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1 Bestilling
1.1 Innledning
Regjeringen har vedtatt at det skal gjennomføres konseptvalgutredning (KVU) med ekstern kvalitetssikring
(KS1) for alle statlige investeringer i samferdselsprosjekt med en kostnadsramme over 750 mill.kr. KVU er
en statlig utredning på strategisk nivå og hensikten er å vurdere alternative måter å løse transportbehov
på.
En konseptvalgutredning omfatter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Behovsanalyse (prosjektutløsende behov)
Strategi (mål for prosjektet/tiltaket/byområdet)
Overordnede krav (krav til prosjekt/tiltak)
Mulighetsstudie (vurdering av aktuelle løsningsmuligheter)
Alternativanalyse (utvikling av konsept, vurdering av konsept og anbefaling)
Føringer for videre planlegging

Det er regjeringen som beslutter hvilket konsept som skal legges til grunn for evt videre planlegging etter
plan- og bygningsloven (kommunedelplan, reguleringsplan).

1.2 Bestilling av KVU for Orkdalsregionen
Samferdselsdepartementet har i brev av 27.06.2017 gitt Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre en
konseptvalgutredning (KVU) for vegtransportutfordringer i Orkdalsregionen.
Departementet ber i første omgang om at det utarbeides et utfordringsnotat hvor det redegjøres for
dagens transportsystem og sentrale utfordringer, geografisk og tematisk avgrensning for
utredningsområdet, forslag til samfunnsmål og en skisse for videre fremdrift og organisering av
utredningsarbeidet.
Departementet vil på grunnlag av utfordringsnotatet fastsette mandat og samfunnsmål for KVU’ en.
Departementet forutsetter at KVU’ en ferdigstilles i god tid før fremleggelsen av neste nasjonale
transportplan, og senest innen tidspunkt for transportetatens grunnlagsdokument til meldingen.
I brev fra Vegdirektoratet datert 25.01.2018 er Statens vegvesen Region midt gitt oppdraget med selve
gjennomføringen av konseptvalgutredningen.

2 Situasjonsbeskrivelse
2.1 Geografi
Strekningen E 39 mellom Klett i Trondheim kommune og Vinjeøra i Hemne kommune er ca. 78 km lang og
inngår i den ca. 1100 km lange «Kyststamvegen» mellom Kristiansand og Trondheim.
Figur 1 viser E39 fra Molde til Trondheim. Området markert i figuren viser E39 fra Vinjeøra i vest til Klett i
øst. Sentralt i det markerte området ligger Orkanger.
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Figur 1: Viser E39 fra Molde til Trondheim. Området markert med rød sirkel viser E39 fra Vinjeøra i vest til Klett i
øst

Figur 2 viser det overordnede influensområde for E 39 Vinjeøra- Klett
Orkdalsregionen er et
interkommunalt samarbeid som
omfatter 10 kommuner i og ved
Orkdalen med Orkanger som
regionsenter.
De ti kommunene er: Orkdal,
Snillfjord, Skaun, Rennebu, Meldal,
Hitra, Hemne, Rindal, Frøya og
Agdenes (markert med grå farge)
I tillegg inngår kommunene
Trondheim, Melhus, Surnadal og
Ørland i influens-området til E39
(markert med gul farge

Figur 2: Viser de 10 kommunene som utgjør Orkdalsregionen og influensområdet for E 39.

3

2.2 Befolkning og næringsliv
Bosatte:
Når en ser bort i fra kommunene Trondheim og Melhus, viser tabell 1 at Orkdal kommune har størst
innbyggertall av kommunene i influensområdet til E39 (ca. 12 000 innbyggere). Skaun er den nest største
kommunen med ca. 8 000 innbyggere. Kommunene Orkdal og Skaun er også de som har størst vekst.
Tabell 1: Demografisk utvikling i Orkdalsregionen per juni 2018. Kilde SSB, Tabell: 06913 og Tabell:10213.

