
 

 

 

  

Statens vegvesen 

Orkanger Stedsanalyse og 
mulighetsstudie E39 
Tilleggsutredning til KVU E39 

Leonard Brunke 
01.10.2019 
 



 

 

Orkanger Stedsanalyse og mulighetsstudie E39, tilleggsutredning til KVU E39.   

 

Dette er en tilleggsutredning til KVU E39 og skal synliggjøre muligheter og utfordringer i forbindelse 
med en framtidig oppgradering og utbygning av ny E39 gjennom Orkanger.  

Dagens situasjon med store mengder trafikk gjennom sentrumsgatene i Orkanger medfører store 
ulemper for Orkanger som by og for gjennomgangstrafikken på E39. Med en ny og bedre kryssing av 
E39 i Orkdalen er det mulig å redusere barriereffekter, forbedre bylivet og framkommeligheten. En 
riktig plassering og utforming kan også være pådrivende for en positiv utvikling for Orkanger by.  
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1. Sammenfatning og konklusjon  

 

Figur 1: Kartet viser Orkanger og Fannrem som en sammenhengende by. Med ulike løsninger for tverrforbindelser på E39.    
Kilde: kart fra finn.no og illustrasjon Leonard Brunke 
 

Figur 1 viser fire ulike alternativene for nye E39 korridorer gjennom Orkanger. Alternativ 2,3 og 4 
medfører lengre veg og større barriervirkningen for området Orkanger/Fannrem.  

Alternativ 1 som viser en ny korridor over havneområdet/industriområdet, gir en effektiv kobling til 
dagens E39 på østsiden og vestsiden av Orkanger. En bru/fylling er å foretrekke framfor en kulvert 
som kan være utfordrende å bygge. Havneområdet er mer robust og tåler bedre en økt 
trafikkbelastning en de sentrale delene av byen Orkanger. Med denne løsning kan dagens vegsystem 
i Orkanger utformes med bygate-kvaliteter og myke trafikanter kan få muligheter å krysse i på 
gatenivå. 

  



2. Bakgrunn 

Orkanger en langstrakt by i retning nord/sør som er sammensatt av flere bydeler. 
E39 går i dag rett igjennom sentrumsområdene i Orkanger.  Fv 65 går på østsida og fv 6482 på 
vestsida av Orkdalen. Sammen med elva Orkla er disse veg-korridorene med på å dele opp byen. 
Dagens E39-korridor er lokalisert i en av byens sentrale hovedgater. Her blandes 
gjennomgangstrafikk med lokaltrafikk.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Viser det viktigste vegsystemet i Orkanger/Fannrem 

  

Fv 6428 

Fv 65 



3. Historisk utvikling 

Orkanger som regionsenter i Orkdalsregionen har utviklet seg mye de siste 150 årene og det er viktig 
å tilegne seg forståelse og innsikt om byens utvikling i denne perioden.  

Med utgangspunkt i elva, havna og landskapets topografiske sammensetting har Orkanger under de 
siste århundrene årene utviklet seg fra et jordbrukssamfunn til et industrisamfunn.  
 

Figur 3-4: Viser kart over Orkanger fra 1866 (venstre) og flybilde over samme område fra 2018 (høyre). Kilde: Statens 
kartverk. 

Industriområdet på Orkanger ble i løpet av 1970 tallet bygd midt i elveosen til Orkla. I dag er elve-
deltaet redusert til en gjenbygd kanal. Restene av deltaet er begrenset til små områder i den vestlige 
og østlige kanten av fjorden. Ved utbygging av industriområdet i elveosen ble det også bygget ny bru 
over Orkla. Denne kom i tillegg til Bårdshaugbrua (dagens E39).   

Figur 3 og 4 viser at elva Orkla tidligere hadde en større og mer naturlig utforming. Den store 
elveosen var i gamle dager et viktig landskaps elementene i Orkanger.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1908 ble Thamshamnbanen mellom Løkken verk og Orkanger åpnet. Jernbanen skulle frakte malm, 
personer og gods mellom Løkken til havna på Orkanger. Banen har hatt en stor betydning for 
utviklingen av byen Orkanger. I dag fungerer banen kun som museumsbane og det er mulig å ferdes 
de 22 km fra Løkken til Thamshamn i sommerhalvåret. Banen og bebyggelsen som hører til anlegget 
har en meget stort kulturhistorisk verdi og stor identitets verdi for hele regionen. Banen er revet 
nord for Bårdshaug.  Traseen sør for Bårdshaug ligger på østsiden av Orkla i retning nord/sør. Nye 
korridorer for E39 sør for Orkanger må krysse denne traseen.  

