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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 29.01 2020 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 19- Dato: 22.01.2020  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset i Trondheim 

Tidsrom: Onsdag 29. januar 2020 kl 1300-1600 

Innkalt: Tore Rømo, Carl Jakob Midttun, Morten Wolden, Ingvill Kvernmo, Jan Yngvar Kiel, Kathrine 
Lereggen, Alf-Petter Tenfjord, Vigdis Bolås, Odd Inge Mjøen. 

Kopi Esther Balvers, Hans Kringstad, Astrid Haugslett, Ola By Rise, Håkon Kibsgaard Jordet. 
 
 

RF 01/20 Referat fra møte 27.11 2019 

Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 27.11.2019 

Forslag til vedtak: 

Referat/protokoll rådmannsforum 27.11.2019 godkjennes. 

 

RF 02/20 Ungt Entreprenørskap – konsekvenser av Trondheim kommunes nye avtale med 

UE. 

Sak: Denne saken sto også på sakskartet i det forrige møte, der vedtaket var at leder i Ungt 

Entreprenørskap Frank Norvik inviteres til det neste møtet med oppdatert statistikk om bruken 

av ordningene i de forskjellige kommunene, og at rådmennene ville ta en runde på hjemmebane 

først om erfaringer før det kommende møtet. Saken fra det forrige møtet gjentas nedenfor. 

 

Som kjent har vi over noen år hatt en felles avtale med Ungt Entreprenørskap, som reforhandles 

annet hvert år. Rammen har hele tiden vært på 1,1 mill, som betyr at realverdien er ganske mye 

lavere nå enn når den første avtalen ble inngått. I årsoppgjørssaken for 2018 til Trondheim 

kommune ble det politisk lagt inn 800’ i 2019 til en egen samarbeidsavtale med UE, stigende til 

1,6 mill i 2020. Før det ble klart ble det undertegnet en ny avtale mellom UE og 

Trondheimsregionen for perioden 20-2020. 

 

Det gjør at rammene rundt avtalen med UE må diskuteres. Trondheim kommune har ikke gitt 

eksplitt uttrykk for at de ønsker seg ut av TRR sin avtale, men det er ikke unaturlig at det blir 

konsekvensen. Det er 6 måneders oppsigelsestid på avtalen, det vil si at det kan være mulig å 

varsle oppsigelse før årsskiftet, og dermed kun ha halvårsvirkning i 2020, og bruke første halvår 

til å forhandle fram en ny avtale med UE med de gjenværende kommunene. Alternativet er å la 

den gå ut 2020 med dagens kostnadsfordeling, og vurdere ny avtale for 2021. 

 

Jeg har regnet på konsekvensene hvis Trondheim går ut, med en fortsatt ramme på 1,1 mill vil 

det se slik ut: 

 

Uten Trondheim  Befolkning 2020 TRR 
Kommunal 
egenandel 2020 

Dagens 
egenandel 

Stjørdal  24047 181.242 90.621 39.395 

Malvik  14083 106.143 53.072 24.451 

Melhus  16627 125.317 62.659 28.330 

Skaun  8305 62.595 31.297 14.419 



 

Rådmannsforum 29.01 2020 
 
 
 

 Side 2 av 5 

 

Orkdal  18000 135.666 67.833 22.293 

Midtre Gauldal  6256 47.151 23.576 13.379 

Indre Fosen 9980 75.219 37.610 23.281 

Sum  97298 733.333 366.667 165.549 
   

 

Rådmannsforum må ta stilling til hva vi skal innstille på til AU/Regionrådet i denne saken. 

 

 

Forslag til vedtak:  

Saken legges fram for diskusjon. 

 

 

RF 03/20 Visit Trondheim sitt Vekstprosjekt. 

Sak: Dette har vært et tema i mange omganger, og det jobber nå for å få en avklaring på deltakelse 

fra kommunene i Visit Trondheim fra 1/1-2021. Proneo har fått en oppgave med å sørge for 

framdrift i prosessen, og de vil presentere status og planer framover. 

  

 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

 

 

RF 04/20 Ny Strategisk næringsplan, forslag til prosess-/prosjektplan. 

Sak: Næringsforeningen i Trondheimsregionen er i ferd med å ferdigstille en prosessplan for arbeidet 

med SNP, som vil bli presentert på møtet. Det er viktig at dere som 

rådmenn/kommunedirektører får komme med innspill, spesielt til den kommunale 

involveringen. Prosessplanen vil bli presentert i møtet. 

 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

 

RF 05/20 Nye samarbeidsavtaler mellom kommunene og Trondheimsregionen. 

Sak:   Saken har vært diskutert i flere omganger, nå er vi der at det foreligger en sak til bruk i 

kommunestyrene, i tillegg til den foreslåtte samarbeidsavtalen som Regionrådet vedtok 13/12-

2019. Begge deler ligger som vedlegg, og jeg håper dere rekker å lese gjennom det slik at vi kan 

diskutere både innhold og omfang av saken til kommunestyrene.  

 

Vedlegg 2: Forslag samarbeidsavtale. 

Vedlegg 3: Forslag sak til kommunestyrene 

Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 
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RF 06/20 Førstelinjetjenesten i næringutviklingsarbeidet. 

Sak:   Det har i flere omganger vært diskutert ønsket/behovet for en felles førstelinjetjeneste i 

Trondheimsregionen, uten at vi har kommet videre i diskusjonen. Trondheim kommune vil 

legge ut sin førstelinje på anbud i løpet av første halvår, og vil invitere med de kommunene som 

måtte ønske det. Kari Mette Elden orienterer om prosessen framover. 

 

Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 

 

RF 07/20 Innspill til ny NTP/Samferdselspolitisk fundament. 

Sak:  Samferdselsdepartementet har invitert fylkeskommunene, de største bykommunene, Sametinget 

og KS til å gi innspill på prioriteringer på transportområdet til NTP 2022-2033. Trøndelag vil 

involvere kommunene/regionrådene i prosessen, og ber om innspill innen 1. mars, dvs at 

Regionrådet 14/2 må beslutte innspillet. Føringene fra departementet framgår av vedleggene, 

men kortversjonen er dette, sakset fra fylkeskommunens brev: 

” Departementet har satt følgende krav til innholdet i det nye innspillet fra fylkeskommunen:  

• Forslag til løsninger i prioritert rekkefølge.  

• Løsningene må være egnet til å håndtere de identifiserte utfordringene. Det er viktig at 

sammenhengen mellom utfordringer og forslag til løsninger er godt beskrevet.  

• En redegjørelse for i hvilken utstrekning fylkeskommunen prioriterer å gjennomføre 

løsningene på områder hvor den selv har et ansvar.  

• Forslag til hvordan fylkeskommunen kan bidra til kostnadsreduksjoner og redusert 

planleggingstid i foreslåtte løsninger.  

 

   Fylkeskommunen ber de som vil fremme høringsinnspill om at alle innspill til fylkeskommunen 

overholder de samme kravene til prioritering av løsninger og beskrivelse av sammenheng 

mellom utfordringer og løsninger. Dette vil være avgjørende for muligheten for å få 

gjennomslag for ønskede løsninger i NTP 2022-2033.” 

    

Det mest nærliggende er å legge fram det Samferdselspolitiske fundament som vårt innspill, 

selv om det ikke dekker alle kriteriene til departementet. Et annet alternativ er å knytte seg 

sterkere til Trondheim kommune sitt innspill, som er blitt bedt om å levere eget innspill.  
 

 
Vedlegg 4: Samferdselspolitisk fundament. 

Vedlegg 5: Brev fra Samferdselsdepartementet. 

Vedlegg 6: Brev til kommunene/regionrådene fra Trøndelag fylkeskommune. 

Vedlegg 7: Innspill fra fylkeskommunen til departementet. 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

RF 08/20 Massehåndtering – utredningsbehov. 

Sak:  Massehåndtering er et viktig og utfordrende tema i Trondheimsregionen, som vi blant annet så 

på det forrige regionrådsmøtet. Vi har en dialog med fylkeskommunen og Trondheim kommune 

om temaet, begge har politiske bestillinger de skal følge opp. Esther Balvers, prosjektleder 

IKAP, vil gjerne ha innspill til videre arbeid rundt massehåndtering i Trondheimsregionen: 

1) Oppdatering utredning områder for deponi, 17. april 2015  

 (bestilling fra Regionrådet desember 2019) 
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2) Massebalanse – gjenbruk av overskuddsmasser (behov konsulentbestilling) 

 a. Eksempler fra Trondheimsregionen og Norge etter type overskuddsmasser 

 b. Kunnskap og virkemidler for å få økt gjenbruk av overskuddsmasser i 

Trondheimsregionen 

3) Masseuttaksområder (i samråd med tiltakshavere) 

 a. Potensial for å ta eksisterende masseuttaksområder i bruk for deponering av 

overskuddsmasser (både mellomlagring og permanent lagring) og tidsperspektiv  

 b. Ikke utredning nye arealer til masseuttak: 

 - Nye Veier og Fylkeskommune hovedproblemeier og kommunene planmyndighet.  

 - KDP Grus og Pukk i Trondheimsregionen, del 2 Strategier og retningslinjer, 

vedtatt 27.09.2006 i samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen/Sør-Trøndelag 

fylkeskommune, fortsatt like aktuell.  

 

 
Vedlegg 8: Pukk og grus i Trondheimsregionen, vedtatt 2006 

Vedlegg 9: Massedeponi Trondheimsregionen, vedtatt 2015. 

Vedlegg 10: Kart deponi. 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

 

RF 09/20 Ønske om nye studieplasser for sykepleiestudenter 

 

Sak: Under ordførermøtet 17/1 kom det fram et unisont ønske fra ordførerne om å sette i gang et 

arbeid for å få flere studieplasser innen sykepleie, alle ordførerne bekreftet at de har 

rekrutteringsutfordringer. Første steg vil vel være en kartlegging av behovet, men 

Rådmannsforum vil måtte diskutere hvordan vi kan ta dette videre på en kostnadseffektiv måte. 

 

Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram til diskusjon. 

 

 

RF 10/20 Fylkeskommunens kompetansestrategi, etablering av kompetanseforum – 

Trondheimsregionens rolle? 

 

Sak: Kompetansestrategi for Trøndelag ble vedtatt i mai 2019, og en av de sentrale tiltakene er 

opprettelsen av regionale kompetanseforum. Jeg har vært i dialog med den som har fått i ansvar 

å bygge opp disse forumene, der temaet var litt løselig om Trondheimsregionen kunne være 

geografien for ett av disse forumene, og om TRR som organisasjon eventuelt kunne ta ansvar 

for driften av det.  

 

Verdiforklaringen var ganske uklar, og dette er helt i utkanten av hva vi som organisasjon skal 

drive med, Temaet var også oppe i det forrige Rådmannsforum, og da var vedtaket at saken 

utsettes, og at fylkeskommunen inviteres inn på neste møte for å presentere nærmere hva 

regionale kompetanseforum skal være – og de kommer for å ha en dialog med Rådmannsforum 

 

Forslag til vedtak: 
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 Saken legges fram for diskusjon. 

 

RF 11/20 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 14.02. 2020 

 Møtet vil være i Vanvikan. Aktuelle saker i tillegg til det som står på Rådmannsforums sakliste:  

 Trøndelag fylkeskommune og klimaomstilling 

 

 

Forslag til vedtak: 

 Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 

 

 

RF 12/20 Orienteringer. 

 Indre Fosen NiT 

 

 

RF 13/20 Åpen post/eventuelt. 

  

 

Bård Eidet 

Daglig leder 
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 27.11. 2019 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 19/- Dato: 29. november 2019  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset. 

Tidsrom: Onsdag 27. november 2019 kl 1300-1600 

Til stede: Alf-Petter Tenfjord, Katrine Lereggen, , Morten Wolden, Tore Rømo, Carl Jakob Midttun, 

Ørjan Dahl, Bård Eidet, Håkon Kibsgaard Jordet. 

Forfall: Kjetil Mjøsund, Odd Inge Mjøen, Anne Kathrine Slungård, Vigdis Bolås, Jan Yngvar Kiel, 

Svein Henry Berdal, Astrid Haugslett, Esther Balvers. 

 

 

RF 46/19 Referat fra møte 08.10 2019 

 

Vedtak:  

Referat rådmannsforum 08.10. 2019 godkjent. 

 

 

RF 47/19 Trondheim kommune sin planstrategi, mulige berøringspunkter. 

  Hans Petter Wollebæk innledet, presentasjonen utsendt.  

 

 Fra møtet: Vanlig problemstilling: For dårlig involvering – hvordan treffe og dra med de riktige 

personene? Innbyggerpanel en metode.  

Hvordan få med politikerne?  Mismatch mellom det vi ønsker og dagens kortsiktige tenking.  

Har de rundt oss samme virkelighetsoppfatning som oss? Kommunen må passe på at de ikke 

blir sittende med ansvaret for alt.  

Byvekstavtale/IKAP viktige felles føringer, viktig at vi alle legger det til grunn..  

Trondheim kommune må utfordre kommunene via høring, og kanskje også via andre måter.  

Koble også på planleggere fra de andre kommunene? Både KPS og KPA.  

Tretimers møte i januar/februar? Hans Petter sender invitasjon til rådmennene, som ordner 

deltakelse. 

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering. Innbyggerinvolvering settes som eget tema på et senere møte. 

Trondheim kommune inviterer planlegge fra de andre kommunene til et møte/workshop i 

januar/februar. 

  

 

RF 48/19 Nye samarbeidsavtaler mellom kommunene og Trondheimsregionen. 

 Fra møtet: Samarbeidsavtalen må vise også til kap 17 i kommuneloven. 

Skal begrepet opposisjon brukes?  

Bør vertskommune brukes? Må sjekkes.  

Kontingent: Stå noe om hva den bør brukes til? 

Bruke regionråd som betegnelse i selve avtalen, eller bør det unngås?  
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 Vedtak:  

Saken diskutert, innspill innarbeides i det endelige forslaget. 

 

 

RF 49/18 Utviklingsplan 2020. 