Kommunestruktur:
Kommunene Agdenes, Meldal, Orkdal og deler av Snillfjord vil fra 01.01.2020 slå seg sammen til nye
Orkland kommune. Den mye kommunen vil bestå av ca. 18000 innbyggere.
Fra samme dato vil også kommunene Hemne, Halsa og deler av Snillfjord vil slå seg sammen til nye Heim
kommune.
Bo- og arbeidsregion:
Orkanger og Trondheim er de største målpunktene i området når det gjelder sysselsetting. Som tabell 2
viser er ca 68 % av de sysselsatte i Orkdal kommune bosatt i kommunen, mens ca 30 % kommer fra
nabokommunene. Av disse igjen kommer over halvparten fra kommunene øst for Orkdalen (Melhus,
Skaun og Trondheim).
Det er 7685 sysselsatte som bor i influensområdet til E39 og som pendler til Trondheim. Ca. 90 % av disse
bor i kommunene Orkdal, Skaun og Melhus.
I hver av kommunene Surnadal, Hemne, Hitra og Frøya er det ca. 2000-3000 sysselsatte. Ca. 80 % av disse
er bosatt i arbeidsstedskommunen.

Tabell 2: Viser sysselsatte personer i de ulike kommunene og innpendling til kommunene Trondheim og Orkdal
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Næringsliv og næringsutvikling:
Orkanger er et viktig senter for handel og industri. Kommunen har bl.a. 1200 industriarbeidsplasser.
De viktigste industriarealene er Grønnøra med havna og industrien på Thamshamn. Trondheim havn IKS
har utarbeidet reguleringsplan for en utvidelse av havneområdet på Grønnøra for å øke kapasiteten og
videreføre Orkangers posisjon som en viktig havn i regionen (planen er ikke endelig vedtatt).
Hitra og Frøya har stor produksjon av sjømat, dette er i all hovedsak oppdrettslaks. Laksen som fraktes fra
øy-kommunene skal stort sett sørover på E6. Transporten foregår på veg. Prognoser tilsier at det vil bli
stor vekst når det gjelder produksjon av oppdrettslaks, en kan derfor se for seg økt laksetransport (tunge
kjøretøy) sørover.
På Hitra bygges det nå en ny havn (Hitra kysthavn) som vil bli et industri- og logistikkområde for marin
sektor i hele Midt-Norge. Havna ligger midt i skipsleia mellom Trondheim og Kristiansund og vil kunne bli
et havnetilbud til sjømat- og fiskeindustrien på Hitra/Frøya og i regionen forøvrig.
I Surnadal er ca 14 % av arbeidsplassene industriarbeidsplasser. Kommunen er også en viktig kraftkommune. En betydelig del av transporten fra industrien foregår på veg.
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2.3 Samferdsel
2.3.1 Dagens vegsystem

Figur

3 Dagens E 39 Vinjeøra- Klett

E 39 er hovedtransportåren mellom nordvestlandet og Trondheim. Dagens E 39 har varierende
vegstandard. De dårligste vegpartiene mht vegbedde, kurvatur og bæreevne finner vi mellom Stormyra og
Høgkjølen og mellom Harangen og Gjølme (Orkanger).
Øvrige vegstrekninger mellom Stormyra og Klett er vesentlig forbedret. Ny to- felts veg mellom Harangen
og Høgkjølen sto ferdig i 2015. På strekningen mellom Bårdhaug og Klett ble ny to- feltveg (uten
midtdeler) åpnet i 2005. Denne vegstrekningen har 6 tunneler og går gjennom tettstedene Børsa og
Buvika.
I Orkdalen krysser E 39 gjennom de mest sentrale områdene av byen med bolig, service og
forretningseiendommer på begge sider av vegen. Her består E 39 av flere T- kryss og 4 rundkjøringer og
hastigheten er sterkt nedsatt.
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I figur 4 er sentrale
fylkesveger i Orkdalsregionen
markert med rød farge
Europavegene E39 og E6 er
markert med gul farge.