 
Figur 6: År 1908. Banen mellom Løkken Verk og Thamshavn ble åpnet i sin heilhet. Kilde: L. Marienborg/NTNU UB UBT-TO-
001334-24_01 
 

Havna i Orkanger har utviklet seg i takt med industrialiseringen. De framtida planene for havna viser 
fortsatt utfylling og utbygging på vestsiden av elva Orkla. Dette vil medføre at hele strandlinjen der 
Orkdalen møter Orkdalsfjorden blir et stort sammenhengende industriområde. Rester av den gamle 
elveosen blir redusert til et minimum.  Det bør i framtidige planer og tiltak være mulig å ta vare på 
elvevannet og få det til å bli en del av elvedeltaet i øst og i vest. Elvevannet kan ledes ut til de deler 
av elvedeltaet som fortsatt eksisterer.  På denne måten får områdene en aktiv forsyning av vann, 

Figur 5: Flyfoto fra Orkanger fra 1973 (venstre) og 1979 (høyre) 



sediment og næringsstoffer. Med tiden kommer områdene å få en rikere og mer naturlig 
sammensetning.  

 
Figur 7: Illustrasjon som viser framtida utvidelse av dagens havneområde (Grønnøra vest). Kilde: Trondheim Havn. 

4. Utvikling av vegsystemet 

Utvikling av byen Orkanger som industrisamfunn har gjennom tidene gitt et økt behov for boliger, 
vegsystem, gater og handel. Et gatesystem med torg og plasser har utviklet seg over tid. Med tiden 
har også kravet om et effektivt transportsystem vokst fram. 

Hovedvegsystemet mellom Nordmøre og Trøndelag har gjennomgått store traséendinger i de siste 
20 årene. Som figur 8 viser fulgte hovedvegen E 39 tidligere dalbunnen i nord-sør retning og gikk 
langs østsiden av byen. 

 
Figur 8: Som rød linje viser var E39 (år 2002, rv. 65) lokalisert på østsiden av sentrumskjernen i Orkanger.  Kilde Norge i 
bilder. 
 

Ny E39 mellom Thamshamn og Øysand ble ferdigstilt i 2005 og erstattet dermed den smale vegen 
langs Orkdalsfjorden og Gaulosen (i dag fv. 800). Med en forbedret vegstandard på denne delen av 
E39 økte også kravet på utbedringa av E39 vest for Orkanger. 



En ny trase for E39 mellom Harangen – Høgkjølen ble åpnet i 2015. I den forbindelse ble E39 flyttet 
fra østsiden av dalen (nord-sør retning) til å gå (øst-vest) via Orkangerveien (se figur 9). Et resultat av 
dette er en betydelig økt trafikkbelastning i Orkanger sentrum.  

 

Figur 9: E39 (år 2019) går gjennom sentrum av Orkanger. Kilde: finn.no  

E39 korridoren passerer gjennom Orkanger med 4 rundkjøringer (se figur 11). Dette gir svært dårlig 
framkommelighet for gjennomgangstrafikken. Store trafikkmengden gjennom sentrum er med å 
skape støy- og støvproblemer. Vegen danner en stor barriere midt i byen. Myke trafikanter må krysse 
E39 i kulvert (se figur 10). Dette kan føles utrygt og gir en negativ opplevelse av bybildet.  

 

Figur 10: Gangveg kryssing under E39/ Orkangerveien, flere rundkjøringer samt en blanding av lokal- og 
gjennomkjøringstrafikk. E39 har dårlig framkommelighet og er en barriere i byen. Kilde: Google. 
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Figur 11: Dagens E39 i byen Orkanger har en redusert framkommelighet med mange kryss og er en barriere for myke 
trafikanter med få og dårlige muligheter for kryssing.   Kilde: NVDB. 

 

Figur 12: Et stort antall kryss, plassering i byen og en dårlig geometri tilsier at det må være lav hastighet på dagens E39.  
Kilde: NVDB. 



5. Orkanger-Fannrem er en by i utvikling 

Orkanger er en by med ca. 8000 innbygger og har en sentral beliggenhet nært Trondheim. Fra Orkdal 
havn går det daglig større volum med containergods, stykkgods og bulklast. Orkanger er også et 
svært viktig knutepunkt i for vegnettet i Orkdalsregionen. Med nærhet til Orkangerfjorden, elven 
Orkla, servicebedrifter samt flere attraktive idretts- og rekreasjonsområder har byen utviklet til en 
kompakt og attraktiv by.  