    

Fra møtet: Bør planen også peke på utfordringer som tiltakene skal løse? Kanskje ha med noen utfordringer 

til kommunene? 

Rett opp summen på fond, for mange millioner. 

 

Vedtak:  

 Rådmannsforum ber om at Regionrådet vedtar den foreslåtte Uviklingsplan for 2020. 

 

 

 

RF 50/19 Ny Strategisk næringsplan. 

    

Fra møtet: Viktig at de rette personene får ansvaret for prosessen. 

Sist manglende forankring i næringsapparatet  - viktig at de blir koblet på så tidlig som mulig.  

Dagens plan er for Trondheimsdominert, viktig at den også oppleves som relevant for de andre 

kommunene.  

Et bredt næringsperspektiv må legges til grunn.  

Kommunene må være tett på prosessen.  

Når den opprinnelige planen ble laget var det ikke uproblematisk for TK å gå bort fra sin egen 

SNP. Opprinnelig prosess var ambisiøs med tunge analyser. Linken til de andre kommunene ble 

aldri god nok. Vi må tenke over hvordan vi rigger prosessen.  

Må legges inn i planstrategien.  

Viktig med forankring gjennom næringsforeningene.  

Tore Rømo og Carl Jakob Midttun blir kontantpersoner fra Rådmannsforum inn i det videre 

arbeidet. 

 

Vedtak:  

 Saken tas til orientering. 

 

RF 51/19 Handlingsplan for Strategisk næringsplan 2020. 

 

Bård Eidet orienterte. 

 

Fra møtet: Vanskelig å se hva som er kommunene sitt her. 

  

 

Vedtak:  

 Saken tas til orientering 

 

 

 

 

RF 52/19 Ungt Entreprenørskap – konsekvenser av Trondheim kommunes nye avtale med 

UE. 

 



 

Rådmannsforum 27.11.2019 
 

 Side 3 av 3 

 

Fra møtet:  Brukes UE godt nok? Vil ta en runde til internt.  

Mer tilbakerapportering – sende ut siste utgave.  

 

Vedtak:  

 Saken tas til orientering. Ungt Entreprenørskap inviteres inn på neste måte.  

 
 

RF 53/19 Fylkeskommunens kompetansestrategi, etablering av kompetanseforum – 

Trondheimsregionens rolle? 

 

 

 Fra møtet: Vanskelig å se formålet og utbyttet av de foreslåtte regionale kompetanseforumene 

 

 

Vedtak: Saken utsettes. Fylkeskommunen inviteres inn på neste møte for å presentere nærmere hva 
regionale kompetanseforum skal være. 
 

 

RF 54/19 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 25.10. 2019 

 Celtic Norse/energieffektive datasentre. 

 Masterplan Værnes. 

 Orientering fra Nye Veier om status og planer for 2020 

  

 

Vedtak: Møteagendaen tatt til orientering. 

 

 
 

 

RF 55/19 Orienteringer. 

 . 

 

 

RF 56/19 Åpen post/eventuelt. 

 

  

 

Bård Eidet 

Daglig leder  



Utkast til sak til kommunestyrene om ny samarbeidsavtale med Trondheimsregionen. 
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar den foreslåtte samarbeidsavtalen, som grunnlag for samarbeidet i 

interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen.  

 

 

Regionrådet for Trondheimsregionen fattet i sitt møte den 13/12-2019 dette vedtaket: 

” Regionrådet vedtar forslaget til samarbeidsavtale med kommunene, og at den sendes til kommunene 

for vedtak i alle kommunestyrene.” 

 

Bakgrunnen for dette vedtaket er den nye kommuneloven som ble faset inn høsten 2019. Den nye 

loven har betydning også for interkommunalt samarbeid, både når det gjelder organisering og 

benevnelser. Det heter blant annet:” Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et 

interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, 

interkommunalt selskap, aksjeselskap eller samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som 

det er rettslig adgang til.” 

 

Interkommunalt politisk råd er mest relevant for samarbeidet i Trondheimsregionen. Rådet kan 

behandle saker som går på tvers av kommune- og fylkesgrenser, dvs interessepolitikk og 

grenseoverskridende oppgaver. Det skiller seg fra kommunalt oppgavefellesskap som skal løse felles 

oppgaver, dvs tjenestesamarbeid. I interkommunalt politisk råd skal det øverste organet hete 

representantskapet, og det kan selv opprette andre organer til styring av rådet. Endringen her består 

egentlig av nye betegnelser. Om man i dagligtale fortsatt vil bruke regionråd må man ta stilling til. 

 

Det skal videre inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i rådet, som skal vedtas av 

alle kommunestyrene, og som i praksis erstatter de gjeldende vedtektene. Dette er en reell endring. 

Samarbeidsavtalen skal som minimum inneholde disse punktene: 

 

a) rådets navn 

b) om rådet er et eget rettssubjekt 

c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet 

d) hvilke saker rådet skal kunne behandle 

e) hvilken myndighet som er lagt til rådet 

f) den enkelte deltakerens eierandel i rådet og ansvarsandel for rådets forpliktelser hvis 

ansvarsandelen avviker fra eierandelen 

g) hvordan deltakerne kan tre ut av rådet 

h) hvordan rådet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringen av 

rådets arkiver etter at rådet er oppløst. 

 

Punkter utover dette kan representantskapet selv vedta. 

 

Regionrådet vedtok den vedlagte samarbeidsavtalen 13/12-2019, men for at den skal være gyldig må 

den vedtas av alle kommunestyrene. Samarbeidsavtalen tar utgangspunkt i de gjeldende vedtektene, 

med endringer enten pga endret praksis i de ni årene siden de ble vedtatt, eller føringer lagt i ny 

kommunelov. Samarbeidsavtalen er forsøkt holdt på et minimumsnivå.  

 

 

Status i dagens samarbeid i Trondheimsregionen. 
 

Trondheimsregionen har i dag ca 300 000 innbyggere, og er med det Norges største regionråd målt i 

folketall.  Vi utgjør ca 60 % av befolkningen i Trøndelag, og det gir en indikasjon på hvor viktig 

stemmen til Trondheimsregionen er.  

 



Likevel er det med jevne mellomrom nødvendig å ta diskusjonen om hvorfor vi skal ha 

interkommunalt samarbeid.  Svarene kan være flere: 

• For å løse oppgaver bedre og mer effektivt enn den enkelte kommune kan gjøre? 

• For å gi større kraft til felles interesser? 

• Fordi det er oppgaver som finner sine beste løsninger i området mellom en kommune og et 

fylkesnivå? 

Det grunnleggende som må være på plass i alle interkommunale samarbeid er en vilje til å samarbeide, 

og en felles forståelse av at fellesskapet tjener på det samlet sett. 

 

Men det bør også diskuteres hvorfor den enkelte kommune skal samarbeide i Trondheimsregionen. 

Det mest åpenbare svaret er nok verdien i å knytte seg til Trondheim som motor, og nærheten til 

hjernekraftverkene NTNU og SINTEF, men NHO-sjefen Ole Eirik Almlid presenterte også et annet 

perspektiv da han la fram NHO sitt kommunebarometer: 

”Almlid mener målingen viser hvilke kommuner som kan oppleves som de mest attraktive for 

næringslivet. Han mener målingen viser at kommuner som ligger i randsonen til de store kommunene, 

og som definerer seg inn i storbyregionen framfor å vende blikket mot distriktskommuner i stedet, har 

en tendens til å score bra.” 

 

Trondheimsregionen jobber pr i dag med disse konkrete saksområdene: 

 Strategisk næringsutvikling. 

 Interkommunal arealplanlegging inkl statistikk/prognoser/kart (IKAP). 

 Profilering/kommunikasjon/attraktiv region. 

 Ledelse/samarbeid/interessepolitikk. 

 

Budsjettet har i perioden 2015-2019 ligget på mellom 13-10 mill i året, med en intensjon om å ligge på 

ca 10 mill framover. Finansieringen kommer fra kommunale egenandeler, fylkeskommunale 

næringsfond, midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og av til innsøkte midler. De 

kommunale egenandelene ble justert i 2019 og 2020, for første gang siden 2010.  

 

Strategisk næringsutvikling 
Strategisk næringsplan (SNP) legger rammene for arbeidet. Disse fem hovedmålene har vært 

styrende:: 

 Trondheimsregionen skal være best på å utvikle eksisterende og starte nye bedrifter i samspill 

med forsknings- og utviklingsmiljøene. 

 Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikerne og 

kommuneadministrasjonene i Norge. 

 Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle eksisterende og 

starte nye bedrifter. 

 I 2025 skal Trondheimsregionen ha 1.000 teknologiselskaper med 20.000 ansatte. 

 Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen i Norge. 

 

Det er nå vedtatt å lage en ny SNP, med vedtak i desember 2020. Næringsutviklingsarbeidet er tuftet 

på et veldig tett samarbeid med næringslivet gjennom Næringsforeningen i Trondheimsregionen, og 

med NTNU og SINTEF. Arbeidet tar sikte på å supplere hva den enkelte kommune gjør innen feltet, 

og ta tak i den enkelte kommune ikke greier å gjøre på egen hånd. Ett perspektiv på nytten av å 

samarbeide om næringsutvikling kom fram i en rapport fra Onsager, bestilt av Innovasjon Norge: 

• Styrket næringsutvikling krever i økende grad bedre skreddersydd og koordinert politikk og 

virkemidler på regionalt nivå. 

• Funksjonelle regioner (eks. bo- og arbeidsmarkedsregioner) er ofte best egnet; 

fylkeskommunene er for store og kommunene for små (geografisk og funksjonelt) for 

oppgaven. 

• Det forutsetter at kommunene tar ledelses- og samstyringsansvaret  

 



Interkommunal arealplanlegging (IKAP) 

er det andre hovedsamarbeidsområdet i Trondheimsregionen. Vi er en tett sammenvevd bo- og 

arbeidsmarkedsregion, der arealbruken i den enkelte kommunen påvirker arealbruken i de andre 

kommunene. Pendlertallene viser i hvor stor grad kommunene våre danner et felles marked: 

 

 Pendlere til 

Trondheim i 

2000  

Andel av sysselsatt i 

2000  

Pendlere til 

Trondheim i 2018 

Andel av  

sysselsatt i 2018 

Klæbu  1560 58,5% 1976  63,5%  

Malvik  3299 56,9% 4118  58,1%  

Skaun  1222 43,0% 1976  46,4%  

Melhus  2921 42,9% 3939  46,9%  

Stjørdal  1421 15,1% 2466  20,9%  

Orkdal  527 10,6% 1007 16,9%  

Indre Fosen  563  11,6%  650  13,5%  

Midtre Gauldal  371 13,1% 407  12,1%  

     

Sum  11884  16539   

 

Fra 2000 har pendling inn til Trondheim økt med 39%, mens pendling ut av Trondheim har økt med  

123% - fra 2088 til 4700. 

 

IKAP har blitt vedtatt i Regionrådet i to omganger som et sett mål, strategier og retningslinjer for 

klimavennlig areal- og transportplanlegging i Trondheimsregionen. Målene som legges til grunn er: 

 Trondheimsregionen skal ha en klimavennlig areal- og transportutvikling. 

 Jordbruksarealet skal opprettholdes for å sikre dagens og framtidas matproduksjon. 

 Trondheimsregionen skal være en attraktiv region å bo i. 

 Trondheimsregionen skal være en attraktiv region å etablere og drive næringsvirksomhet i. 

 

Samferdsel har hele tiden vært et viktig interessepolitisk samarbeidsområde, med et felles 

samferdselspolitisk fundament som et uttrykk for felles prioriteringer. I den siste 4-års perioden har 

også Byvekstavtalen vært et viktig samarbeidsområde, og selv om det bare var 4 kommuner som ble 

med i selve avtaleområdet vil avtalen være viktig for hele området i årene framover.  

 

Det brukes også en god del ressurser innen IKAP til felles statistikk/prognoser, og felles kartportal. Av 

andre samarbeidsområder innen IKAP kan deponi, offentlig arealbehov fram mot 2040, og strategi for 

næringsarealutvikling nevnes.  

 

Profilering 
Å synliggjøre Trondheim som teknologihovedstad har vært et felles arbeidsområde de siste årene, først 

og fremst gjennom produksjon av en del videoer med suksesshistorier hentet fra næringsliv og 

forsikning.. Filmene kan sees på teknologihovedstaden.no, og kan fritt lastes ned. 



 

I tillegg har det vært samarbeid på flere avgrensete saksområder. Det som det nå er aktuelt å 

samarbeide mer om er modernisering/digitalisering, klima/miljø/bærekraft, og tilbudet på sykepleiere. 

 

 

Evaluering av samarbeidet i Trondheimsregionen. 

Ved vedtak av ny samarbeidsavtale er det nyttig å kritisk vurdere samarbeidet. Å delta i et slikt 

interkommunalt samarbeid må innebære en intensjon om å forplikte seg, og da må man også ta stilling 

til innholdet og styrken i samarbeidskonstellasjonen. I Trondheimsregionen har de gjeldende 

vedtektene regulert  evaluering: 

   

”§ 7 Forankring  
Kommunestyrene behandler en sak om samarbeidet i Trondheimsregionen i slutten av hver 

valgperiode. Saken med vedtak tas opp av nytt kommunestyre i starten av valgperioden. Ut fra 

evaluering av perioden skal saken drøfte hva som er de viktigste aktuelle utfordringene regionen står 

overfor og hvordan arbeidet skal legges opp for å møte disse.” 

 

Evalueringen våren 2019 danner utgangspunkt for denne saken. Den ble gjennomført som en 

spørreskjemaundersøkelse til ordførerne, rådmenn og de politiske deltakerne i Regionrådet, pluss noen 

observatører. 