Figur 4: Viser en oversikt over
sentrale fylkesveger

Fv.714 er eneste forbindelse til Orkanger og Trondheim for kystkommunene Snillfjord, Hitra og Frøya.
Vegen er derfor svært viktig for hele kystdistriktet og laksetransporten spesielt. I løpet av den siste 10-års
perioden har vegen fått en betydelig standardheving. Etter at prosjektet «Fv.714 Laksevegen» avsluttes i
2020 er det totalt investert ca 2,6 mrd i vegen, og veglengden er innkortet med ca 12,5 km. Tiltakene har
medført en raskere, tryggere og mer forutsigbar transportrute.
Fv 710 knytter Orkanger til Fosen, og er eneste vegforbindelse gjennom Agdenes kommune. Fra Valset går
det ferje over til Brekstad og Ørland kommune, med Ørland lufthavn som er hovedbase for nye F35
jagere. Dette gjør vegen fram til Valset viktig med tanke på økt aktivitet med tungtransport til flybasen,
men også i beredskaps-øyemed. Dagens veg holder generelt lav standard med strekningsvis smal veg og
dårlig horisontal og vertikalkurvatur. Deler av strekningen har ikke tilstrekkelig bredde til midtmerking.
Gjennom bompengeprosjektet «Fosenvegene AS» er noen mindre delstrekninger på vegen utbedret i
senere år.
Fv 65, Fv 700 og Fv 701
Utfordringene på Fv 65 og Fv 700 er overordnet lik. Vegene har relativt dårlig vegstandard både når det
gjelder vegbredde, horisontal og vertikal- kurvatur. På fv 65 er stigningen opp mot Storås spesielt
utfordrende, og på fv 700 er det en krevende strekning opp mot Berkåk.
For tungtransport som kommer fra Hitra, Frøya og Surnadal og som skal videre til østlandet er det i dag
raskere å følge fylkesvegnettet til Beråk framfor E39/ E6. En del av trafikantene velger derfor denne ruta
til tross for dårligere standard.
2.3.2 Trafikkmengde
Figur 5 viser trafikkmengde på riks- og fylkesveger gjennom Orkanger.
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E39 øst for Orkanger har en ÅDT på ca. 8600 kjt/d mens E39 vest for Orkanger har en ÅDT på ca. 3600
kjt/d. Dette betyr at øvrig vegnett og pendlertrafikk til/fra Orkanger og Trondheim bidrar til at
trafikkmengden øker med ca. 60 % østover fra Orkdal mot Trondheim. Ved Klett i Trondheim kommune er
trafikkmengden på ca. 13 000. Dette viser at pendlertrafikken fra Skaun kommune bidrar med mye trafikk
på strekningen (viser til kap. 2.2 og tabell 2).
I sentrum på Orkanger er trafikkmengden på E39 størst øst for Bårdshaugbrua med 9800 kjt/d.
Av fylkesvegnettet i Orkanger det det fv. 65 som bidrar til mest trafikk inn mot E39 med ca. 4900 kjt/d ved
Bårdshaug. Det er mer trafikk på fv. 65 på Storås (ÅDT = 6500 kjt/d) enn det er på E39 på Harangen (3960
kjt/d).

Figur 5: Viser trafikkmengder på riks- og fylkesvegnettet gjennom Orkanger (Kilde NVDB år 2016)
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2.3.3 Trafikkulykker
Figur 6 viser ulykker på vegnettet fra 2009 – 2016. Som en kan se av kartet er det flest ulykker på
strekninger med høy ÅDT (E39 og fv. 65). Spesielle strekninger en kan merke seg er E39 fra Thamshamn til
Orkanger. Det er spesielt mange ulykker med høy skadegrad fra Buvika til Klett.

Figur 6: Viser trafikkulykker (skadegrad: drept (rød), meget alvorlig (oransje) skadd og alvorlig skadd (gul) på E39
inkl. influensområdet fra 2009 - 2016.

