling – spesielt gjelder dette for bygging av motorveger. 

Ofte siterte studier, av høy kvalitet, er Baum-Snow (2007) og Baum-Snow (2010). Denne 

litteraturen har som hovedfokus å forstå ulike urbaniseringstrender. Casene som ligger til 

grunn for deres forskning skiller seg ganske markant fra virkninger av bedret infrastruktur i 

områder i Norge, der befolkningstettheten ofte er vesentlig lavere. 

Noen få studier har sett konkret på befolkningsvirkninger av fastlandsforbindelser; to er fra 

Norge og en er fra Skottland. 

Den første av de norske studiene, Tveter m. fl. (2017a), ser på en rekke 

fastlandsforbindelser i Norge fra perioden 1989 til 2007. Hovedresultatet i denne studien er 

at det dokumenteres kraftige virkninger på befolkningsstørrelse for forbindelser som ligger 

nær storbyer (Rennfast, Askøybroen og Hvalertunnelen). Det er også identifisert virkninger 

fra forbindelser i områder som utnytter naturresurser (Nappstraumen) eller forbindelser i 

områder med sterke næringsklynger (Eiksundsambandet). For de andre forbindelsene er det 

ingen effekter. Denne studien benytter den såkalte syntetisk kontroll-metoden for å estimere 

virkningene. Det betyr at befolkningsutviklingen i kommunene med fastlandsforbindelser 

sammenlignes med kontrollgrupper som er satt sammen av andre kommuner. Den aktuelle 

kontrollgruppen er satt sammen (med valg av vekter) slik at den i størst mulig grad har en 

sammenfallende utvikling i befolkningsvekst, befolkningsstørrelse og næringsstruktur, som 

det området den aktuelle fastlandsforbindelsen ligger i. 

En annen nylig publisert studie er Andersen m. fl. (2018). Denne ser på flere av de samme 

studiene. Her benyttes imidlertid en noe annen metodikk ved å sammenligne utfallene med 

en enkelt kontrollkommune. Også denne studien viser effekter på befolkningsmengde som 

følge av fastlandsforbindelser. 

En studie fra Skottland, Royle (2007), sammenligner befolkningsveksten på øyer som har fått 

fastlandsforbindelser med øyer som ikke har fått fastlandsforbindelser og finner at 

befolkningen har økt i øyene med fastlandsforbindelse, mens den har gått ned i øyene uten 

fastlandsforbindelse. 

Utover disse studiene er det også flere andre studier fra Norge som studerer effekter av 

fastlandsforbindelser, men disse ser ikke direkte på befolkningseffekter. For eksempel ser 

Tveter m. fl. (2016) og Tveter (2018) på pendlingsvirkninger basert på noen 
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fastlandsforbindelser, dog men litt ulik metodikk. Skogstrøm m. fl. (2013) ser i likhet med 

Tveter (2018) på Eiksundsambandet, men undersøker produktivitetsvirkninger for 

næringslivet i en statistisk analyse. Lian og Rønnevik (2010) ser på også på ringvirkninger 

for næringslivet, både ut fra en case basert analyse og ved å ta for seg alle store 

infrastrukturutbygginger fra 2000-tallet. 

3. En mulig fastlandsforbindelse til Indre Fosen 

Indre Fosen 

Indre Fosen er en kommune i Trøndelag, som et resultat av en nylig sammenslåing av 

kommunene Leksvik og Rissa. Kommunen ligger på Fosen-halvøya rett nord-vest for 

Trondheim. I dagens situasjon er den raskeste forbindelsen fra Indre Fosen til Trondheim å 

benytte ferjesambandet Flakk-Rørvik. Dette ferjesambandet er foreslått å erstatte med ei bru 

– Fosenbrua. 

 

Figur 1 Kart over Indre Fosen 

Fastlandsforbindelsen 

En fastlandsforbindelse, som avløser fergesambandet Flakk–Rørvik, knytter Indre Fosen 

nærmere Trondheim. Med dagens reisetid tar det 1 time og 30 minutter å reise mellom 

Flakk–Rørvik  
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rådhusene i Indre Fosen og Trondheim.1 Mens med en fastlandsforbindelse vil reisetiden, 

ifølge fosenbrua.no, reduseres betydelig til om lag 1 time. For områdene som ligger langt sør 

på Fosenhalvøya – spesielt Stadsbygd og Vanvikan – blir reisetiden til Trondheim på under 

en halv time. 

Befolkningsutvikling 

Indre Fosen er en middels stor norsk kommune med lav befolkningsvekst. Folkemengden er 

ifølge SSB drøye ti tusen og har ligget stabilt helt siden begynnelsen på 1980-tallet. Vi må 

helt tilbake til 1960- 1970-tallet for å finne en periode med vekst i folketallet av betydning. 

