
Storhavn gir 243 jobber - på 26 år 

Storhavn på Orkanger vil gi minst 243 arbeidsplasser i Orkdal innen 2040, altså i løpet av 26 år. Disse 

arbeidsplassene er eneste argument for at Orkanger skal løse Midt-Norges problem. Vi tar ulempene 

ingen andre vil ha. 

Med på lasset får vi støy, tungtrafikk, skader på fugleliv og annen fauna, nedbygging av de siste 

restene av strandsonen - og trolig bompenger. Trondheim Havn vil sluke omtrent alt Orkdal har av 

ledige næringsarealer. Havna skal styre hva slags type jobber vi får og hvordan vi bruker arealene i 

Orkdal kommune i framtida. 

Trondheim kommune kan juble. Orkanger storhavn bidrar til at Nyhavna blir frigjort for byutvikling. I 

Trondheim kommer en ny, attraktiv bydel med boliger, kafeer og bedrifter med mange ansatte og 

høy kompetanse. I Orkdal skal vi ha lager og containere, og ca en – 1 - ansatt for hver dekar tomt 

havna overtar på Grønøra. 

Prisen havna skal betale har aldri vært tema i debatten i Orkdal. 550 kroner per kvadratmeter er 

opplest og vedtatt. I Trondheim kan Havna selge for det mangedobbelte når lagre og gods flytter til 

Orkanger. 

Det foreligger nå flere rapporter om følgene av storhavn på Orkanger. Alle er nøytrale eller negative, 

unntatt en. Den eneste som blir framstilt som positiv er beregningen som sier minst 243 nye jobber 

på 26 år. Dette er også den eneste rapporten Trondheim Havn har brukt fagfolk til å presentere, med 

kulturinnslag og inviterte gjester på Rådhuset. 

Det foreligger for eksempel en rapport om skadene på naturmangfoldet ved utbygging og 

oppmudring i strandsonen rett utenfor Gammelosen. Slikt forbigås i stillhet. Støyrapporten er heller 

ikke presentert av profesjonelle slik at folk kan få svar på spørsmål rundt usikkerhet og bekymring. 

Ledelsen i Orkdal kommune har framstilt Orkanger storhavn som en vinnersak i flere år. Jo mer vi vet, 

dess mindre ser gevinsten ut til å bli. Men omkostningene kan bli store.  

Havna har det travelt, mens Orkdal kommune faktisk har svært god tid. Likevel vil kommunens 

ledelse ha et hastevedtak 24.september. 

Mye vil skje på 26 år. Trolig oppstår nye muligheter som gjør at vi kan bruke de siste arealene på 

Grønøra til noe mer verdifullt enn lagerplass. 

Styret i Orkanger Vel 

 

 