Orkanger er sammensatt av flere mindre bebyggelsesområder og disse er i hovedsak plassert på 
østsiden av elven Orkla. 

Tettstedet Fannrem henger sammen med Orkanger og kan regnes som en del av byen. Orkdalsveien 
går nord-sør i Orkdalen og binder Orkanger og Fannrem sammen. Orkdalsveien er en bygate som er 
utformet med fortau, kantstein, langsgående parkeringsplasser samt gang – og sykkelbane. I figur 13 
er Orkdalsvegen vist med grønn linje, E39 vist rød og fv. 65 og fv. 6482 (Gjølmeslivegen) er vist med 
rosa. Orkanger-Fannrem har et godt utviklet gang- og sykkelvegsystem som i stor grad følger 
hovedvegsystemet. 

Ved siden dette hovedvegsystemet ligger Thamshamnbanen (blå linje). I samme figur er bolig og 
forretningsområdet vist med gult og industri/lager er vist med brunt. I dag finnes det en sterk 
utvikling av nye boliger øst og vest for Orkanger. Det er viktig at byen henger sammen. I dag er E39, 
Fv65 og Orkla barrierer som deler opp byen og hindrer utviklingen.  

Orkla har en høy verdi som rekreasjonsområde. Det er i dag tre bruer over Orkla som binder østsiden 
av Orkanger til vestsiden. To av disse bruene er svært trafikkerte (Grønørbrua og Bårdshaugbrua). 

 
Figur 13: Kartet viser Orkanger og Fannrem som en sammenhengende by. Fv. 65 og Ev. 39 er barrierer som deler opp byen. 
Kilde: kart fra finn.no og illustrasjon Leonard Brunke 



 

Figur 14: Orkdalsveien har fine kvaliteter med kantstein, gatetrær, gang- og sykkelbane samt bebyggelse som avgrenser 
gaterommet. Kilde: Google.  

 

For videre utvikling av Orkanger-Fannrem som by og regionsenter bør følgende tema vektlegges og 
vurderes i den framtida planleggingen.   

• En videre utvikling av gatenettverket i Orkanger med en forsterket koblinger til nye 
utbyggingsområder i øst og Fannrem i sør  

• Forbedre muligheten til å krysse Orkla for å nå områdene i vest 
• Minske barriervirkning for E39 og fv. 65  
• Ivareta byens kvaliteter ved å utvikle bygater, plasser og parker  
• Bedre kobling mot Orkdalsfjorden og Orkla  
• En økt prioritering av kollektiv, gående og syklende    
• Forsterking av historiske miljøer, natur og landskapskvalitet 
• Skape et attraktivt bymiljø og en levende by 
• Redusere bilbruken i sentrum og økt sikkerhet for alle  

  



6. Ny E39 gjennom Orkdalen 

Studiet har tatt utgangspunkt i ulike korridorer for E39 gjennom Orkdalen. Disse kan deles inn i 
følgende grupper: 

1. En ny tverrforbindelse over eller under havna  
2. Tiltak i dagens trase  
3. En ny tverrforbindelse ved Evjen 
4. En ny tverrforbindelse ved Fannrem  

De to sørligste korridorene (3 og 4) er det tatt utgangspunkt i de områder som har minst bebyggelse 
ved forslag til nye korridorer. Tiltaket omfatter kryssløsninger inklusive og påkoblingsramper og 
påvirker derfor en stor del av bebyggelsen i området. På grunn av kryssende trafikk, 
Thamshambanen og risiko for flom (200 års flomnivå) må den nye vegen plasseres høyt i landskapet. 
Det leder til utfordrende konstruksjoner og skjermingstiltak. 

 

Figur 15: Forslag til ulike korridorer for kryssing av E39 i Orkdalen 

Tiltak i dagens trase 2 

Alle tiltak i dagens trase gjennom Orkanger har konsekvenser for tilgjengelighet og framkommelighet 
for lokaltrafikken inne i Orkanger. Det er få krysningspunkt over elven Orkla og dette gjør at en 
prioritering av gjennomgangstrafikken på E39 vil virke negativt på lokaltrafikken og Orkanger.  

Orkangerveien er en av hovedgatene i Orkangers gatesystem og kan derfor ikke reserveres for 
trafikken på E39. Bårshaug bru er viktig siden den fungerer som en hovedforbindelse mellom østre 
og vestre Orkanger. Dersom fremkommeligheten for gjennomgangstrafikken på E39 skal prioriteres 
må det vurderes å redusere antall kryss. En utvidelse av eksisterende Bårdshaug bru er ikke realistisk. 
I figur 16 er det illustrert en løsning med ny bru ved siden av dagens og en reduksjon i antall kryss.  