2.3.4 Kollektivtilbud
Kollektivruter:
Det er et godt tilbud i rushtidene for kollektivreisende på strekningen E 39 Orkanger- Trondheim, mens
tilbudet på kveldstid og i helgene er vesentlig redusert.
Det er regiontilbud på følgende strekninger:
9

•
Trondheim- Orkanger via fv. 800:
16 avganger per dag
•
(Trondheim)-Orkanger- Kyrkseterøra-(Aure): 1-4 avgang per dag
•
Berkåk- Meldal-Orkanger:
1-4 avgang per dag
•
Orkanger – Lensvik – Valset
1-3 avganger per dag
•
(Trondheim) – Krogstadøra – Hitra – Frøya
1-2 avganger per dag
Reisetidsforholdet mellom buss og bil er beregnet til ca. 1,3 i rushtid. Utenom rushtid er dette forholdet
dårligere siden de fleste reisende må benytte omstigning.
Innfartsparkering:
Orkanger rutebilstasjon tilbyr 145 P-plasser. Det finnes også tilbud om sykkelparkering på
rutebilstasjonen.
I Børsa er det er totalt 142 parkerings-plasser avsatt som innfartsparkering, 10 av disse er under tak, 6-10
plasser er avsatt til HC og det er 10 plasser til sykkel. Innfartsparkeringen er lokalisert både nord og sør for
kryssområdet på E39.
I Buvika er det avsatt et område for kollektivparkering nord for krysset. Her er det ca. 83 p-plasser derav
ca. 3-4 avsatt til HC og 10 plasser avsatt til sykkel.
Hurtigbåt:
ATB sin rute 800/805 har daglig 4-9 avganger mellom Brekstad og Trondheim. Flere av disse avgangene
kjører også innom Lensvik i Agdenes kommune. Hurtigbåten avlaster fv. 710 for trafikk til/fra
Agdenes/Trondheim og til/fra Brekstad/Trondheim. Ferjestrekningen Valset- Brekstad vil bli elektrifisert i
2019.
2.3.5 Havn
Orkanger Havn, som ligger 35 kilometer sørvest for Trondheim er sammen med Trondheim havn et
sentralt logistikkledd for å ta importgodset til Trøndelag sjøveien fra kontinenthavnene. Godset blir herfra
fordelt videre i regionen på vegnettet, hovedsakelig i retning mot Trondheim, men også sørover. I 2010
ble det i Trondheim Havn lastet og losset 1,3 million tonn gods, tilsvarende tall for Orkanger havn var på
ca. 600 000 tonn.
Godstransporten som kjører ut av Orkanger havn for å forsyne Trøndelag med varer/gods ville ellers ha
kommet landeveien fra østlandet.
2.3.6 Jernbane
Nærmeste stasjoner på Dovrebanen er Melhus og Heimdal. Her går regiontog til Oslo og lokaltog til
Stjørdal. Også stasjonene Støren og Berkåk langs Dovrebanen vi være naturlig å benytte for øvre del av
Orkdalsregionen.
Thamshamnbanen ligger mellom Orkanger og Løkken verk i Meldal kommune. Jernbanen er
vedtaksfredet av riksantikvaren (vedtak 2013). Hele traseen og banen med kjøreledningsanlegg, til
sammen 25 km, er sikra og fredet. Vedtaket omfatter også 18 bygninger.
2.3.7 Fly
Trondheim lufthavn Værnes som ligger nord for Trondheim (Stjørdal) har direkteruter til 16 destinasjoner
innenlands og 17 destinasjonen utenlands (kilde: Avnior). Fra Orkanger til Værens er det ca. 70 km og det
er en beregnet reisetid på ca. 1 time (utenom rush).
I tillegg er det daglig direktefly t/r Ørland flyplass til Oslo 2 ganger pr. dag i ukedagene.
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2.3.8 Gang og sykkelveg
Orkdal kommune har en egen gang- og sykkelstrategi som legger følgende føringer:
•
•
•

Småbyen har en kompakt levende bykjerne med attraktive sentrumsfunksjoner innen
gangavstand.
Elva Orkla og nærområdene har sammen med idrettsparken og områdene ved Gammelosen blitt
sentrale sammenhengende friområder for befolkningen. Det er opparbeidet et sammenhengende
turvegnett for gående og syklende i hele småbyen.
Det bygges ny gang- og sykkelvegbru ved Bårdshaugbrua.