 

Selve evalueringen ble gjennomført etter omtrent samme mal som i 2015. 30 av 38 svarte. Resultatene 

fra 2015 og 2019 er ganske like, men det har vært noen bevegelser. I 2015 var 17,9% helt enig i at 

Trondheimsregionen jobbet med de rette oppgavene, mens den hadde steget til 63,3% i 2019. På 

samme måte var det i 2015 60,7% som var helt enig i at TRR fortsatt skal ha fokus på 

utviklingsoppgaver og ikke tjenestesamarbeid, den prosentandelen hadde steget til 82,8% i 2019. Det 

tyder på at vissheten om at TRR jobber med de rette saksområdene har befestet seg ytterligere i siste 

valgperiode. De konkrete innspillene på saker Trondheimsregionen burde jobbet mer med gjenspeiler 

godt det som har vært tema i TRR i perioden før evaluering; i 2015 var det bymiljøavtale og bosetting 

av flyktninger, i 2019 var det jordvern/det grønne skiftet, digitalisering/innovasjon, næring/reiseliv.  

 

Vi ser kun marginale endringer i synet på arbeidet med næringsutvikling og IKAP. Næringsutvikling: 

Ca 90 % mener arbeidet helt eller delvis fungerer godt. IKAP: 75 % mener det helt eller delvis er godt. 

med næringsutvikling Det er en rimelig tolkning at IKAP er bra akseptert og befestet blant 

kommunene, spesielt tatt i betraktning den grunnleggende skepsisen i alle kommuner til at noen 

utenfor kommunen skal ha meninger om deres arealpolitikk. De skriftlige innspillene dekker hele 

bredden fra at det bør være mer forpliktende, til at det ikke må innebære noen forpliktelse for den 

enkelte kommune. Arbeidet med næringsutvikling er mindre konfliktfylt. 

 

Det er innen samferdsel det har vært største endringer mellom 2015-2019. I år sier 46,7% at de er helt 

enig i at arbeidet med samferdselssaker fungerer godt, mot 14,3% i 2015. Bevegelsen har vært innen 

gruppen delvis enig, som var på 75% i 2015 og 46,7% i 2019. Noe av grunnen til at samferdselssakene 

scorer høyest er nok at det har vært et viktig tema i hele perioden, spesielt gjennom Byvekstavtale-

forhandlingene. Av skriftlige innspill kan nevnes et ønske om mer fokus på digital samferdsel, og enda 

mer helhetlig regional tenkning i f.t. godstransport. 

 

Innen profileringsarbeidet har andelen som sier at de er helt enig i at det fungerer godt steget fra 22,2% 

til 37,9%. 48,3% er delvis enig. Organiseringen av arbeidet: Kort oppsummert er et overveldende 

flertall enig i dagens representasjon, at antall møter er passende, og at sakene er av passe lengde og gir 

tilstrekkelig innsikt. Scoren er betraktelig dårligere når det gjelder om man er god nok til å orientere 

om arbeidet i Trondheimsregionen i egen kommune. Av skriftlige innspill kan nevnes at kommunene 

bør legge fram TRR-saker som orienteringssaker i formannskapene, at ordfører bør informere jevnlig i 

kommunestyret, og at daglig leder bør besøke kommunestyrene. 

 

Hvor går veien videre? 



Organisering og motivasjon 

Alt i alt viser undersøkelsen at Trondheimsregionen er en organisasjon med god oppslutning både når 

det gjelder arbeidsområder og organisering. Men dette i seg selv gir ikke svar på spørsmålene om 

potensialet i tilstrekkelig grad er tatt ut, og om ambisjonene er høye nok.  

 

En grunnleggende forutsetning er graden av vilje og evne til regional tenkning. Den demokratiske 

legitimiteten til representantene i regionrådet er knyttet til at de er valgt som ombud for egen 

kommune, og det gjør det i utgangspunktet krevende å legge til grunn en regional tenkning utover 

egen kommune. Det kreveren viss grad av raushet.  

 

Næringsutvikling 

Til tross for at forutsetningene er til stede er potensialet for næringsutviklingsarbeidet neppe  tatt helt 

ut. Det er varierende forankret i den enkelte kommune. Framover må det jobbes med å klargjøre 

forskjellen mellom det kommunale næringsarbeidet, som spiller en viktig rolle opp mot arealer/lokaler 

og kommunal (bygge)saksbehandling, og de oppgavene som den enkelte kommune er for liten til å ta 

tak i: Kontakten med Fou-miljøene, stimulere og styrke klyngene, styrke nyskapingsarbeidet. Det er 

viktig at alle kommunene er omforent om følgende: En hver arbeidsplass skapt i Trondheimsregionen 

er en potensiell innbygger i de andre kommunene – og det er der inntektene ligger for kommunen.  

 

Næringsrådet har en viktig rolle i næringsarbeidet, og fungerer tilnærmet som et styre for arbeidet. 

Styrken med det er at det gjør næringsarbeidet i Trondheimsregionen veldig godt forankret på 

toppledernivå blant de viktigste næringspolitiske aktørene; Næringsforeningen i Trondheimsregionen, 

de andre næringsforeningene i regionen, NTNU, SINTEF, Innovasjon Norge, Trøndelag 

fylkeskommune og NHO. Tilbakemeldingene fra de rådmennene som har deltatt er utelukkende 

positive. Ulempen med denne organiseringen er nok at næringsarbeidet oppleves fjernere blant 

politikerne i Regionrådet.  

 

Arealpolitikk 

I en så tett sammenvevd region som Trondheimsregionen er det åpenbart at mange arealpolitiske 

spørsmål har konsekvenser utover egen kommune, og uten en viss koordinering kan totaliteten bli 

uheldig for regionen sett under ett. Gjennom Byvekstavtaleforhandlingene ble det tydeligere for 

mange kommuner at alternativet står mellom å sikre IKAP-arbeidet tilstrekkelig legitimitet og 

forankring, og større grad av fylkeskommunal/statlig arealplanlegging. På saksbehandlernivå er det 

godt samarbeid og stor gjensidig nytte i IKAP-arbeidet. 

 

Profilering 

Profileringsarbeidet har en god score i evalueringen, og vi har lykkes godt i å styrke Trondheim og 

Trondheimsregionen som teknologihovedstad. Samtidig må vi vurdere nye tiltak. Det foregår 

diskusjoner blant annet innad i Trondheim kommune om å samle profileringsressursene mer enn i dag. 

Inspirasjon finnes i mange byregioner som bruker byen kraftfullt for å dra studenter/bedrifter/turister 

til hele regionen, se for eksempel Gøteborg & Company eller London & Partners. Hvis noe slikt skal 

gjøres så vil det være naturlig at det skjer i regi av Trondheimsregionen. 

 

Oppsummert 

Det er rimelig å si at Trondheim kommune tenker mer regionalt enn tidligere. Med Trondheim som 

motor i et samarbeid som Trondheimsregionen gir det et godt fundament for videre arbeid. Det 

avspeiles også i det store antallet interkommunale samarbeid Trondheim kommune er involvert i, og 

som er avgjørende for både tjenesteproduksjon og utvikling for de deltakende kommuner. Det er også 

interessant at fra 1/1-2020 er det kun Trondheim som ikke er med i flere regionråd.  

 

Evalueringen viser stor oppslutning om at Trondheimsregionen skal jobbe med utviklingsoppgaver og 

ikke tjenesteproduksjon. I siste periode har Rådmannsforum i større grad enn tidligere vært 

diskusjonsarena om og evt hvordan de andre kommunene kan knytte seg til utviklingsprosesser i 

Trondheim kommune. Eksempler er digital byggesaksbehandling, klimaplanen, digitalisering og 

modernisering.  



 

Drøftingsdelen startet med å stille spørsmålet om ambisjonene er høye nok. Det må besvares av den 

enkelte kommune, Trondheimsregionen som organisasjon verken kan eller skal drive fram 

ambisjonsnivået – kun peke på mulighetene.  



Samarbeidsavtale 

Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen 
(Regionrådet for Trondheimsregionen) 

 
§ 1 Forankring i kommuneloven 
Samarbeidet er etablert i henhold til kommunelovens kapittel 17 og 18 om interkommunalt 
politisk råd. 
 
§ 2 Medlemmer 
Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen (også kalt Regionrådet for 
Trondheimsregionen) er et felles samarbeidsorgan for kommunene Stjørdal, Malvik, 
Trondheim, Melhus, Skaun, Orkland, Midtre Gauldal og Indre Fosen. Andre kommuner og 
fylkeskommuner kan etter vedtak i Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen tas 
inn som medlemmer.  
 
§ 3 Området for Interkommunalt politisk råd sin virksomhet 
Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen skal være medlemskommunenes felles 
drøftings- og samordningsorgan og har som formål å styrke samarbeidet mellom 
kommunene, ivareta felles interesser og å styrke regionens attraktivitet i en nasjonal og 
internasjonal konkurransesituasjon. 
Rådet kan selv initiere handlingsprogram, prosjekter og utredninger i saker av regional 
karakter, herunder fastsette og følge opp intensjonsavtaler om interkommunalt samarbeid. 
Rådet kan fungere som styringsgruppe/referansegruppe for aktuelle utredningsarbeider og 
opprette arbeidsgrupper knyttet til særskilte saker etter behov  
 
§ 4 Representantskapets sammensetning og utpeking av medlemmer i 
Interkommunalt politisk råd. 
Ordførerne i medlemskommunene utgjør gjennom sin stemmerett i Interkommunalt politisk 
råd representantskapet for samarbeidet i henhold til kommunelovens §18-3.  
Ordfører og en politisk representant oppnevnes av kommunene for valgperioden og deltar 
sammen med kommunedirektør (rådmann) som medlemmer i regionrådet. Kommunene 
velger en vararepresentant for hver av sine politiske representanter. 
 
§ 5 Stemmerett, ledelse og organisering 
Det politiske flertallet i den enkelte kommune, representert ved ordføreren, forvalter 
kommunens stemmerett i Interkommunalt politisk råd. De øvrige politiske medlemmene har 
møte- og talerett. 
Rådet velger arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og to øvrige ordførere fra 
medlemmene.  
Rådmanns-/kommunedirektørforum for Trondheimsregionen består av 
rådmennene/kommunedirektørene fra medlemskommunene. 
Rådmennene/kommunedirektørene deltar i Rådets møter med møte- og talerett.  
Det kan oppnevnes observatører til rådet og rådmanns-/kommunedirektørforum med møte- 
og talerett. Daglig leder har møte- og talerett. 



Næringsrådet oppnevnes med representanter fra rådmennene/kommunedirektørene, 
næringsliv/virkemiddelaktører og NTNU/SINTEF. Næringsrådet har beslutningsmyndighet i 
mindre næringsutviklingssaker, etter fullmaktsgrenser fastsatt av Interkommunalt politisk 
råd. 
 
§ 6 Samarbeidets avgjørelser 
Konsensusprinsippet legges til grunn. Den enkelte kommunene har reservasjonsrett i saker 
eller prosjekt der de ikke ser det som aktuelt å delta. 
Arbeidsutvalget kan opptre på vegne av rådet i hastesaker. 
 
§ 7 Forankring 
Det gjøres en evaluering av samarbeidet mot slutten av hver valgperiode, inkludert en 
vurdering av medlemsavgiftens størrelse i kommende valgperiode. Ut fra evalueringen skal 
det vurderes om det skal gjøre endringen i samarbeidets innhold og prioriteringer. Denne 
evalueringen skal behandles av kommunestyrene ved starten av hver valgperiode. 
 
§ 8 Sekretariat 
Trondheimsregionen skal ha en egen sekretariatsordning med daglig leder, men er ikke et 
eget rettsubjekt. Trondheim kommune er administrativ ansvarlig kommune med kontorhold 
for sekretariatet på vegne av medlemskommunene. Trondheim kommune har ansettelses-, 
lønns- og personalansvar for ansatte og ivaretar regnskap og revisjon. 
Interkommunalt politisk råd fastsetter sekretariatets ansvarsområde, oppgaver og 
ressursbruk etter behov. 
 
§ 9 Saksbehandling 
Saker til rådmanns-/kommunedirektørforum, arbeidsutvalg og Interkommunalt politisk råd 
skal behandles på grunnlag av saksutredninger/vedtaksforslag framlagt av sekretariatet ved 
daglig leder. I saker av prinsipiell betydning eller som krever beslutning om ressursbruk 
utover daglig leders fullmakt innstiller arbeidsutvalget til vedtak i Regionrådet. 
Saker som krever beslutning i kommunestyrer/formannskap skal sendes disse for tiltredelse 
før saken tas opp til vedtak i Trondheimsregionen. 
 
§ 10 Innskudd i virksomheten/økonomiske forpliktelser 
Kommunenes bidrag til finansiering av virksomheten skjer ved at medlemmene betaler en 
nærmere fastsatt årlig kontingent, vedtatt av Rådet. Eierandelen og ansvarsandelen for den 
enkelte kommune settes lik den andelen av samlet kontingent hver enkelt kommune svarer 
for. Trondheimsregionen har ikke myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra 
medlemmene økonomiske forpliktelser. Den enkelte kommune bærer selv sine kostnader 
ved å delta i rådets møter og aktiviteter, herunder godtgjøring til folkevalgte eller ansatte 
representanter. 
 
§ 11 Uttredelse og oppløsning 
Den enkelte kommune kan tre ut av Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen 
etter vedtak i kommunestyre/bystyre eller fylkesting. Uttredelse får virkning fra utgangen av 
kommende budsjettår etter at melding om uttredelse er gitt. 
Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen kan oppløses av et flertall på 2/3 av 
deltakerkommunene. 
 
§ 12 Ikrafttredelse 



Denne samarbeidsavtalen er gyldig når alle kommunene og Interkommunalt politisk Råd for 
Trondheimsregionen har vedtatt den. 



Samferdselspolitisk 
fundamentPRIORITERT:

 InterCity-Trønderbanen: Elektrifisiering av 
Trønder- og Meråkerbanen må settes i 
gang i første del av NTP-perioden. 

 Dobbeltspor til Stjørdal med langtunell må 
komme inn ved neste rullering av NTP.

 Utbygging av E6 Sør og E6 Øst ferdig 
senest innen 2026.

 Satsing på kollektivtrafikk, gang- og 
sykkelveier og innfartsparkering i de neste 
byvekstavtalene.

 Oppstart av byggetrinn 1 for nytt 
logistikknutepunkt med vegtilknytning på 
Torgård må skje i første del av NTP 2022-
2033.