 

Figur 16: Illustrasjon som viser E39 ved dagens trase med ny tverrforbindelse over Orkla (rosa stipla linje). Kilde: Statens 
kartverk/ Leonard Brunke. 

En ny bru løser ikke problemet med mye lokaltrafikk, myke trafikanter og et stort antall direkte 
avkjørsler.  

Framkommeligheten på E39 bli bedre med denne løsningen, men fortsatt kommer barriereeffekten 
og andre negative effekter for Orkanger by å være så store at løsningen ikke er ønskelig. 

En ny nordre tverrforbindelse over/under havna 1 

Industriområdet har ikke samme følsomhetsgrad som de sentrale delene av Orkanger. Fordi området 
allerede er belastet med industri/harde flater.  

Den nye vegen kan legges på bru eller i kulvert med et kryss både på Thamshamn og Gjølme. Ny E39 
vil med denne korridoren gå utenom sentrale deler av Orkanger og i forlengelse av dagens 
europaveg. Veglengden reduseres og det gamle vegnettet i sentrum kan omklassifiseres til 
sentrumsgater, kommunale gater og fylkesveier.   

En kulvertløsning kommer mest sannsynlig å skape store anleggstekniske utfordringer. Ikke minst for 
de virksomheter og bedrifter som er etablert innom området. Det er mulig at Orkla må legges om 
under anleggsperioden. Elven kan legges om midlertidig og den gamle elveosen (Gammelosen) kan 
evt. brukes når kulvert anlegges. Gammelosen brukes i dag til badeplass/rekreasjonsområdet.  

En ny bru/fylling er å anbefale i forhold til bygging, reiseopplevelse, kryssutforming og 
anleggskostnader. Landskapsmessig kan bru bli en barriere for utsikt over fjorden, men dette kan evt. 
avbøtes med god tilpassing/planlegging. Løsningen kan bygges etappevis dersom det er ønskelig å 
løfte standarden på hele E39. Det anbefales derfor å vurdere bru ved videre detaljering av denne 
korridoren.  



 
Figur 17: Illustrasjon av en ny korridor E39 over/under havna, merket 1. Kilde: Statens kartverk / Leonard Brunke. 

Ny kryssing ved Evjen 3 

En kryssing med Evjen gjør at sentrum kan avlastes for gjennomgangstrafikk. Ved Evjen er det noe 
mindre bebyggelse, men dyrkamark vil gå tapt som følge av inngrepet. 

En ny korridor for E39 ved Evjen vist i figur 14 vil skape en ny barriere i området Orkanger / Fannrem. 
Dette er negativt for lokalsamfunnet og de som bor her. Løsningen resulterer også i et stort inngrep i 
jord- og naturlandskapet. Kryssområdene og rampesystemene kommer å ta mye plass i landskapet 
og blir liggende lengre unna de fleste målepunktene. Med utgangspunkt i dagens trasse for E39 i øst 
og vest blir dette en omvei når kryssingen plasseres i sør. I annet fall må ny E39 i øst og vest plasseres 
i et sørligere alternativ.  

 



 
Figur 18: Ilustrasjon av en ny korridor for E39 ved Evjen, merket 3: Kilde Statens kartverk / Leonard Brunke. 

Ny kryssing ved Fannremsmo 

Gir samme effekt som kryssing ved Evjen. Samtidig som ny E39 kommer enda lengre bort fra viktige 
målpunkt i Orkanger. Ved Fannremsmo er det vanskelig å få plass til et fullverdig rutekryss og 
rampene til krysset må evt. plasseres på den nye brua over Orkla. Dette leder til utfordrende 
konstruksjoner og skjermingstiltak. 

 
Figur 19: Viser forslag til ny E39-korridor ved Evjen 
 


	Orkanger Stedsanalyse og mulighetsstudie E39, tilleggsutredning til KVU E39.
	Innhold
	1. Sammenfatning og konklusjon
	2. Bakgrunn
	3. Historisk utvikling
	4. Utvikling av vegsystemet
	5. Orkanger-Fannrem er en by i utvikling
	6. Ny E39 gjennom Orkdalen
	Tiltak i dagens trase 2
	En ny nordre tverrforbindelse over/under havna 1
	Ny kryssing ved Evjen 3
	Ny kryssing ved Fannremsmo