Veksten i denne perioden fant sted i det som tidligere var kommunen Leksvik (se Figur 2). 

 

Figur 2 Befolkningsutvikling i Rissa og Leksvik (før sammenslåing til Indre Fosen)  

I følge framskrivinger gjort av SSB (fra 2016), skal folketallet i Indre Fosen stige jamnt de 

neste 20 årene (se Figur 3). I følge prognosen (middelalternativet) øker befolkningen med 8 

prosent i perioden. I det laveste alternativet reduseres befolkningen med 1 prosent, mens 

den i det høyeste øker med 18 prosent. I denne framskrivingen er det imidlertid ikke lagt til 

grunn noen endringer i infrastruktur. Prognosen fra SSB kan derfor betraktes som en 

befolkningsprognose dersom fastlandsforbindelsen ikke bygges. 

Næringsliv 

For å vurdere næringsstrukturen i Indre Fosen, ser vi på sysselsatte (etter arbeidssted) i 

                                                 
 

1 Vi legger til grunn 20 minutters reisetid fra rådhuset i Trondheim til fergeleiet til Flakk–Rørvik 
sambandet. Videre legger vi til grunn en tidsbruk på 45 minutter på ferga når vi inkluderer 
ombordstigning og ventetid (overfartstiden på ferga er 25 minutter, ventetid settes til halvparten av 
avgangsintervallet som er 30 minutter og 5 minutter ombordstigning). Kjøretiden fra Rørvik ferjeleie til 
Indrefosen rådhus er, ifølge googlemaps, 25 minutter. 
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kommunen. Tallene er hentet fra den registerbaserte sysselsettingsstatistikk hos Statistisk 

sentralbyrå. 

Næringslivet i Indre Fosen er preget av en del industri samt jordbruk. Om lag ¼-del av 

arbeidsplassene i Indre Fosen er i industrien. De fleste sysselsatte – totalt sett – er imidlertid 

innen offentlig- og kommunal sektor og landbruk. Viktige industribedrifter er for eksempel 

Fosen Yard (verft) og Itab Industrier (produksjon av kontormøbler). I tillegg til disse to store 

bedriftene finnes det en rekke mindre bedrifter innen produksjon av næringsmidler, trevarer 

og elektronikk, samt verkstedtjenester. 

 

Figur 3 Prognose for folkemengde i Indre Fosen 

Selv om næringslivet i Indre Fosen vil få gevinster av en fastlandsforbindelse mot 

Trondheim, er det lite grunn til å tro at næringslivet vil bidra til en vesentlig økning i antall 

arbeidsplasser ved en etablering av en fastlandsforbindelse. 

Boligmarked 

Boligprisene i Indre Fosen er også betydelig lavere enn i Trondheim. I følge tall for 

kvadratmeterpris på eneboliger fra SSB, ligger prisen 60 prosent lavere enn i Trondheim.2 

Denne prisforskjellen kan danne grunnlag for å ønske å bo i Indre Fosen hvor boligprisene er 

lave og pendle inn til Trondheim hvor arbeidsmarkedet er betydelig større.  

4. Vurdering av virkninger på befolkningsvekst 

Metode 

For å vurdere virkninger på befolkningsvekst for Indre Fosen av en fastlandsforbindelse tar vi 

utgangspunkt i resultatene fra Tveter m. fl. (2017b) – hvor virkninger på befolkningsvekst ble 

                                                 
 

2 Tallene gjelder kvadratmeterpriser for selveier boliger fra 2017 (tabell 06035). 
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estimert for en rekke tidligere fastlandsforbindelser. Vi gjør en vurdering av hvilken av 

fastlandsforbindelsene som ble analysert i denne studien som i størst mulig grad tilsvarer 

Indre Fosen. Med tilsvarer mener vi: forhold knyttet til kommunen (størrelse, tidligere 

befolkningsvekst og næringssammensetning), og forhold knyttet til selve 

fastlandsforbindelsen – spesielt hvor mye nærmere kommunen kommer en større by – i 

dette tilfellet Trondheim.  

Analyse og scenarier 

For å vurdere fellestrekk med fastlandsforbindelse for Indre Fosen opp mot de tidligere 

analyserte forbindelsene ser vi på reisetider, endringer i reisetider og størrelse på nærmeste 

større by (disse presenteres i tabell 2 i vedlegget). Vi analyserer her hvorvidt Fosenbrua vil 

bidra til at Indre Fosen blir sterkere knyttet til Trondheim. 