VI VEKTLEGGER OGSÅ:
 Gode og raske nasjonale 

og internasjonale 
togforbindelser.

 Bedre og mer 
miljøvennlig sjøtransport 
mellom Fosen-Trondheim  

 Værnes: Flyplass og 
flytilbud må 
videreutvikles 

 Bedre veg til Klæbu med 
ny vei Tanem – Tulluan.

 Sammenhengende 
standard på E39 helt 
fram til Orkdal.

Juni 2019



InterCity-Trønderbanen med el- drift og dobbeltspor til 
Stjørdal er førsteprioritet. 
Gir miljøvennlig regionvekst for Trondheimsregionen og Trøndelag.

Jernbane:

 Politisk enighet i Trøndelag om 
jernbanesatsing Trondheim-Steinkjer.

 Elektrifisering Trondheim-Steinkjer og 
Meråkerbanen må gjennomføres innen 
2023. 

 Arbeidet med dobbeltspor Trondheim –
Stjørdal med langtunell må startes opp i 
første del av NTP-perioden.

 Avganger hvert 30 minutt må innføres 
parallelt med utbygging av ny E6.

 Stasjonsområdene må utvikles for å 
legge til rette for økt bruk av tog som 
transportmiddel.

 Etablere InterCity Steinkjer-Støren, på 
lengre sikt Oppdal/Røros.

Juni 2019



Vei:
Helhetlig utbygging av E6 Sør Trondheim – Oppland grense og E6 Øst 
Trondheim  – Åsen etter motorveistandard er førsteprioritet. 

 Staten må legge til rette for gjensidige 
rabattordninger slik at den totale 
belastningen ikke blir uakseptabel.

 Utbygging av havn på Orkanger må 
skje parallelt med en oppgradering av 
vegsystemet for å sikre en trygg og 
effektiv godstransport.

Juni 2019



 Ny byvekstavtale: 
 Utvikling av metrosystem.
 Staten må også ta ansvar for 

økte driftsutgifter innen 
kollektivtrafikken.

 Det skal bygges nært 
kollektivårer/knutepunkt.

 Kommunene skal forsterke 
dagens sentra, ikke utvikle nye .

 Gang-/sykkelnett prioriteres.
 6 jernbanestasjoner prioriteres 

for utvikling av arbeidsplasser, 
handel og bolig.

 God innfartsparkering prioriteres 
for økt bruk av kollektivtransport.

IKAP 2 og ny byvekstavtale: Klimavennlig 
areal- og transportutvikling

Gjennom arealpolitikken skal kommunene i Trondheimsregionen tilrettelegge 
for redusert transportbehov og økt kollektivbruk.

Juni 2019



Nytt knutepunkt for godstransport  
på Torgård inn i NTP 2022-2033

En ny godsterminal på Torgård må bygges ut helhetlig for å sikre 
konkurransekraft og utbyggingsmuligheter både for gods- og 

persontransport

 Mål: Gi næringslivet effektiv 
transport og mer gods fra bil til 
båt og bane, som gir reduserte 
utslipp av klimagasser.

 Godstransport med bane, båt og 
bil må sees i sammenheng.

 Logistikknutepunkt på Torgård
trinn 1 må inn i første del av NTP 
2022-2033.

Juni 2019



Bedre og mer miljøvennlig 
sjøtransport

Raskt og godt hurtigbåtsamband Fosen-Trondheim er en del av det regionale 
kollektivtrafikktilbudet i Trondheimsregionen og skal prioriteres.

 Kampflybase på Ørland vil øke 
behovet til/fra Brekstad. 

 Det må sikres hyppige 
avganger og rask reisetid både 
for Vanvikan-Trondheim og 
Brekstad-Trondheim. 

 Arbeide for elektrifisering av 
hurtigbåter og ferjer.

 Støtte overgang til transport 
med båt for eksport av fisk.

Vi vektlegger også:

Juni 2019



 Avinor må videreutvikle 
Værnes i samsvar med veksten

 Det må etableres flere 
utenlandsruter fra/til Værnes 
for viktige destinasjoner

 Direkteruter utenlands og 
innenlands skal prioriteres

 Trønderbanen som 
tilbringertjeneste til Værnes 
skal prioriteres

Trondheim lufthavn: 
Flyplass og flytilbud må videreutvikles  

Gode internasjonale flyforbindelser og direkteruter styrker 
Trondheimsregionens konkurransekraft og attraktivitet

Vi vektlegger også:

Juni 2019



Strekningen E39 Harangen–
Thamshavn må realiseres. 

Bru over Trondheimsfjorden til Fosen 
skal utredes som del av fergefri 
Kyststamveg.

E14 Stjørdal – Svenskegrensa må 
oppgraderes.

Vei:
Vi vektlegger også:

Juni 2019
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NTP 2022-2033: Invitasjon til å komme med innspill om prioriteringer på 
transportområdet 

Det er i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 lagt opp til at 
fylkeskommuner, de fire største byene og Sametinget inviteres til å gi innspill til prioriteringer 
med utgangspunkt i bl.a. de identifiserte utfordringene. 
 
Hensikten med dette brevet er å invitere fylkeskommunene, de største bykommunene, 
Sametinget og KS til å fremme sine forslag til prioriterte løsninger for å håndtere 
utfordringene på transportområdet de kommende årene.  
 
Bakgrunn 
Samferdselsdepartementet viser til vårt brev av 11. januar i år til fylkeskommunene, de 
største bykommunene, Sametinget og KS. Brevet beskriver en ny modell for prosess og 
organisering av arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033. Av brevet fremgår det at 
departementet vil invitere fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget til å 
komme med egne innspill i flere omganger.  
 
Regjeringen har satset betydelig over hele landet på samferdselsområdet de senere årene. 
For å skape gode bo- og arbeidsmarkedsregioner og å øke næringslivets konkurranseevne 
gjenstår det likevel utfordringer som må løses og behov som må dekkes. Regjeringen har en 
nullvisjon for drepte og hardt skadde, og transportsektoren skal bidra til oppfyllelse til Norges 
klima- og miljømål. Samtidig erfarer vi at store kostnadsøkninger i prosjektene som ligger i 
inneværende NTP gjør det krevende å få realisert alle planlagte tiltak. Parallelt med en 
krevende kostnadsutvikling vil det statsfinansielle handlingsrommet ventelig bli mindre i 
årene fremover. Dette gjør det nødvendig å tenke nytt om både hvordan vi prioriterer 
prosjekter som tas inn i Nasjonal transportplan, og hvordan vi prioriterer og optimaliserer 
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prosjekter som har blitt en del av planen. Denne omleggingen krever felles innsats fra mange 
aktører, og vilje til å prioritere slik at vi får mest mulig igjen for de midlene staten bruker på 
transport. Den raske teknologiske utviklingen vil få betydning for hvilke transportløsninger 
som bør velges og åpner for nye muligheter for en mer kostnadseffektiv transportpolitikk.  
 
Samferdselsdepartementet vil utforme neste nasjonale transportplan slik at den møter 
utfordringene og omstillingene vi står overfor fremover. Et første trinn i arbeidet med den nye 
transportplanen har vært å få kartlagt utfordringene på transportområdet. 
 
Vi innledet arbeidet ved å invitere fylkeskommunene, de fire byområdene og Sametinget til å 
komme med innspill om hovedutfordringer på transportområdet. Dette skjedde i første 
omgang i brev av 18. februar i år med frist 10. mai.  
 
Samferdselsdepartementet mottok innspillene innen fristen i mai måned. I etterkant har 
departementet fulgt opp og invitert til regionale møter i den politiske kontaktgruppen som fikk 
presentere sine innspill i dialog med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. 
Departementet verdsetter de innspillene som er sendt og mener de er nyttige i det videre 
arbeid med neste nasjonale transportplan.  
 
Regjeringen er opptatt av å ha et best mulig kunnskapsgrunnlag for arbeidet med Nasjonal 
transportplan 2022-2033. Alle innspill departementet har fått og får til arbeidet med nasjonal 
transportplan blir gjort tilgjengelig på: https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-
kommunikasjon/nasjonal-transportplan/id2475111/. Her ses også departementets 
oppsummering fra de regionvise møtene i politisk kontaktgruppe.  
 
Samferdselsdepartementet har innledet dialog med næringslivet, arbeidstakerorganisasjoner 
og interesseorganisasjoner om ny nasjonal transportplan. Vi har også invitert disse aktørene 
til å gi innspill på utfordringene på transportområdet. Innspillene vil legges ut på vår nettside. 
 
Invitasjon til å komme med innspill om prioriteringer 
Samferdselsdepartementet går nå inn i en fase i arbeidet med ny Nasjonal transportplan der 
oppmerksomheten vil bli rettet mot løsningene som skal håndtere de sentrale utfordringene 
på transportområdet. Løsningene kan være prioriterte satsingsområder, prosjekter eller 
konkrete tiltak.   
 
Samferdselsdepartementet vil utarbeide en mer strategisk og overordnet Nasjonal 
transportplan, der det legges vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og måloppnåelse. Det 
vil være viktig å sørge for fleksibilitet slik at planleggingen kan tilpasses samfunnsmessige 
endringer og teknologisk utvikling. I en overordnet og langsiktig planlegging legges det til 
grunn at de viktigste utfordringene håndteres først. Departementet vil innrette meldingen om 
Nasjonal transportplan slik at det gis større handlingsrom i gjennomføringen, og 
utfordringene kan løses mest mulig effektivt. Dette innebærer også at plangrunnlaget må 
innrettes slik at det i større grad vektlegger de utfordringene som skal løses, og ikke konkrete 
virkemidler og tiltak.   

https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/nasjonal-transportplan/id2475111/
https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/nasjonal-transportplan/id2475111/
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Samferdselsdepartementet vil i tråd med dette be om et plangrunnlag for siste del av 
planperioden uten konkrete prosjekter. I første seksårsperiode ber departementet om at 
virksomhetene fortsatt foreslår prioriteringer på konkrete prosjekter og tiltak, samtidig som 
planen også for denne perioden vil løftes til et mer strategisk og overordnet nivå. 

Departementet vil i løpet av kort tid be transportvirksomhetene om å fremme sine forslag til 
løsninger og prioriteringer av ressursbruken i perioden 2022-2033. Prioriteringene skal 
gjøres innenfor beregningstekniske økonomiske planrammer. Fristen for dette oppdraget er 
13. mars 2020. 
 
For Samferdselsdepartementet er det viktig å få fylkeskommunenes, de største 
bykommunene og Sametingets forslag til prioriterte løsninger som mest mulig effektivt svarer 
ut de viktigeste utfordringene. Innspillene vil bli gjort tilgjengelige på departementets 
hjemmeside.  
 
Vi ber om at følgende vektlegges i arbeidet med innspillene:  

 Forslag til løsninger blir fremstilt i prioritert rekkefølge. 
 Løsningene må være egnede til å håndtere de identifiserte utfordringene. Det er viktig 

at sammenhengen mellom utfordringer og forslag til løsninger er godt beskrevet.  
 Fylkeskommunene og storbykommunene bes om å gjøre rede for i hvilken 

utstrekning de prioriterer å gjennomføre løsningene på områder hvor de selv har et 
ansvar. 

 
I vurderingen av innspillene vil Samferdselsdepartementet vektlegge følgende:   

 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og effektivitet vil tillegges betydelig vekt både i 
utvalget av aktuelle løsninger og utforming av løsningene som presenteres i Nasjonal 
transportplan.  

 Målstrukturen for Nasjonal transportplan 2022 – 2033, jf oppdrag til 
transportvirksomhetene om prioriteringer.  

 Nasjonal transportplan gjelder hele landet og det må legges til grunn realistiske 
forventninger om fordelingen av ressursbruken på transportområdet i de ulike 
landsdelene.  

 Det pågår en betydelig og rask teknologisk utvikling som vil ha sterke implikasjoner 
på sentrale forhold i transportsektoren; fra trafikal adferd og etterspørsel til nye og 
mer effektive transportløsninger og forretningsmodeller. På denne bakgrunn er det 
viktig å unngå å gjøre store investeringsbeslutninger i løsninger som er spesielt 
teknologiske sårbare.  

 
Samferdselsdepartementet viser til at fylkeskommunene og kommunene påvirker 
kostnadene til offentlige og private prosjekter. Fylkeskommunene og kommunene bes 
komme med forslag til hvordan de kan bidra til kostnadsreduksjoner og redusert 
planleggingstid i foreslåtte løsninger.  
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Frist og videre arbeid 
Vi inviterer til å sende skriftlige innspill med prioriterte tiltak innen 14. mai 2020. 
Samferdselsdepartementet legger opp til å gjennomføre regionale møter i den politiske 
kontaktgruppen våren/tidlig høst 2020, der det blir gitt anledning til å presentere forslag og å 
drøfte disse med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Raasok (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 Jan Fredrik Lund 
       Prosjektleder  
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
Avinor AS 
Jernbanedirektoratet 
Kystverket hovedkontoret 
Miljødirektoratet 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Nye Veier AS 
Sjøfartsdirektoratet 
Vegdirektoratet 
 
  



 

 

Side 5 
 

Adresseliste 
Akershus fylkeskommune 
Aust-Agder fylkeskommune 
Bergen kommune 
Buskerud fylkeskommune 
Finnmark fylkeskommune 
Hedmark fylkeskommune 
Hordaland fylkeskommune 
KS 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
Nordland fylkeskommune 
Oppland fylkeskommune 
Oslo kommune - Byrådet 
Rogaland fylkeskommune 
Sametinget 
Sogn og Fjordane fylkeskommune 
Stavanger kommune 
Telemark fylkeskommune 
Troms fylkeskommune 
Trondheim kommune 
Trøndelag fylkeskommune 
Vest-Agder fylkeskommune 
Vestfold fylkeskommune 
Østfold fylkeskommune 
 



 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Samferdsel - seksjon Mobilitet  
 

 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 

nedenfor. 

