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▼ANNONSE

Det er i sambandet Brekstad - Valset at Fosenvegene registrerer størst traﬁkkvekst. Foto: Terje Dybvik

Størst traﬁkkvekst på Brekstad –
Valset
Traﬁkken i sambandet Brekstad – Valset økte med 6,6 prosent fra 2015 til
2016.
Anbefal
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Det viser den ferske årsmeldingen fra bomveiselskapet Fosenvegene AS.

Vekst

 LESES NÅ

 LESES NÅ

Vekst
I meldingen går det frem at veksten i sambandet Flakk – Rørvik var på 5,3
prosent. På bomstasjonen på Krinsvatn var veksten på 9 800 kjøretøy.
Les mer: Taper millioner på elbiler.

Melhus
Blir sterkere vind enn antatt

Inntektsvekst

Frist 22.03

Driftsingeniør vann
avløp

Bomveiprosjektet Fosenvegene krever inn bompenger i ferjesambandene
Brekstad – Valset og Flakk – Rørvik samt på bomstasjonen på Krinsvatn. Det
var der traﬁkkveksten var størst, i sambandet Brekstad – Valset, at også
inntektsveksten for Fosenvegene var størst med 10,7 prosent.
Inntektsveksten på Flakk – Rørvik var på 9,8 prosent, mens den på Krinsvatn
lå på 6,8 prosent.
Mer å lese på Fosna-Folket:

Lettere skadet etter
utforkjøring

Stjørdal
Frist 19.03

Rådgiver økonomi

- FosenNamsos sjø får
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Blåste til rødt på

tilbake Flakk – Rørvik

ny Brekstad – Valset-

Krinsvatn

vurdering

Anbefal

Kontrollerte bilister ved
skole

Del 18 personer anbefaler dette. Bli den første blant vennene.
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- Jeg skjønner ikke at det er
mulig
0 Kommentarer
 Anbefal
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Start diskusjonen ...

Øksekastkonkurrans
e med ﬂott premie

Denne kommentaren venter på moderering. Vis kommentar.

Tirsdag arrangerte Felleskjøpet
i Rissa skog- og veddag. Et årlig arrangement
som folk setter pris på. LES MER

OGSÅ PÅ FOSNAFOLKET

Spilte fotball med taska etter
storoksen på Leset

 Dette gir kilometervis med nye
rideog kjøreveier

2 kommentarer • for 9 dager siden•

3 kommentarer • for 5 dager siden•

Vallersunding — En herlig fortelling,

Krokanlakk — Står i avtalen at

jeg og sikkert mange andre i godt
voksen alder som er vokst opp på …

hestefolket er ansvarlig for
vedlikehold som slodding og …

Plasserer ikke kommunesenteret
24 kommentarer • for 2 dager siden•

motibryste — Jeg er enig i det du

hevder, men det finnes desverre
noen inngrodde sjeler som ikke …

Derfor har miljødepartementet
snudd i striden om denne bukta
8 kommentarer • for 8 dager siden•

motibryste — Rusaset er en ting og

der har vel saken gått sin gang.
Kjempeflott rekreasjonsområde og …
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🔒 Personvern

Dørene stengt
Møbelbua AS på Leira er
konkurs. LES MER

Størst traﬁkkvekst
på Brekstad – Valset
Traﬁkken i sambandet
Brekstad – Valset økte med 6,6 prosent fra
2015 til 2016. LES MER

Dømt for å ha tatt
kvelertak med
håndkle
En mann i 30-årene fra Fosen er dømt til 120
dagers fengsel for å ha utøvd vold mot sin
tidligere samboer. LES MER

111 ﬁkk gebyr for å