Figur 7 viser hvordan det skal tilrettelegges og satses på sykkel mellom Orkanger, Fannrem og Gjølme
fram mot 2040.

Figur 7: Hovedsykkelnett fram mot år 2040. Figuren er hentet fra temaheftet «Gå- og sykkel i Orkdal» som er et
utfyllende dokument til vedtatt kommunedelplan

Statens vegvesen gjennomførte i juni 2011 manuelle registreringer av g/s trafikken i Orkdalsveien. Disse
er vist i tabell 3.
Registreringene viste at for
Tabell 3: Viser telling av gående og syklende på nord/sør for Orkdalsveien: Orkdalsveien var andelen syklende
ca. 10-11 % og andel gående ca. 3
%, mens andelen bilister var 86 %.
Ved å legge mer til rette for
gående og syklende i
sentrumsområdet, kan denne
andelen økes på bekostning av
biltrafikken.
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2.3.9 Miljø
Havneområdet i Orkanger genererer mye trafikk. Denne trafikken går igjennom tettstedsområdet på
Orkanger og gir store støv og støyulemper. En utbygging av Orkanger havn vil føre til økt tungbilandel i
området, med de følger dette får for myke trafikanter, trafikkavviklingen, støy, osv. E39 fra Orkanger til
Klett går igjennom flere tettsteder (Børsa og Buvika) i tillegg til Orkanger, der bebyggelsen er ligger tett
inntil vegen. Dette gir store støy- og støvulemper for lokalbefolkningen.

3 Utfordringer
3.1 Nasjonalt perspektiv- sentrale føringer
Nasjonale føringer i NTP danner føringer både for nasjonale og regionale transportløsninger.
Stortinget har gjennom Nasjonal transportplan 2018-2029 (Meld. St. 33 (2016-2017) vedtatt følgende
overordnede og langsiktige mål for transportsektoren:

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Hvert fjerde år utarbeider regjeringen nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.
Forventningene skal følges opp i planleggingen etter plan- og bygningsloven og legges til grunn for statlige
12

myndigheters medvirkning i planleggingen. Det nyeste forventningsdokumentet, vedtatt ved kongelig
resolusjon 12. juni 2015, omhandler tre hovedpunkter:
•
•
•

Gode og effektive planprosesser
Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder

Tunnelsikkerhetsforskrift
Tunnelsikkerhetsforskriften stiller krav til etablering av nødutganger for tunneler på riksveg med lengde
over 500 m og Ådt over 8000 kjt/døgn. Det kan derfor være fornuftig allerede ved en trafikkmengde på
8000 kjt/døgn å vurdere to tunnelløp i stedet for et nettverk av nødutganger.
Ved Ådt > 12 000 er det krav om 4-felts veg i henhold til vegnormalene (Håndbok N 100). Videre er det et
krav om at veger med 4 felt alltid skal bygges med toløps tunneler.
Tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesveg gjelder for tunneler over 500 med ÅDT 300 eller mer.

3.2 Regionale og lokale føringer
Bymiljøavtale
Det vises til nasjonalt mål om at persontransportvekst i byområder skal tas med kollektivtransport, sykling
og gange, det såkalte nullvekstmålet. Staten, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune har
inngått en forpliktende bymiljøavtale i tråd nullvekstmålet for Trondheim kommune. Det pågår
reforhandling av avtalene basert på NTP (2018-2029). Det legges opp til en utvidelse av avtaleområdet.
Samferdselsstrategi for Trøndelag og ny vegstrategi
Nord- og Sør-Trøndelag er fra 01.01.2018 slått sammen til Trøndelag fylkeskommune. I denne forbindelse
er det vedtatt en overordnet strategi for samferdselsområde mot 2030.
Bærekraftig areal og transportstruktur

Areal- og transportplanlegging samordnes på
tvers av kommunegrensene
Funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner
Arealbruk følger opp klimamål og ønsket
samfunnsutvikling

Et samordnet transport- og
samferdselssystem

Transportsystemet er funksjonelt og
klimanøytralt
Transportnettet er tilpasset lokale og regionale
behov
Ulike transportformer kombineres i gode
knutepunkt
Trøndelag skal være en pådriver for økt andel
godstransport på sjø