 

   

   

    

 

   

 

 

   

  

  

Vår dato: 10.01.2020 Vår referanse: 201848662-36 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Øyvind Rinbø 

     

 

NTP 2022-2033: Utarbeidelse av innspill om 

prioritering av tiltak i Trøndelag 

 

I vedlagt brev datert 21.11.2019 inviterer Samferdselsdepartementet fylkeskommunene 

til å bidra i det videre arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. 

Departementet ønsker nå forslag til løsninger som skal håndtere de sentrale 

utfordringene på transportområdet. Løsningene kan være prioriterte satsingsområder, 

prosjekter eller konkrete tiltak.  

 

Det er viktig at innspillet fra Trøndelag fylkeskommune er utarbeidet i samspill med 

kommunene og andre interessenter i fylket, så Trøndelags fellesinteresser kommer godt 

frem. Fylkeskommunen ønsker derfor en dialog med kommuner og andre interessenter i 

tiden fremover og legger opp til en prosess hvor det gis anledning til lokale innspill.  

 

Fylkesutvalget tok den planlagte innspillsprosessen til orientering i sak 336/19. I 

henhold til denne prosessen sendes nærværende brev til fylkets kommuner for å 

informere om hvordan fylkeskommunens innspill vil bli utarbeidet. 

 

I løpet av 2019 ble fylkeskommunene invitert av Samferdselsdepartementet til å komme 

med ulike innspill i flere omganger til NTP 2022-2033. Ett av disse innspillene omhandlet 

hovedutfordringene innenfor transportområdet. Fylkesutvalget behandlet Trøndelag 

fylkeskommunes svar på dette i sak 114/19. Innspillet er vedlagt, og kommunene 

oppfordres til å settes seg inn i dette, da det legger premissene for det nye innspillet. 

 

Trøndelag spilte inn følgende hovedutfordringer: 

 

1. Ressursutnyttelse 

o Økt samfunnsnytte for prosjekter i NTP 

o Teknologiskifte 

 

2. Mobilitet 

o Mobilitet i, mellom og utenfor byene i Trøndelag 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/TRFKPROD/Meetings/Details/847832?agendaItemId=205788
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/TRFKPROD/Meetings/Details/368421?agendaItemId=204082
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o Veksten langs kysten 

 

3. Veiutfordringer 

o Ras, flom og skred 

o Veistandard inkl. bruer og tunneler 

 

4. Godsutfordringer 

o Kunnskapsbehov 

 

5. Det offentlige som regulator 

o Hindringer for ny teknologi og forretningsmodeller 

o Klima 

 

6. Annet 

o Byvekstavtalene 

o Trafikksikkerhet 

 

Departementet har satt følgende krav til innholdet i det nye innspillet fra 

fylkeskommunen:  

  

 Forslag til løsninger i prioritert rekkefølge. 

 Løsningene må være egnet til å håndtere de identifiserte utfordringene. Det er 

viktig at sammenhengen mellom utfordringer og forslag til løsninger er godt 

beskrevet. 

 En redegjørelse for i hvilken utstrekning fylkeskommunen prioriterer å 

gjennomføre løsningene på områder hvor den selv har et ansvar. 

 Forslag til hvordan fylkeskommunen kan bidra til kostnadsreduksjoner og 

redusert planleggingstid i foreslåtte løsninger. 

 

Fylkeskommunen ber de som vil fremme høringsinnspill om at alle innspill til 

fylkeskommunen overholder de samme kravene til prioritering av løsninger og 

beskrivelse av sammenheng mellom utfordringer og løsninger. Dette vil være 

avgjørende for muligheten for å få gjennomslag for ønskede løsninger i NTP 2022-2033.  

 

For å sikre at spesielt kommunene involveres på mest hensiktsmessig måte, legges det 

fra fylkeskommunens side opp til følgende prosess: 

 

1. Workshop med hovedutvalgene for Transport og Veg avholdes den 4. februar. 

2. Resultat fra workshop sendes som et grunnlag for innspill fra kommuner, 

regionråd og relevante organisasjoner, med innspillsfrist 1. mars. 

3. Møter med regionråd i løpet av februar måned. 

4. Behandling i hovedutvalgene for Transport og Veg 1. april. 

5. Behandling i Fylkesutvalget 14. april. 

6. Sluttbehandling i Fylkestinget 22. april. 

 

Fylkeskommunen ønsker å understreke at det er mulig å komme med innspill allerede 

nå, uavhengig av den planlagte prosessen. Hver enkelt kommune oppfordres til å bidra 

på den måten som kommunen ser seg tjent med, i lys av blant annet egne prioriteringer 

og ressursbruk. 
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Brevet sendes til alle kommuner og regionråd i Trøndelag. 

 

Ved spørsmål kan rådgiver Gunnstein Flø Rasmussen kontaktes på enten e-postadresse 

gunras@trondelagfylke.no eller på telefonnummer 911 11 635. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Erlend Solem        Øyvind Rinbø 

Fylkesdirektør for samferdsel      Rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

Vedlegg: 

NTP 2022-2033 Invitasjon til å komme med innspill om prioriteringer på 

transportområdet 

NTP 2022-2033 Hovedutfordringer Trøndelag 

 

Mottakere:  

FRØYA KOMMUNE 

TRONDHEIM KOMMUNE 

MALVIK KOMMUNE 

MERÅKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

FLATANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

RØROS KOMMUNE 

OPPDAL KOMMUNE 

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE 

MELHUS KOMMUNE 

INDERØY KOMMUNE 

SKAUN KOMMUNE 

RENNEBU KOMMUNE 

SNÅSA KOMMUNE 

GRONG KOMMUNE 

LIERNE KOMMUNE 

TYDAL KOMMUNE 

INDRE FOSEN KOMMUNE 

VERDAL KOMMUNE 

HITRA KOMMUNE 

LEKA KOMMUNE 

STEINKJER KOMMUNE 

NAMSOS KOMMUNE 

HOLTÅLEN KOMMUNE 

SELBU KOMMUNE 

HØYLANDET KOMMUNE 

OVERHALLA KOMMUNE 

mailto:gunras@trondelagfylke.no
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LEVANGER KOMMUNE 

FROSTA KOMMUNE 

RØYRVIK KOMMUNE 

STJØRDAL KOMMUNE 

OSEN KOMMUNE 

RINDAL KOMMUNE 

HEIM KOMMUNE 

NÆRØYSUND KOMMUNE 

ORKLAND KOMMUNE 

ØRLAND KOMMUNE 

ÅFJORD KOMMUNE 

NAMSSKOGAN KOMMUNE  

 

 



 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Samferdsel - seksjon Kvalitet  
 

 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 

Postboks 8010 DEP 

0030 OSLO 

  

 

   

 

 

   

  

  

Vår dato: 08.05.2019 Vår referanse: 201848662-18 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Jørn Arve Flått 

     

 

Svar på brev: NTP 2022-2033. Invitasjon til å 
komme med innspill om hovedutfordringer på 

transportområdet  

Viser til brev datert 18. februar 2019. Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune har 

behandlet saken i møte 07.05.2019 sak 114/19 og vedtatt følgende innspill: 

 

Samferdselspolitikken er viktig for utviklingen av Trøndelag fram mot 2030. 

Befolkningsøkningen i Trondheimsregionen krever langsiktig planlegging innenfor både 

veiutbygging og kollektivtrafikk. Det må legges til rette for god distriktsutbygging 

gjennom effektive transportløsninger i hele det vidstrakte Trøndelag. Regional utvikling 

krever gode veier og sammenhengende kollektivtransport.   

  

Fylkesutvalget vil i innspillet til NTP-prosessen legge vekt på den digitale 

tilgjengeligheten gjennom bedre utbygd bredbånd og mobildekning. Tilgang til god 

digital infrastruktur/ høykapasitets internett er helt avgjørende, både for næringsliv og 

innbyggere. Dagens innsats for internett og telefondekning i distriktene er ikke god nok. 

Det offentlige må ta et langt større ansvar for utbygging av internettilgang i Distrikts- 

Norge. Fylkesutvalget mener at i fremtidens transportløsninger er høyhastighets 

nettilgang helt elementært. Staten må derfor ta et større ansvar og se på digitale 

transportveier inn i NTP-prosessen.  

  

Som reisende trøndere må også vi ta vår del av reduksjonen av klimautslipp. Dette skal 

vi bidra til gjennom ny teknologi, der det legges vekt på forskning, djerve ideer og 

bestillingskompetanse. Samtidig skal vi reise innad i fylket på en rimelig, trafikksikker 

og effektiv måte.  

  

Trøndelag fylkeskommune imøteser Stortingets vedtak om å utrede en 

belønningsordning hvor fylkeskommunene kan søke staten om medfinansiering basert 

på en forpliktende plan for reduksjon av vedlikeholdsetterslepet på fylkesvei. 
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Aktuelle hovedutfordringer fra Trøndelag   

  

  

1. RESSURSUTNYTTELSE   

  

1.1 Økt samfunnsnytte for prosjekter i NTP.  

Samfunnsnytten i prosjekter bør vektlegges slik at prosjekter hvor en øker 

samfunnsnytten/ reduserer kostnadene blir realisert tidligere. Det må være målet og 

ikke konseptet som vektlegges. Det betyr at prosjekter som skifter konsept, men 

opprettholder målet og øker samfunnsnytten bør belønnes med tidligere realisering og 

ikke straffes ved å komme lenger bak i køen. Trøndelag fylkeskommunen ser gjerne at 

staten invitere til en dialog om hvordan en slik incitamentsordning kan etableres.   

  

1.2 Teknologiskifte.   

Dagens rammebetingelser og lov/regelverk legger ikke tilstrekkelig til rette for 

utnyttelsen og implementering av nye teknologiske løsninger.   

  

Ny teknologi kan bidra til renere, bedre, billigere og mere effektive løsninger. F.eks. 

stortingets vedtak om å ta i bruk null og lavutslippsteknologi innen sjøtransport. Slik 

teknologi er tilgjengelig men rammebetingelsene og lovverket er ikke på plass. 

Trøndelag fylkeskommune vil gjerne bidra i en dialog med staten ift. hvordan dette kan 

tilrettelegges.   

  

Dagens NTP fokuserer på transportnytten av nye tiltak.  Investeringene i NTP gir en 

enorm mulighet til å samtidig oppnå andre samfunnsmål enn kun transportnytte. Man 

bør i større grad synliggjøre samfunnsnytten og ringvirkningene tiltakene har på klima, 

næringsliv, sysselsetting, innovasjon og trafikksikkerhet, lokalt, regionalt og nasjonalt.   

  

2. MOBILITET   

 

2.1 Mobilitet i, mellom og utenfor byene i Trøndelag.  

Det samlede reiseomfanget i samfunnet øker. De fleste reiser er sammensatt av flere 

transportslag, og NTP har tradisjonelt ikke vært innrettet for å fremme systemer som 

inkluderer alle transportformer. For å kunne etablere et godt totaltilbud til kundene er 

det behov for å se statlige og fylkeskommunale tilbud i sammenheng (buss, bane, båt 

og fly), og etablere gode knutepunkter for omstigning mellom ulike transportformer. Det 

gjelder både for rutetilbud og for systemer. Befolkningens behov for mobilitet i, mellom 

og utenfor byene i Trøndelag vil dekkes av et bredt spekter av private, statlige og 

fylkeskommunale tilbud og muligheter som må sees i sammenheng. Nye 

forretningsmodeller, ITS- og mobilitetsløsninger vil kunne utfordre normer, lovverk, 

kultur, økonomi og teknologi. NTP kan være et velegnet verktøy for å legge til rette for 

nødvendig samarbeid mellom stat og fylkeskommune til det beste for kunder og 

samfunnsøkonomien.  

  

  

2.2 Veksten langs kysten.  

Utviklinga innen havbruk representerer en fantastisk mulighet for å bidra til 

matproduksjon i et globalt perspektiv. Det gir noen regionale utfordringer både når det 

gjelder mobilitet for folk og transport av gods i befolkningslette men industritunge 
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områder. Det vil stille krav om nye sammenhengene løsninger for godstransport både 

nasjonalt og internasjonalt.   

  

  

3. VEGUTFORDRINGER   

  

3.1 Ras, flom og skred.  

Endrede klimaforhold gjør at vi utsettes for stadig flere ras og skred. Dette bidrar til å 

gjøre planleggingen mere uforutsigbar og det øker kostnadene. Det er derfor behov for 

nasjonal kompetanse og beredskap for å kunne støtte regionale myndigheter.   

Trøndelag fylke ber Staten intensivere transportsikkerhetsarbeidet gjennom en 

forpliktende utbyggingsplan i NTP for å sikre riks- og fylkesvegene i hele landet mot ras 

og skred innen 2033  

 

 3.2 Veistandard inkl. bru og tunneler.  

Behovene på vegområdet er langt større enn dagens økonomiske rammer forsvarer. Det 

er derfor behov for å finne løsninger og prosesser som gir mer veg for pengene. Det bør 

initieres et nasjonalt samarbeid for å bringe fram forenklede løsninger og prosesser 

knyttet til bygging, vedlikehold og drift av veg og veginfrastruktur. Samtidig bør vegeier 

gis tilstrekkelig frihet til å velge rasjonelle løsninger og prosesser.   

  

4. GODSUTFORDRINGER  

  

4.1 Kunnskap.  

Godsanalysene i inneværende NTP dokumenter en eksplosiv økning i godsmengden på 

veg. Samtidig viser rapporten at potensialet for overføring fra veg til sjø og bane er 

minimalt med dagens virkemidler. Det mangler kunnskap om hvordan disse 

utfordringene kan løses nasjonalt og regionalt.   

 

Mangel på kunnskap er en stor utfordring som må løses først. Denne utfordringen 

ønsker Trøndelag fylkeskommune å bidra til å løse i samarbeid med departementet, 

forsknings- og utdanningsinstitusjoner, næringsaktører og andre som har innvirkning på 

hvordan gods transporteres. Kartlegging og kunnskapsinnhenting må ha stort fokus på 

tiltak. Ut ifra dette vil det bli utarbeidet en prioriteringsliste for tiltak.  

 

Et av hovedtiltakene i byvekstavtalene er fortetting. Dette øker utfordringene knyttet til 

fremkommelighet for varer og tjenester i by. Det vil være behov for å finne løsninger for 

bylogistikk før byene fortettes ytterligere.   

