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Industriområdet Ørin Nord danner en unaturlig avslutning mot Verdalselva. For å få 
en bedre landskapsmessig tilpasning til verneområdene i elveosen kan det være 
aktuelt å gi utløpet en ny utforming.  
 
Slik traséen for Verdalselva er med en avbøyning fra nord til vest like før utløpet vil 
hovedstrømmen følge langs nordre land et stykke ut i sjøen. Utløpet er bredt nok og 
elva vil ikke fylle hele bredden unntatt under flom og ved høy vannstand i sjøen.  
Hydraulisk sett fungerer således utløpet.  
 
I bukta som er mellom industriområdet og landområdet ved brua vil det være en 
bakevje, som varierer i styrke med vannføringen. Likeledes vil elvestrømmen på vei 
ut gjennom osen trekke med seg vann fra overflata og dypere lag, slik at det 
genereres strømmer inn mot hovedstrømmen på begge sider av elveutløpet. Dette 
kalles medrivning. 
 
Mest dominerende antas medrivningen å være vest av industriområdet. Denne vil 
dreie mot urviseren og kan medføre avsetninger av finstoff i området utenfor 
industriområdet.  
 
Bølger over Trondheimsfjorden fra nordvest til vest står på mot området og bølge-
generert strøm kan påvirke strømforholdene noe. 
 
Utvides elveosen ved at deler av industriområdet fjernes vil fortsatt hovedstrømmen i 
utløpet gå langs nordre land. I flomperioder vil elva bre seg ut og fylle hele løpet, 
selv om bredden er utvidet. Som i dag vil elveleiet kunne flytte seg noe i osen etter 
flomperioder, men dette er naturlige variasjoner. Vi vil anta at bakevjen som er 
beskrevet i bukta mellom land og industriområdet for dagens situasjon i perioder vil 
kunne strekke seg et stykke ut langs den nye fyllingsfronten.  
 
Hydraulisk sett vil ikke en utvidelse av elveosen ha negative innvirkninger på elva, 
og en står derfor fritt til å gi utløpet den landskapsmessige form en måtte ønske. 
 
Forskyvning av elveosen mot syd, nærmere havnebassengene, kan medføre – dog 
uten at vi kan si det sikkert – at løsmasser i større grad enn i dag avsettes nær og i 
innløpet til havna. Det kan derfor være gunstig å gi utløpet en form som tvinger elva 
noe mer mot nord i flomperioder. Dette kan oppnås ved å utforme fyllingsfronten 
som en bue mot nord og eventuelt anlegge en molo ved havna, som vist i Figur 1. 



 