Basert på hovedstrategien skal det videre utarbeides en strategi for fylkesvegnettet, en strategi for
godstrafikk og en strategi for sjøtransport. I følge forslaget til vegstrategi har Trøndelag fylkeskommune
en «målsetting om å ha en infrastruktur som ivaretar trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og regional
utvikling». Vegstrategien skal vedtas i slutten av 2018, mens godsstrategien skal vedtas (kommer med
dato). Begge strategiene sammen med vedtatt samferdselsstrategi vil gi føringer for planlegging av
vegsystemet innenfor influensområdet for E 39.
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Regional transportplan Midt- Norge (2016)
Sør-Trøndelag fylkeskommune har i samarbeid med fylkeskommunene i Nord-Trøndelag og Møre og
Romsdal utarbeidet Regional transportplan Midt-Norge. Delrapport 1 Transportstrømmer og udekket
transportbehov formulerer to relevante udekkete transportbehov:
•

•

Behov for bedre framkommelighet på hovedvegnettet i regionen, særlig på E6 og E39.For
næringslivets transporter og befolkningens transport mellom byer og tettsteder, er det viktig å ha
høyt fokus på å forbedre disse hovedårene, både med hensyn til reduserte reisetider, økt
pålitelighet og sikkerhet. Det bør særlig fokuseres på å få sammenhengende standard på de to
riksvegene E6 og E39
Behov for bedre tilrettelegging for gods på sjø og bane. Dette utdypes med at stamnetthavnene i
regionen må styrkes i form av bedre veg tilknytninger.

Strategisk næringsplan for Orkdalregionen (2015)
For samferdselsområdet er det satt opp følgende mål: «Orkdalsregionen skal ha gode kommunikasjonsog samferdselsløsninger som dekker næringslivets fremtidige behov og er egnet til å trekke til seg flere
næringer». Det vises til at næringslivet i Orkdalsregionen opplever at vegnettet og infrastruktur for øvrig
er et av de største hindrene for vekst og utvikling. Og at gode løsninger på dette området er derfor en
forutsetning både for videre utvikling av eksisterende næringsliv, og etablering av nye bedrifter.
Orkdal kommune- kommuneplan og miljøpakke
I kommuneplanen Orkdal 2040 pekes det i tettstedsanalysen på at fv. 710/E39 over Bårdshaug er en
utfordring i sentrumsutviklingen, og at E39 er en funksjonell og visuell barriere langs sentrum.

3.3 Hovedutfordringer i analyseområdet
Stortinget har som langsiktig mål å bygge ferjefri E 39 mellom Kristiansand i sør og Trondheim i nord (NTP
for 2018-2029). Strekningen mellom Vinjeøra og Klett inngår som en del av denne om lag 1100 km lange
kyststamvegen.
Det nasjonale behovet for E 39 som hovedtransportåre er en effektiv og sikker transport av varer og gods
fra kysten og til de nasjonale knutepunktene for videre transport til kontinentet.
Tunellsikkerhetsforskriften stiller krav til etablering av nødutganger for tuneller med lengde 0,5 km – 10
km med ÅDT over 8000 kjt/døgnet. Kravet inntrer på det tidspunkt ÅDT overstiger de gjengitte verdiene.
Fem av tunellene på strekningen mellom Thamshamn og Klett tilfredsstiller ikke dette kravet.
Åpninga av ny E 39 fra Harangen til Høgkjølen medførte endret trafikkmønster gjennom Orkanger. Dagens
E 39 gjennom Orkanger har ikke mindre enn 4 rundkjøringer og kan defineres som en gate. Dette
reduserer framkommeligheten for gjennomgangstrafikken betydelig.
E 39 over Bårdshaug er en funksjonell og visuell barriere i sentrum av Orkanger og hindrer videre
sentrumsutvikling. Det samme gjelder for øvrig tettstedene langs aksen Orkanger- Klett. Trafikken langs E
39 medfører miljøulemper (som støy og luftforurensninger) og redusert trafikksikkerhet for lokale
bomiljø. Det er behov for økt fokus på separering av trafikantgruppene, spesielt de myke trafikantene.
Behovet for økt kapasitet og bedre fremkommelighet er knyttet til store deler av transportnettet i
Orkdalsregionen. Spesielt innen gods- og varetransport forventes trafikkvekst som følge av:
•