 

Det er en utfordring at dagens transportløsninger innen gods er for sektorisert. Det bør 

utvikles helhetlige distribusjonsløsninger og -konsepter.   

 

En barriere for effektivisering av godstransporten kan være at endringer i lov og 

regelverk kan fremstå som byråkratisk og langtekkelig. Det bør derfor gjøres en 

gjennomgang av kriterier og saksbehandling med tanke på forenkling  
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5. DET OFFENTLIGE SOM REGULATOR  

 

5.1 Hindringer for ny teknologi og forretningsmodeller.  

For å fremme utvikling av ny teknologi og nye forretningsmodeller bør 

samfunnsnyttevurderingene i NTP utvides til å inkludere klima, næringsliv, sysselsetting, 

innovasjon og trafikksikkerhet.   

 

5.2 Klima 

Det forventes at miljømålene innarbeides i alle nye fremtidige løsninger, også i NTP 

2022-2033. Fornybar energi må nyttiggjøres og bærekraftige løsninger må legges til 

grunn for valgene i nasjonal transportplan for 2022-2033  

 

6. ANNET   

 

6.1 Byvekstavtalene 

De store ressursene som nå brukes overfor de største byene gjennom byvekstavtalene 

kan skape en stor avstand mellom de største byene og de litt mindre byene 

 

6.2 Trafikksikkerhet  

Null-visjonen må være førende for fysiske og trafikantrettede tiltak.  Anbefalingene fra 

Stortingsmelding nr. 40 «Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering» må 

følges opp gjennom  

 en bred tilnærming i trafikksikkerhetsarbeidet med tiltak rettet mot trafikant, 

vegnett, kjøretøy og organisatoriske forhold.   

 

 videreføre en målrettet innsats rettet mot de alvorligste ulykkestypene som 

møte- og utforkjøringsulykker og ulykker med fotgjengere og syklister.   

 

 videreføre en målrettet innsats for å forebygge ulykker med utsatte risiko- 

grupper i trafikken.  •vektlegge trafikantrettet trafikksikkerhetsarbeid.  

  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Jørn Arve Flått 

   

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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Rapportene ”Pukk og grus i Trondheimsregionen del I og II” ble behandlet av 
Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen 27.09.2006: Følgende vedtak ble fattet:  
 

1. Rapportene ”Pukk og grus i Trondheimsregionen del 1 og 2 ” datert 27.09.2006 får 
status som en interkommunal utredning.  

2. Tilrådningene i del 2 (se neste side) får status som interkommunale retningslinjer og 
skal slik  legges til grunn for ressursforvaltning og arealplanlegging i 
Trondheimsregionen.  

3. Rapportene og de vedtatte retningslinjene gjøres tilgjengelig ved at de refereres til i 
de enkelte kommuneplanene og ved at alle kommunene legger materialet  ut på sine 
hjemmesider. 

 
SAMMENDRAG 
 
Denne rapporten er del 2 av prosjektet ”Grus og pukk i Trondheimsregionen”, initiert av 
samarbeidutvalget for Trondheimsregionen.  Del 1 av prosjektet er en statusrapport som gir 
et felles kunnskapsgrunnlag, se eget hefte. Denne viser at grusressursene er begrenset og i 
stor grad knyttet til elveløp hvor det store verneverdier. Derimot er det store pukkressurser, 
selv om kvaliteten varierer. Dagens utvikling i bergindustrien er i størst mulig grad å erstatte 
bruken av grus med pukk.  
 
Grus- og pukkressursene er for øvrig svært ujevnt fordelt i regionen, og uttakene er nesten 
uten unntak konfliktfylte. For å benytte ressursene best mulig og for å minimalisere konflikter 
og transportarbeidet kreves en tankegang hvor kommunene ser ut over egne grenser.  
 
Denne delen av prosjektet drøfter alternative strategier som utvidelse av dagens uttak, nye 
uttak og import utenfra regionen. Det er også vurdert løsninger som underjordsdrift og  
gjenbruk av materialer. Ut fra markedets dreining fra grus til pukk er det lagt spesielt vekt på 
strategier for pukkressursene.  
  
Målet er at både bakgrunnsmaterialet og konklusjonene i rapportene skal kunne være til 
nytte for kommunenes langsiktige planlegging.  
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INTERKOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV PUKK OG 
GRUSRESSURSENE I TRONDHEIMSREGIONEN,  
vedtatt i samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen 27.09.2006: 
 
1 Det må sikres tilstrekkelig og langsiktig tilgang på grus og pukk av riktig kvalitet i 

Trondheimsregionen. 
 
2 Markedet skal vris mot økt bruk av pukk framfor grus, grunnet begrensede 

grusressursser. Kvaliteten på massene skal i større grad enn i dag tilpasses 
byggeoppgavene (”rett masse på rett plass”). De beste kvalitetene bør sikres 
spesielt. 

 
3 Det skal være en klar strategi å satse på få store uttak/utvide eksisterende uttak 

framfor å åpne nye uttak.  
 

4 Det bør velges løsninger som muliggjør framtidig drift under bakken. 
 

5 Uttakene bør skje så nær markedet som hensynene til eksisterende og framtidig 
bebyggelse tillater. Dette for å minimalisere kostnader og miljøulemper ved 
transport. 

 
6 Det skal arbeides for økt gjenbruk av masser. 

 
7 Uttak bør sees i sammenheng med deponi, om mulig som samdrift med andre 

arealkrevende interesser. 
 

8 Vassdragsnære uttak skal unngås.  
 

9 Ved nye/utvidede uttak skal det tas hensyn til nærliggende bebyggelse, 
friluftsinteresser, kulturlandskap, kvartærgeologiske verneverdier, jord- og 
skogbruk, ras- og kvikkleirefare, dyre- og planteliv og mulige ulemper ved 
transport.  

 
10 Det kreves reguleringsplan og driftsplan for nye uttak og utvidelse av eksisterende. 

Disse skal sørge for en kontinuerlig istandsetting, sikre avsluttede uttak og 
minimalisere ulemper for omgivelsene og landskapet. Det bør legges vekt på 
mulige alternativer og avbøtende tiltak. Tilsyn fra Bergvesenet anbefales. 
Massetak skal vurderes konsekvensutredet etter §2 og §3-1e) i forskrift om 
konsekvensutredninger av 01.04.2005. 

 
11 Eksisterende og framtidige uttak i henhold til prinsippene over tas inn i de enkelte 

kommuneplaner, som også bør sikre at verdifulle ressurser  ikke ”bygges inne”. 
Materialet i prosjektrapport 1 ”Status og problemstillinger” og www.ngu.no kan 
brukes til disse vurderingene og eventuelt for å lage mer detaljerte temakart for 
pukk og grus hvor støysoner også tas inn.  
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FORORD  
 
Initiativet til dette prosjektet ble tatt den 15.04.2005 i Samarbeidsutvalget for 
Trondheimsregionen. Fylkeskommunen ble bedt om å koordinere et arbeid med en 
kartlegging og prioritering av grus- og pukkressursene i Trondheimsregionens kommuner. 
Disse er Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Skaun, Stjørdal og  Trondheim. 
(heretter brukes samlebetegnelsen Trondheimsregionen).  
 
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for prosjektet, bestående av representanter fra Trondheim, 
Melhus og Klæbu kommuner, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Norges Geologiske 
Undersøkelse (NGU), Bergvesenet og Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Fylkeskommunen 
har vært sekretariat for arbeidet. 
 
I løpet av arbeidet er kommunene og andre aktører tatt med på råd gjennom møter og 
undervegshøringer. 
 
Dette er del 2 av to rapporter: 
 Del 1: Status og problemstillinger 
 Del 2: Strategier og reningslinjer 
 
 
Dette interkommunale materialet ble ble behandlet i Samarbeidsutvalget for Trondheims-
regionen 27.09.2006 som felles grunnlag og tilrådinger for  kommunenes planlegging.  
 
Rapportene er lagt ut på fylkeskommunens hjemmeside www.stfk.no og på de enkelte 
kommunenes hjemmeside. Kontaktadresse i fylkeskommunen: vegard.hagerup@stfk.no . 
 
 

SAMARBEIDSUTVALGET FOR TRONDHEIMSREGIONEN / 
SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 

27.09.2006 
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1 UTFORDRINGER KNYTTET TIL UTTAK AV 
GRUS OG PUKK 

 
Det er mange utfordringer knyttet til forvaltningen av både grus- og pukkressursene. Under 
har vi kort skissert de viktigste. Dette som grunnlag for drøfting av ulike strategier . 
(For detaljer, se også prosjektets del 1, Status og problemstillinger)  
 
Behov for byggeråstoffer 
Det er få som tenker over at grus og pukk er vårt kanskje viktigste byggeråstoff. Det brukes 
blant annet i fundamenteringsarbeider og som tilslag i betong og asfalt. Slik er dette en 
næring som sysselsetter få direkte, men mange indirekte. Hver nordmann "forbruker" i snitt 
10 tonn (tilsvarer et lite lastebillass) slike materialer i året (kilde:NGU). Vi er dermed 
avhengig av tilgang på denne slags materialer i betydelige mengder, til en  akseptabel pris 
og med en viss bredde på kvalitet og egenskaper. Slik har pukk- og grusbransjen både en 
samfunnsmessig og økonomisk betydning som ofte er undervurdert. 
 
Langsiktig perspektiv 
Større uttak må sees i et langsiktig perspektiv; minst 50 år. Dagens kommuneplanhorisont på 
10-12 år er for kort. Perspektivet samsvarer mer med tanken om ”grønn strek” for landbruket 
og må sees i sammenheng med dette. 
 
Arealbruk i by og tettsted. 
Det er stor konkurranse om tettstedsnære arealer, og få slike arealer er konfliktfrie. Uttak og 
transportveger er langsiktige og vil legge betydelige bindinger på annen framtidig arealbruk. 
Man bør sikre seg at de viktigste ressursene ikke blir nedbygd eller bygd inne. Stigende 
grunnpriser i sentrale strøk vil over tid ”presse” uttaksområder til utkanten av tettstedene. Et 
hovedprinsipp i arealplanlegging er ofte at inngrep konsentreres framfor å ta ”hull på” 
områder med få inngrep fra før.  
 
Transport og trafikk 
Transporten utgjør en stor del av vareprisen, og slik er næringen transportømfintlig. Det er 
store kostnader forbundet med omlasting og lange transportavstander. Transport er også en 
miljøbelastning, både på grunn av støy, trafikkfare og CO2 utslipp. (se vedlegg 2). Korte 
avstander og mulighet for returlast (f.eks til deponi) vil dermed være en fordel. Økt transport 
vil dessuten representere en økt belastning på veinettet, og er en utfordring for 
trafikksikkerheten. Uttak bør sees i sammenheng med standard på vegnettet. Ofte vil et 
bedre og sikrere vegnett være nødvendig. 
 
Støy, støv og vibrasjoner 
Det er knyttet slik problematikk både til uttak, bearbeidelse og transport. Disse problemene 
berører både boliger og  friluftsliv, inkludert  jakt og fiske. Det er egne regler for dette (se del 
1, statusrapport). Særlig pukkuttak legger bindinger på store arealer pga støykrav.. 
 
Landskap og estetikk 
Både grus- og pukkuttak gir sår i landskapet. Konsekvensene for landskap bør derfor 
vurderes nøye før tillatelse gis. Det må kreves istandsetting etter avsluttet uttak, nedfelt i 
regulerings- og driftsplan. Helst bør istandsettingen skje gradvis i takt med uttaket. Det bør 
også settes igjen terreng for å avskjerme innsyn der dette er teknisk mulig. Det er viktig å 
inngå avtaler (eventuelt med økonomiske garantier) som sikrer opprydding etter avviklet drift, 
se også avsnittet om fondsavsetting i del 1.  
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Friluftsliv 
I utkanten av større tettsteder vil det som regel være store friluftsinteresser, jfr 
kommuneplanene og fylkesdelplan ”Ny giv”. Inngrep i naturområder er en utfordring mot 
allemannsretten, som skal sikre allmennheten fri ferdsel i naturområder (Friluftsloven av 
1957) Handlingsplan for Trondheimsregionens Friluftsråd 2003-2010 ”Friluftsliv for alle” 
peker blant annet på hvor viktig det er å sikre elvekorridorer og markaområder. 
 
Naturvern 
Masseuttak av grus og pukk er inngrep med betydelige konsekvenser for naturvern og 
biologisk mangfold. Særlig gjelder dette overgangssoner og områder i og ved vassdrag, 
Gaula er et godt eksempel på dette. Inngrep i større, sammenhengende ”urørte” områder og 
i overordnet grøntstruktur bør unngås. (www.miljostatus.no) 
 
 
Landbruksinteresser 
Landbrukskonflikter er først og fremst knyttet til grusuttak. I en del tilfeller kan avsluttede 
uttak gjenetableres som landbruksområde. Dette bør nedfelles i regulerings- og driftsplan. 
Det er mulig å oppnå samme kvalitet på jorda ved gjenetablering, men dette avhenger av 
flere faktorer. Jordlaget som legges på må være minimum 0,5 m for tilstrekkelig plogdybde. 
Dersom terrenget senkes for mye kan jorda komme i kontakt med grunnvannet, slik at den 
blir vassjuk. Dette gjelder uttak i nærheten av vann og vassdrag, det bør dermed unngås 
store uttak av grus i slike områder. Likeledes bør det unngås uttak i matkornarealer 
/kjerneområder for landbruk. 
 
Kulturminner  
I Trondheimsområdet er det størst sjanser for å finne arkeologiske spor i 
løsmasseforekomster ved eldre landbruksområder, slik som ved Torgårdsletta. Solvendte 
og/eller sjøvendte flater eller skråninger med lettdrenerte jordarter i undergrunnen, samt 
elveterrasser, har ofte høy funnprognose. Forholdet til kulturminner avklares ved kontakt 
med fylkeskommunen så tidlig som mulig i reguleringsplanprosesser. 
 