Fosenbru-prosjektet har mest til felles med Askøybro-prosjektet og Rennfast-prosjektet. 

Fosenbrua vil knytte Indre Fosen nærmere Trondheim, som er en vesentlig større by. På 

dette kriteriet ligner prosjektet mest på E39 Rennfast, Fv519 Finnfast, Fv652 Askøybroen og 

F566 Osterøybrua – alle disse prosjektene knyttet små kommuner nærmere en vesentlig 

større by. Problemet med denne sammenligningen er at reiseavstanden mellom Indre Fosen 

og Trondheim (målt til Rådhuset) er vesentlig lenger enn for disse forbindelsene. Samlet sett 

synes reiseavstanden til kommunesentrene i Indre Fosen og til Trondheim å være for lang til 

å legge til grunn en betydelig effekt på befolkningen. Midlertid er det grunnlag for 

befolkningsvekst i områdene lengst syd på Fosen-halvøya på Stadsbygd og Vanvikan. For 

disse områdene er det mange likheter med Askøybrua i Bergen. For disse to områdene 

kommer reisetiden helt ned i 20 minutter, noe som tilsvarer tilfellet med Askøybroen som ble 

knyttet nærmere Bergen. Det er også en stor grad av likhet mellom Fosenbrua og Rennfast, 

hvor Rennfast knyttet øya Rennesøy vesentlig nærmere Stavanger regionen. 

I Tveter m. fl. (2017b) anslås befolkningsveksten av Askøybroen til 15 prosent (15 år etter 

åpning), mens effekten av Rennfast ble beregnet til 30 prosent (15 år etter åpning). 

Siden Fosenbrua har mye til felle med både Askøybroen og Rennfast utvikler vi to scenarier: 

i) Askøybro-scenariet hvor befolkningseffekten når 15 prosent etter 15 år, og ii) Rennfast-

scenariet hvor befolkningseffekten når 30 prosent etter 15 år. Trolig vil effekten ikke være 

uttømt etter 15 år og kan øke ytterligere. Men siden usikkerheten ved anslaget øker når 

prognoseperioden øker holder vi oss til en beregning på 15 år. 

 

Figur 4 viser to ulike utviklingsbaner (scenarier) for folketallet i Indre Fosen dersom 

Fosenbrua bygges. Den heltrukne linjen, som benevnes basis-scenario, viser 

befolkningsutviklingen ut fra SSBs middelalternativ. Denne utviklingen tilsvarer scenariet 

hvor det ikke etableres en fastlandsforbindelse for Indre Fosen. De to stiplede linjene viser to 

ulike scenarier dersom fastlandsforbindelsen etableres. Vi legger her til grunn at forbindelsen 

åpner i 2020 og at øker gradvis over en 15-årsperiode. 

Anslag på befolkningsutviklingen 

I Askøy-scenariet anslås befolkningseffekten etter 15 år til 15 prosent. Denne 

befolkningsveksten kommer altså i tillegg til veksten som legges til grunn av SSB. I dette 
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scenariet blir økningen i antall personer litt over 1600 personer og befolkningen når et nivå 

på nesten 12400 personer i 2035 (se Tabell 1). 

 

 

Figur 4 Befolkningseffekt av Fosenbrua, to scenarier 

I Rennfast-scenariet øker befolkningen dobbelt så mye – den øker med 30 prosent etter 15 

år. Her ser vi at økningen i antall personer, under forutsetning om et åpningsår i 2020, blir litt 

over 3200 personer. I dette scenariet når befolkningen i Indre Fosen et nivå på litt over 14 

tusen i 2035.  

Tabell 1 Folkemengde i Indre Fosen i ulike scenarier 

  Befolkning     Avvik fra basis-scenario 

Scenarier Åpningsår (2020) 15 år etter åpning (2035) I prosent Personer 

Basis-scenario 10 243 10 780  0 % 0 

Askøybrua-scenario 10 243 12 397  15 % 1 617 

Rennfast-scenario 10 243 14 014   30 % 3 234 
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**Askøy-scenario er befolkningsutvikling hvor det etableres bro og effekten på befolkninge etter 15 
år tilsvarer effekten av Askøybrua lik 15 prosent. 
***Rennfast-scenario er befolkningsutvikling hvor det etableres bro og effekte på befolkningen 
etter 15 år tilsvarer effekten av Rennfast lik 30 prosent.
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5. Avsluttende merknader 

Dette notatet gir anslag for effekt på befolkningen i Indre Fosen som følge av en mulig 

fastlandsforbindelse. For å anslå folkemengden har vi tatt utgangspunkt i estimerte virkninger 

av tidligere etablerte fastlandsforbindelser (hentet fra Tveter m. fl., 2017b) og forsøkt å 

vurdere hvilke prosjekter som deler flest likhetstrekk med en fastlandsforbindelsen for Indre 

Fosen. Vurderingen viser at prosjektene Askøybroen og Rennfast har mangelikhetstrekk. Ut 

fra dette legger vi til grunn en effekt på befolkningen på mellom 15 og 30 prosent etter 15 år. 