Kraftig vekst i sjømatnæringa på Hitra/ Frøya
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•
•
•
•

Utbyggingen av Orkanger havn som regionhavn
Utbygging av Hitra Kysthavn og Industripark
Bygging av ny godsterminal på Torgård
Utbygging av kampflyplassen på Ørlandet

Orkdal havn som nytt logistikk-knutepunkt for Trondheimsregionen gir behov for bedre tilknytning til
hovedvegnettet.
Fra Orkdal er det flere alternative veger ut av regionen og videre sørover hvor det er mulig å velge mellom
riksveg eller fylkesveg. For å dekke framtidas transportbehov vil det være nødvendig å se nærmere på
samspillet mellom de ulike transportårene, og deres rolle og funksjon i det samla transportnettet.
Ut fra lokalt behov vil det også være viktig å ha god standard på de viktigste ferdselsårene mellom
befolkningssentre med tanke på pendeltrafikk.

4 Forslag til samfunnsmål
Nasjonalt:
E 39 skal være en effektiv og sikker hoved-forbindelse mellom nordvestlandet og Trondheim.
Regionalt/lokalt:
Et bærekraftig transportsystem i Orkdalsregionen som ivaretar næringslivets og befolkningens
transportbehov.

5 Avgrensing av oppgaven
5.1 Geografisk avgrensing
Geografisk avgrensing av oppgaven er vist i figur 8.
E 39 avgrenses til strekningen mellom Stormyra, ca 2 km øst for Vinjeøra, fram til Klett.
Kjernen i analyseområdet vil være Orkanger og Orkdalen. Orkanger er knutepunktet hvor trafikken nordsør og øst-vest bindes sammen.
Kryssing av E39 i Orkdalen og lokalisering av nytt kryssområde i Orkdalen er en premissgiver for påkobling
av fylkesvegsystemet og lokaltrafikken i Orkanger. Det er tidligere sett på kryssing av Orkdalen i følgende
rapporter «Forprosjekt for kommunedelplan for E39 Harangen – Thamshamn» og «E39 Harangen –
Thamshamn. Tilleggsutredning». Begge disse rapportene beskriver kryssing av Orkdalen som utfordrende.
Kryssing av Orkdalen er også premissgiver for framtidig linjeføring for E 39 fra Harangen til Orkanger og
fra Orkanger til Klett.
Fv. 714, fv. 710 og fv. 65 (fra Surnadal til Storås) bidrar til trafikk inn mot E39. Fv 65 fungerer også som
omkjøringveg for trafikken fra sørvestre nordmøre til trøndelag.
Fv. 65/700/701 fungerer i dag som en avlastings-/omkjøringsrute for en del av trafikken til/fra Østlandet
over Berkåk, og må også inngå i analyseområdet. Det samme gjelder E6 på strekningen mellom Klett og
Berkåk.
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Figur 8: Viser geografisk avgrensing av oppgaven. Kjernen i KVU-området er markert med grønn sirkel.
Fylkesvegene som kan avlaste riksvegene (E39 og E6) med trafikk er markert med rødt. Øvrige fylkesveger er
markert med blått. Samtlige markerte fylkesveger vil bli en del av transportmodellen.