 
Bilde 1: Torgårdsletta med Vassfjellet Pukkverk i bakkant. Området har betydelige  grusressurser, 
arkeologiske funn og et stort utbyggingspress (Foto: NGU) 
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Kvartærgeologiske verneverdier 
Det er viktig å ta vare på en del representative kvartærgeologiske naturtyper som forteller 
hvordan dagens landskap er formet. Disse bør betraktes som ikke- fornybare ressurser og 
tas hensyn til ved ressursutnytting og planlegging. Utkast til verneplan for kvartærgeologiske 
forekomster i Sør-Trøndelag fra 1985 peker på Hovinterrassene, Høgmelan og  
Kaldvelldalen i Melhus, Haukådalen i Midtre Gauldal, Elsterskogen og Tiller  i Trondheim 
som spesielt verdifulle områder. Selv om verneplanen ikke er behandlet og vedtatt, gir 
utkastet en klar antydning på hvor de viktigste verdiene ligger. 
 
Erosjon og skred 
Det er ofte skredfare ved uttak av grusmasser i og langs elv. Uttak kan også utløse skred i 
nærliggende områder. Kommunene skal planlegge arealbruk slik at skred eller fare for skred 
ikke forekommer. Kommunen skal også delta ved akutte situasjoner. NGU satser på økt 
skredkartlegging og har søkt ekstrabevilgning fra Staten for å kunne gjennomføre dette. 
 
Pukk fremfor grus 
Da grus er en ikke-fornybar og begrenset ressurs, bør det oppmuntres til bruk av pukk 
framfor grus. Pukk er i utgangspunktet dyrere enn grus grunnet ekstrakostnader relatert blant 
annet til knusing.  
 
Et eksempel på virkemiddel i denne forbindelse er Sveriges innføring av skatt på naturgrus. Denne 
ordningen ble innført i 1996, etter Lov 1995:1667 om skatt på naturgrus. Målet var en bedre kontroll 
med beholdningen av naturgrus. Med en slik beskatning av grus, vil man komme opp i en høyere 
kostnad for grus enn for pukk, og slik kunne påvirke til økt bruk av pukk. I Sverige har innføringen av 
denne skatten vist seg å være en effektiv måte å styre forbruket av byggeråstoff på. Bruken av 
naturgrus har blitt redusert (kilde: www.naturvardsverket.se). 
 
Kvalitet på materialene 
Kvaliteten variere mye på de ulike lokaliteter, avhengig av blant annet bergarten i området. 
Dette gjelder både pukk og grus. Det er i dag for lite fokus på å bruke riktig materialkvalitet til 
de ulike byggeoppgavene. De aller beste kvalitetene bør sikres spesielt og forbeholdes til 
spesialbruk. Et eksempel på dette er grus fra Verran, som importeres til Trondheimsområdet 
som tilslag i korrusjonsutsatt betong og pukk fra Ottersbo som brukes i asfalt. 
 
Råstoffområder inn i kommuneplanene 
Kommunene bør bli mer observante på å avsette nåtidige og fremtidige områder for 
råstoffutvinning. Dette for å sikre de beste ressursene og for å unngå konflikter med annen 
aktivitet (se også del 1, kap 3.3.). 
 
 
Nærmere dokumentasjon finnes i prosjektets delrapport 1: ”Status og problemstillinger” og 
på www.ngu.no
 

 8

http://www.naturvardsverket.se/
http://www.ngu.no/


2 MULIGE HANDLINGSVALG 
 
Tabell 1 (vedlegg 1) viser størrelsen på 9 store uttak av pukk og grus i Trondheimsregionen. 
Tallene er hentet fra NGUs grus og pukkregister, ajourført i 20021. Der andre kilder er 
benyttet, er dette spesifisert. 
 
Tabellen viser at flere av de store og viktige uttakene i Trondheimsregionen vil gå tomme i 
løpet av få tiår dersom det ikke tillates utvidelse av disse. Presset er størst i Trondheim 
kommune, hvor det er størst marked og behov. Dermed er det spesielt viktig å avklare 
situasjonene for de store uttakene i Trondheim (Lia, Vassfjellet og Skjøla), hvor det årlige 
uttaket er langt større enn i de fleste øvrige uttak i Trondheimsregionen. Alle nevnte 
steinbrudd er teknisk mulig å utvide2, slik at Trondheim er sikret ressurser i minst et 100-
årsperspektiv. Utvidelse av Lia har vært oppe til diskusjon, men det er pr i dag liten politisk 
vilje til å utvide uttaket.  
 
Dersom det skal åpnes for utvidelse av uttak i Trondheim, er Lia en av flere muligheter. Både 
Vassfjellet og Skjøla har betydelige utvidelsesmuligheter og kan dermed dekke en 
etterspørsel som på dagens nivå i lang tid fremover. 
 
Dersom det i stedet skal åpnes for nye uttak, må det tas stilling til hvordan dette skal gjøres. 
NGUs grus- og pukkdatabase inneholder kart over områder med aktuelle forekomster (se 
prosjektets del 1 og www.ngu.no). Det bør diskuteres om satsingen skal være rettet mot få 
store uttak for å konsentrere inngrepene, alternativt om flere små uttak med kort 
tidsperspektiv på hvert uttak og lettere rehabilitering kan være løsningen.   
 
Det er ønskelig med tilgang på byggeråstoffer til riktig kvalitet og akseptabel  pris. Dette skal 
kombineres med en langsiktig og miljøriktig  forvaltning av ressursene.  Ut fra dette er det på 
de neste sidene drøftet flere ulike handlingsvalg.   Disse må ikke leses som rendyrkede 
”enten/eller”-valg, men de er ment å representere de mest aktuelle mulighetene for å sikre 
Trondheimsregionen byggeråstoff. Man kan også se for seg kombinasjoner av to eller flere 
av disse handlingsvalgene. Det er skissert et framtidsbilde i slutten av kap 2.1.2 som bygger 
på en slik kombinasjon. 
 
De fem handlingsvalgene som drøftes i denne rapporten er basert på tallene fra  vedlegg 1. 
Følgende forutsetninger er også lagt til grunn: 
 

• Behovet for byggeråstoffer forutsettes konstant i årene som kommer. På landsbasis 
anslås forbruket pr innbygger til å være 9-10 tonn i året. I Trondheimsområdet  er 
behovet for byggeråstoff på mellom 1,5 til 2 mill tonn årlig (kilde: KU Lia).  

• Markedet fortsetter å dreie i retning økt bruk av pukk fremfor grus. 
• Uttak av grus fra elveløp reduseres i tråd med kommunale planer. 

 
En viss usikkerhet må tas i betraktning når det gjelder følgende:  

• Hvilke muligheter som ligger i den teknologiske utviklingen, blant annet med tanke på 
gjenvinningspotensialet. 

• Trafikk: kostnader og forurensning. 
• Miljøulemper. 

                                                 
1 For enkelhets skyld er det for tallene fra NGU benyttet samme omregningsfaktor fra m3 til tonn som NGU 
bruker: 1,5. Dette er tall som gjelder for løse masser, altså sprengt og knust materiale. For fast fjell blir 
omregningsfaktoren tilsvarende bergartens densitet (ca 2,65-3,20). 
2 Dette vil eventuelt gå på bekostning av andre interesser knyttet til de aktuelle områdene (friluftsliv, boliger med 
mer). Se også handlingsvalg 5. 
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Ut fra dette diskuteres følgende handlingsvalg: 
 
 
UTGANGSPUNKT A: INGEN UTVIDELSE AV DAGENS UTTAK UT OVER DET SOM 
ALLEREDE ER GODKJENT 
VALG 1: Dagens uttak kombineres med import av grus og pukk 
VALG 2: Det åpnes for et fåtall nye store uttak  
VALG 3: Det åpnes for flere små uttak 
VALG 4: Gjenbruk av materialer 
 
 
UTGANGSPUNKT B: UTVIDET DRIFT I DAGENS UTTAK 
VALG 5: Utvidelse av dagens uttak i form av dagbrudd 
VALG 6: Pukkuttak i form av underjordsdrift. 
 
 
For de tre handlingsvalgene som fremtrer som mest aktuelle er det også skissert 
framtidsbilder for å gi et inntrykk av hvordan framtiden kan fortone seg dersom man følger de 
ulike alternativene. Dette gjelder handlingsalternativ 1, 2/3 og 5. I tilknytning til 
handlingsvalgene er det også satt opp et eksempel for å vise kostnader og miljøbelastninger 
av transport ved de ulike alternativene (vedlegg 2).  
 

Eksempelet i vedlegg 2 tar utgangspunkt i en konkret  lokalisering i Trondheim (Sluppen). Det 
estimeres kostnader for transport fra masseuttak nære markedet, uttak i andre deler av 
Trondheimsregionen og for import av byggeråstoff pr båt. Sluppen er valgt som eksempel fordi 
dette er et trafikknutepunkt, samt at det forventes en del utbygging i området i nær fremtid (jfr 
kommunedelplan for Tempe). 

 
Det er også laget kart for uttakene Lia, Vassfjellet/Skjøla, Forseth og Fossberga for å vise 
bebyggelse og stisystem rundt dem. Dette må særlig ses i sammenheng med 
handlingsalternativ 5. Det gjøres oppmerksom på at disse kartene ikke må leses som 
støysonekart. Se vedlegg 4. 
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2.1 UTGANGSPUNKT A: Ingen utvidelse av dagens 
uttak utover det som allerede er godkjent 

 
2.1.1   Handlingsvalg 1  

Dagens uttak kombineres med import av grus og pukk 
 
Driften i Trondheims grus- og pukkuttak (Skjøla, Lia og Vassfjellet + grusuttak) går fram til 
dagens uttak må avvikles i tråd med godkjente planer. Etter dette må man belage seg på å 
dekke Trondheims behov for byggeråstoff gjennom ”import” fra utkanten av regionen eller 
andre steder i landsdelen. Alternativt kan det kuttes ned på årlig uttak fra uttakene i 
Trondheim, og i stedet suppleres med økt import. Slik vil man kunne drøye levetiden på 
uttakene i Trondheim noe, avhengig av hvor stor importandel man baserer seg på.  
 
Det er mulig å importere byggeråstoff enten pr bil  eller pr båt. Som kommentert i prosjektets 
del 1, er frakt  på jernbane i dag lite aktuelt, blant annet på grunn av ekstra omlastninger. 
Uttak av grus fra havbunnen kan i fremtiden bli et alternativ, men er i dag dyrt og konfliktfylt.  
 
Fordeler  
En klar fordel ved å basere seg på å dekke noe av behovet gjennom import av grus/pukk fra 
uttak lokalisert utenfor Trondheimsregionen, er at det blir mindre press på areal i bynære 
strøk. Slik blir det større handlingsrom for annen arealbruk. Det vil også da sannsynligvis 
være lettere å finne en lokalisering som berører færre når det gjelder støy, støv, estetikk og 
friluftsliv. Dette er nok det beste alternativet for friluftsinteressene, hvertfall i 
Trondheimsregionen. Økt pris på transport kan oppmuntre til økt gjenvinning og drift under 
bakken (se kap 2.1.4. og 2.2.2). 
 
Ulemper  
Hvis uttaket i Lia avvikles helt, må det nødvendigvis kompenseres med byggeråstoff fra 
andre steder, enten det er snakk om import eller andre uttak i Trondheim. Trondheims egne 
ressurser vil i det hele tatt vare i få tiår dersom det ikke tillates utvidelse av noen av de store 
uttakene. Dermed vil det fort bli mye som må dekkes gjennom import. Store ekstrakostnader 
til transport må da påregnes, uansett om transporten skjer via bil, båt eller bane. Den økte 
transporten vil også medføre økt forurensning og utslipp.  
 
Et mindre volum spesialkvaliteter må uansett importeres. Å importere ytterligere 
byggeråstoffer via havna i Trondheim vil medføre stor økning i belastningen på veinettet i 
Midtbyen. Både ut fra støy, trafikksikkerhet og byutvikling vil dette være en vanskelig løsning. 
Lagringskapasiteten på havna er dessuten begrenset. Det kan være en alternativ løsning å 
importere via havner i Muruvik eller på Orkanger. Dette vil medføre lengre trafikk langs 
vegnettet. Hvis det skal satses på transport av byggeråstoffer pr båt/utvinning av grus fra 
havbunnen, vil dette dessuten kreve en stor og kostbar omstilling av næringen. 
 
Både transportkostnadene og utslipp fra transporten vil øke betydelig i forhold til uttak fra 
dagbrudd i regionen, se vedlegg 2. Dette ser ut til å være det mest forurensende 
handlingsalternativet samtidig som det vil gi dyre råmaterialer. 
 
Mulige avbøtende tiltak  
Rimeligere eller subsidiert transport kan gjøre dette alternativet mer attraktivt. En slik 
utvikling synes neppe sannsynlig. 
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FRAMTIDSBILDE FOR HANDLINGSVALG 1 :  
Dagens uttak kombineres med import av grus og pukk 
 
I 2050 har befolkningen i Trondheimsområdet økt med 25 % og tettstedsarealet har økt med 30%. 
Dette på tross av en relativt konsentrert utbygging. Selv med nye teknologier har ikke behovet for 
byggeråstoffer avtatt merkbart, men grad av gjenvinning har økt til 15%. Av hensyn til landskap, 
friluftsliv, naboer og videre muligheter for utbygging, er det ikke tillatt utvidelse av tettstedsnære 
pukk- og grusuttak.  
 
Uttaket i Lia ble avviklet i år 2010,  og uttaket i Skjøla og Vassfjellet er ikke utvidet. Levetiden på 
disse anleggene ble da begrenset. Uttaket i  Skjøla ble avviklet i 2014 og uttaket i Vassfjellet 
nærmer seg slutten. Dette har gradvis medført import av byggeråstoffer med båt og bil fra andre 
deler av Trøndelag. Økte transportkostnader har gjort materialene  30% dyrere, og forurensingen 
fra transporten er tredoblet. 
 