Anslagene for befolkningseffekt er imidlertid usikre. Beregningen i dette notatet trekker på 

tidligere beregninger, som også er heftet med usikkerhet. I tillegg er en underliggende 

forutsetning i beregningen at veksten i folketallet kommer i områdene i Indre Fosen som 

ligger lengst syd på Fosenhalvøya, siden disse områdene vil ha en reisetid på under en halv 

time til Trondheim. Denne utviklingen avhenger imidlertid at det utvikles nye boligområder 

som igjen leder til veksten i folketallet. Det er imidlertid ingen automatikk at dette vil skje. 

Hypotesen som legges til grunn her er simpelthen at utviklingen på de ytre delene av 

Fosenhalvøya vil følge samme utvikling som i Askøy og Rennesøy. Vi kan derfor ikke 

utelukke at effekten på økningen i folketallet blir lavere enn det som anslås her.  
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Vedlegg 

Tabell 2 Opening year and treated units for fixed links (Tabellen er hentet fra Tveter m. fl. (2017b), men 
endret ved å inkludere Fosenbrua som første prosjekt) 

  
Opening 

year 

Traffic 
growth 

1st  
year 

(AADT) 

Affected 
municipality 

Population 
(opening 

year) 

Adjacent larger 
labor market 

Minutes 
travel 
time 

(change) 

Fosenbrua Ikke åpnet  Indre Fosen 10 000 Trondheim 60 (30) 

Fv108 Hvaler Bridge 1989 75 % Hvaler  3181 Fredrikstad 30 (25) 

E10 Nappstraumen 1990 66 % Vestvågøy  2566 
Svolvær 
(Vågan) 

70 (25) 

E39 Rennfast 1992 42 % Rennesøy 2593 
Stavanger-

region 
26 (30) 

Rv70/E39 Krifast 1992 24 % Kristiansund 18490 Molde 70 (25) 

Fv562 Askøy Bridge 1993 101 % Askøy 7009 Bergen 20 (25) 

Fv566 Osterøy Bridge 1997 149 % Osterøya 4038 Bergen 45 (15) 

Fv714 Hitra 1994 40 % Hitra 3181 Orkanger  80 (25) 

Fv714 Frøya 2000 49 % Frøya 4115 Orkanger 120 (25) 

E39 Triangle Connection 2001   Bømlo 10839 Haugesund  65 (30) 

E39 Triangle Connection 2001   Fitjar 2978 Haugesund 75 (30) 

E39 Triangle Connection 2001 37 % Stord 16241 Haugesund 60 (30) 

Fv652 Eiksund Connection 2008   Hareid 6946 Ålesund 70 (0) 

Fv652 Eiksund Connection 2008 102 % Ulstein 4741 Ålesund 90 (0) 

Fv519 Finnfast 2009 109 % Finnøy 2790 Stavanger 45 (25) 

Fv64 The Atlantic road 2009 109 % Averøy 5444 Kristiansund 15 (25) 

Note: Data for traffic before and after the opening is collected from the Norwegian Road authority (NPRA). 
Population data are collected from Statistics Norway. Current changes in travel time are collected from 
googlemaps and the change are the travel time for the old ferry connection (collected from NPRA) a 
rudimentary waiting time reduction of 15 minutes are assumed for all connections. 

 



 

10 
 
 

 

Figur 5 Estimerte effekter 15 år etter åpning (i prosent). Kilde: Tveter m. fl. (2017a) 

Figur 6 Næringsstruktur i Indre Fosen (2017) 
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22 Gummi- og plastindustri

27 Elektroteknisk industri

25 Metallvareindustri

86 Helsetjenester

28 Maskinindustri

30 Transportmiddelindustri ellers

41 Oppføring av bygninger

31 Møbelindustri

49 Transport

43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

84 Off.adm. og forsvar

47 Detaljhandel

01 Jordbruk og jakt

85 Undervisning

88 Omsorgstjenester

87 Pleie og omsorg

Andel sysselsatte etter arbeidssted i næringer (2017)

Kilde: SSB (registerbasert sysselsetting, tabell 08536)
Merknad: Tabellen viser de 15 største næringene (2-siffret SN2007) i Indre Fosen. 
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