5.2 Tematisk avgrensing
Hovedfokus i KVU’en vil være E 39 fra Stormyra til Klett. Men videre utvikling av E39 må vurderes i
sammenheng med transportsystemet for øvrig i Orkdalsregionen.
Det skal vurderes hvilken rolle og funksjon de viktigste fylkesvegene skal ha i det helhetlige
transportnettet. Spesielt skal det vurderes hvilken rolle fv 65/700/701 kan ha som avlastning av E 39/ E6
på kort og lenger sikt.
Ved vurdering av vegsystemet vil det også være viktig å se det i sammenheng med kollektivtransporten og
forholdet for myke trafikanter.
Hvordan E 39 skal krysse Orkdal, vil være et annet sentralt tema, sammen med tilknytning til
havneområdet og videre sentrumsutvikling i Orkanger, Børsa og Buvika.
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Utredningen skal analysere hvilke virkninger endringer i innfartsårene og E6/E39 kan gi, sett opp mot
samfunnsmål i utredningen, samt nasjonale, regionale og lokale mål. Byvekstavtalen for Trondheim og
målet om nullvekst i personbiltrafikken vil være et viktig mål. Utredningen skal se på om bedre
vegforbindelser i Orkdalsregionen vil gi økt persontransport med bil inn mot Trondheim og drøfte tiltak
for å unngå en slik vekst.
Utredningen skal vurdere metoder for å ta hensyn til usikkerhet i fremtidig utvikling. Det skal tas
utgangspunkt i et tidsperspektiv på 40 år, men det er også aktuelt å vurdere en kortere tidshorisont.
Tiltak på veger skal utredes på konseptuelt nivå. Konsept defineres tilstrekkelig nøyaktig til at sentrale
faktorer som reisetider, reiselengder og ulykkessituasjonen kan anslås.
Endringer i person- og godstransport beregnes med bruk av nasjonal- og regional transportmodell.
Hvorvidt endret trafikkfordeling mellom innfartsårene kan påvirke dimensjonering av den enkelte
innfartsårene vurderes.
Investeringskostnader beregnes med nøyaktighet +-40 %. Det skal gjennomføres samfunnsøkonomiske
beregninger som omfatter prissatte og ikke prissatte virkninger.

5.3 Aktuelle løsningsstrategier eller konsepter
Basert på den tematisk og geografiske avgrensingen viset i kap 5.1 og 5.2 skal det benyttes en løsnings
eller konsepttankegang basert på 4-trinnsmetodikken:
1.
2.
3.
4.

Virkemidler som kan redusere transportbehovet og endre reisemiddelvalg
Virkemidler som kan effektivisere bruken av eksisterende infrastruktur
Mindre ombygginger av eksisterende infrastruktur
Større utbygging av eksisterende og ny infrastruktur.

Arbeidet med å finne fram til muligheter og konsepter blir en del av gjennomføringen av selve KVU’ en.

5.4 Metodikk og verktøy
Foruten det som er beskrevet tidligere vil det gjennomføres trafikkberegninger med bruk av Nasjonal- og
Regional transportmodell (NTM og RTM). Overføring mellom transportformene vurderes ved hjelp av
RTM og kvalitative vurderinger.
Samfunnsøkonomiske beregninger skal gjennomføres med trafikantnyttemodulen og kollektivmodulen i
RTM og bruk av virkningsberegningsprogrammet EFFEKT. I forbindelse med dette gjennomføres en
trafikkundersøkelse som grunnlag for kvalitetssikring og kalibrering av trafikkmodellen.
For godsdata vurderes en samlet godsstrømsanalyse for hele området, nye analyser på delområder eller
det kan benyttes eksisterende godstrømsanalyser, for eksempel innenfor sjømatnæringen som er gjort de
senere år.

5.5 Grunnlagsdata
Grunnlagsdata for KVU’en baseres på kjent informasjon. Det vurderes om det faglige grunnlaget er
tilstrekkelig for vurdering av virkninger på for eksempel kollektivtrafikken og gående og syklende.
Grunnlagsdataene suppleres ellers med andre data dersom det vurderes som nødvendig.
Eventuell innsamling av andre grunnlagsdata vil kunne gjøres i samarbeid med offentlige etater og
instanser, kommuner og næringslivet.

17

6 Prosjektorganisasjon

7 Framdrift
Departementet forutsetter at KVU ferdigstilles i god tid før fremleggelsen av neste nasjonale
transportplan, og senest innen tidspunkt for transportetatenes grunnlagsdokument til meldingen.
Vi vil ta sikte på at KVU oversendes til Samferdselsdepartementet innen utgangen av 2019.
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