Samlet har dette ført til et press for å åpne nye, små uttak sentralt i regionen. Av miljøhensyn har 
kommunene avslått slike. Det utredes å gjenåpne det nedlagte Lia pukkverk for drift under bakken 
kombinert med deponering av spesialavfall. Dette reduserer det samlede  transportarbeidet da det 
kan tas last begge veier. Imidlertid er løsningen fortsatt dyrere enn import og ikke lønnsom hvis 
ikke kostnadene for transport blir enda høyere. 
 
 

 
 
 
 
Konklusjon  
Et slikt handlingsvalg er arealmessig gunstig for Trondheimsregionen i og med at uttak 
lokaliseres utenfor/i utkanten av regionen i stedet for i de mer befolkningstette områdene. 
Likevel er dette et uheldig alternativ da det er både dyrt og forurensende. Grunnet 
miljømessige og økonomiske ulemper bør derfor et slikt handlingsvalg så langt mulig 
unngås. De negative følgene av økt transport er belyst nærmere i vedlegg 2. 
 
 

2.1.2    Handlingsvalg 2  
Det åpnes for et fåtall nye store uttak 

 
Avhengig av bergarter i grunnen og konfliktforhold etableres 3-4 nye store uttak slik  
at de dekker behovet i de ulike deler av regionen. Den beste bergartforekomsten med tanke 
på uttak av pukk befinner seg i aksen Ranheim – Vassfjellet, se kart i prosjektets del 1.  
 
Ved et slik alternativ kan det være fornuftig å differensiere kvaliteten. Det kan for eksempel 
være aktuelt å åpne et uttak av dårligere kvalitet til bruk hvor det stilles mindre krav til 
kvalitet. Slik kan materialkvaliteten bedre tilpasses byggeoppgavene.  
 
Ved rett utforming kan krateret som blir igjen etter avvikling av store pukkuttak tilby gunstige 
muligheter for prosjekter i form av store motoranlegg, ny industrietablering eller  
boligkomplekser. 
 
Fordeler   
Et slikt alternativ vil være miljøbesparende gjennom at inngrep i naturen konsentreres på et 
fåtall steder. Det at det satses på få steder med uttak, gjør også mulighetene større for å 
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konsentrere seg om steder hvor det er få konflikter. Dersom et slikt handlingsvalg 
gjennomføres med differensiering av kvaliteten, kan det være kostnads- og 
ressursbesparende. I dag er markedet i altfor liten grad fokusert på kvaliteten av materialene. 
Det kunne derfor vært nyttig med en bevisstgjøring av hvilken kvalitet som bør forbeholdes 
hvilket formål.  

 
Ulemper   
Jo større uttakene er, jo større vil sårene i naturen være etter avviklet drift. Det vil være 
vanskelig å gjenopprette området slik det var før, noe som sannsynligvis vil gå mest utover 
landskapsform og friluftsliv. Dette medfører at man i sterkere grad fokuserer på alternativ 
bruk av det gjenstående areal/volum. Pukkuttakene vil måtte ligge utenfor landbruksområder 
og tettbebyggelse. Dermed vil de fort komme i konflikt med markagrenser og friluftsinteresser 
hvis de skal ligge innen ”rimelig” transportavstand (max 30-40 km) fra markedet. 
 
Den visuelle forurensningen blir større når man åpner områder som ikke er brukt til uttak 
tidligere. Dette fordi nye ”sår” i terrenget kommer i tillegg til de gamle. 
 
Mulige avbøtende tiltak  
Det må settes strenge krav til drift og avslutning i reguleringsplan og driftsplan. Det bør tas 
inn rekkefølgebestemmelser i kommune- og reguleringsplaner. Det bør settes igjen terreng 
som ”skjerming” mot støy og innsyn. 
 
 
Konklusjon 
Handlingsvalg 2 synes å være et lite fornuftig valg, ettersom det dreier seg om å åpne nye, 
store områder i bynære strøk. Utvidelse av eksisterende uttak bør heller vurderes, fordi dette 
i mindre grad tar i bruk ”nye” områder. Transportkostnadene og -utslipp vil kunne øke noe 
hvis de nye uttakene blir liggende lenger fra markedet enn dagens uttak. 
 
 
 

2.1.3   Handlingsvalg 3  
Det åpnes for flere små uttak. 

 
Flere mindre uttak åpnes i ulike deler av regionen. Så langt mulig må dette gjøres etter 
planer som gjelder for flere år, og som inkluderer rekkefølgebestemmelser. Slik kan man 
sikre bærekraftighet og langsiktighet i forvaltningen. Dette kan løses i praksis ved at det 
settes opp oversikt over mulige lokaliteter for uttak, hvorpå disse utnyttes/drives etter tur. 
Driften av disse uttakene kan gjennomføres på en slik måte at noen få uttak (spredt 
lokalisert) er åpne om gangen og disse avsluttes før nye uttak åpnes. Dette kan tas inn som 
rekkefølgebestemmelser i kommuneplanene.  
 
Fordeler   
Jo mindre uttak, jo kortere varighet kan uttakene påregnes. Dette kan ses som 
konfliktbesparende for hvert enkelt område. Det kan også være lettere å skjule sår etter 
inngrep når krateret er mindre. Nærhet til markedet betyr små transportutgifter og lite 
forurensning. På samme måte som handlingsvalg 2 gir også denne valgmuligheten gode 
muligheter til å differensiere kvaliteten. Inntektene kan fordeles på flere grunneiere/drivere. 
Mange drivere kan føre til økt konkurranse og dermed lavere priser. 
 
Ulemper   
Det vil bli mange inngrep, slik vil mange bli berørt av støy, støv og landskapsinngrep. Til 
sammen vil uttakene legge beslag på store arealer hvis man tar hensyn til støysoner og den 
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visuelle effekten. Det vil hemme videre tettstedutvikling i regionen. Totalt sett kan de bli mer 
dominerende enn noen få store uttak. Med en situasjon med mange små drivere kan det 
også være vanskeligere å sikre en god avslutning av uttakene.  
 
Slik det gjelder for handlingsvalg 2 vil den visuelle forurensningen blir større ettersom man 
åpner områder som ikke er brukt til uttak tidligere. Disse to handlingsvalgene representerer 
sannsynligvis mest negative konsekvenser for friluftslivet, fordi nye pukkuttak nødvendigvis 
må befinne seg innenfor markagrensa grunnet kvaliteten på forekomstene. I tillegg vil det 
totale tallet på områder hvor det er gjort inngrep være større enn dersom man konsentrerer 
inngrepene til de stedene hvor det allerede er åpnet uttak. 
 
Transportkostnader kan bli noe større dersom man skal unngå nabokonflikter. Økt 
transporttrafikk gir også økt utslipp.  
  
Mulige avbøtende tiltak 
Det bør settes strenge krav til drift og avslutning i reguleringsplan og driftsplan. Det kan 
stilles økonomisk garanti for avslutning av anlegg. Det kan tas inn rekkefølgebestemmelser i 
kommune- og reguleringsplaner. Det kan settes igjen terreng som ”skjerming” mot støy og 
innsyn.  
 

 

FRAMTIDSBILDE FOR EN KOMBINASJON AV HANDLINGSVALG 2 OG 3:  
Dagens uttak drives så langt godkjenningene tillater, supplert med åpning av nye brudd i 
ulik størrelse. 
 
I 2050 er mange av de større uttakene som var åpne i 2006 avsluttet og nedlagt på grunn av 
konflikt med miljø- og utbyggingsinteresser (jfr handlingsvalg 1). Et av dem er i bruk som 
massedepot. For å erstatte disse er det åpnet 8 nye små og store uttak i betraktelig større avstand 
fra bebyggelsen. Dette berører i en viss grad boliger og friluftsinteresser.  
 
Kvaliteten på materialet fra de nye bruddene er noe blandet. Løsningen  har vært kritisert fordi det 
øker antall områder med inngrep og slik er uheldig ut fra hensyn til landskap, natur og friluftsliv. 
Utslippene fra transport øker også, men ikke så mye som ved import.  Fordelen er at det er så stor 
tilgang på masser at prisen holdes nede og mulighet for å eksportere visse kvaliteter til andre 
distrikter. 
 

 
 
Konklusjon  
I likhet med handlingsvalg 2, vil et slik alternativ beslag på betydelige arealer og 
sannsynligvis gi støyulemper for en større andel av befolkningen. Foruten at dette 
handlingsvalget innebærer store konsekvenser for friluftslivet, vil det også være mulig at det 
kan legge beslag på områder som kan være aktuelle for annen arealbruk.  
 
Transportkostnadene og -utslipp vil kunne øke noe hvis de nye uttakene blir liggende lenger 
fra markedet enn dagens uttak. 
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2.1.4    Handlingsvalg 4  
Gjenbruk av materialer 

 
Dagens uttak drives så langt godkjente planer tillater, både når det gjelder pukk og grus. 
Dette i kombinasjon med gjenvinning av byggemateriale. Avhengig av hvilket formål 
byggeråstoffene skal brukes til, gjøres en vurdering av hvorvidt det skal brukes nytt eller 
gjenvunnet materiale.  
 
Fordeler  
Dersom en klarer å utvikle et bærekraftig system for gjenbruk og gjenvinning av brukt 
byggeråstoff, kan man oppnå en reduksjon i behovet for å ta ut nytt materiale. Dette vil 
videre frigjøre viktig bynært areal for bruk til andre formål enn råstoffutvinning. Færre inngrep 
i naturen er også gunstig for friluftslivet. 
 
Ulemper  
Det vil sannsynligvis være store kostnader forbundet med å innrette industrien til en annen 
produksjonsmodus. Med dagens lave materialpriser (om lag 100 kr pr tonn pukk, enda 
billigere for grus) er det neppe lønnsomhet i slik gjenvinning. Det er dessuten begrenset hvor 
mye som kan gjenvinnes og hvor mange ganger et materiale kan gjenvinnes. Sannsynligvis 
vil det skje en utarming av kvaliteten på materialet etter hvert (se også del 1, kapittel 3.4).  
 
Avbøtende tiltak 
Det er lettere å få til en slik gjenvinning hvis råvare- og transportpriser stiger betydelig, 
eventuelt at det gis avgiftsfordeler eller miljøsertifisering ved gjenbruk. Det kan også hjelpe 
med å settes stopp for daguttak i Trondheimsregionen. Innføring av krav om at byggeavfall 
leveres til godkjent gjenvinningsaktør, samt at det føres miljøregnskap er virkemidler som 
kan være nyttige for å få en gjenbruksordning opp å gå. 
 
 
Konklusjon 
Det ikke er mulig å gjenvinne alt av bygningsmasse og materialet lar seg resirkulere bare et 
begrenset antall ganger. Kvaliteten blir heller ikke den samme. Dermed har et slikt 
handlingsvalg sine klare begrensninger og vil i overskuelig framtid bare framstå som 
supplement til andre handlingsvalg. Selv om andelen gjenbruk av den totale massen i dag er 
liten, er det likevel et mål å øke gjenbruksdelen i framtiden. 
 
 

2.2 UTGANGSPUNKT B: Utvidet drift i dagens uttak 
 

2.2.1    Handlingsvalg 5  
Utvidelse av dagens uttak i form av dagbrudd 

 
Pukkuttakene i Skjøla, Vassfjellet og/eller Lia utvides. Grunnet de begrensede grusreservene 
i Trondheimsregionen bør det ikke fokuseres spesielt på utvidet uttak av grus, men det kan 
være aktuelt å ”holde av” deler av sentrale grusreserver til spesielt bruk. 
 
Fordeler   
Fordelen med et slikt handlingsvalg er at det representerer minimalt av ”ekstrainngrep” i 
naturen, siden inngrepene skjer der naturen allerede er ”ødelagt”. Det er muligheter for å 
sikre dekning av behovet for byggeråstoff i lang tid fremover dersom det tas hensyn til et 
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langsiktig behov ved utvidingen av uttakene. Utviding av eksisterende uttak er også 
fordelaktig med tanke på nærheten til markedet. Dette sparer både tid, kostnader og miljøet 
sammenlignet med å åpne nye uttak lenger unna eller importere fra andre uttak. Kratere etter 
avviklet drift i store uttak kan gi muligheter for etterbruk til store prosjekter.  
 
Ulemper  
Inngrepene skjer i verdifulle markaområder. Rehabiliteringen er en større utfordring for store 
enn for små uttak. Et slikt handlingsvalg vil dessuten skape stor trafikkbelastning gjennom 
boligområder på Nardo/Risvollan/Nidarvoll, spesielt når det gjelder transport fra Lia og 
Vassfjellet/Skjøla. Slik vil mye av transporten også gå forbi en bydel som nå er under 
utvikling sør for Risvollan. Kartene i vedlegg 4 viser hvor mange som bor nært de sentrale 
pukkuttakene i Trondheimsregionen, og gir et inntrykk av hvor mange flere som kan bli berørt 
dersom uttakene utvides.  
 
Et slikt handlingsvalg vil kunne få negative konsekvenser for friluftslivet3. Samtidig er det et 
tidsperspektiv som må tas i betraktning. Store steinbrudd vil danne større sår i landskapet, 
og disse vil nok være synlig over lengre tid enn hva tilfellet er ved mindre uttak.  
 
I likhet med handlingsvalg 2 kan få uttak og drivere gi mindre priskonkurranse og slik holde 
prisene til forbruker oppe. På den andre siden kan kort transportavstander bidra til billigere 
transport og slik rimeligere materialer. 
 
Mulige avbøtende tiltak  
Det kan settes igjen terreng som ”skjerming” mot støy og innsyn. Det kan settes krav om 
utbedring, skjerming og omlegging av stinett i nærheten av anleggene. Videre kan det  
utredes mulige transportløsninger som i mindre grad berører boligområder, enten i form av 
alternative adkomster eller skjerming/kryssutbedringer.  
 
 

 

FRAMTIDSBILDE HANDLINGSVALG 5: Utvidelse av dagens uttak i form av dagbrudd 
 
I 2050 drives fortsatt en del av de store uttakene fra 2006: Skjøla, Vassfjellet og Lia er utvidet, og en 
del av Torgårdsletta er beholdt for mindre uttak. Som følge av restriksjoner og miljøavgifter på 
grusuttak tas en stadig større andel av massene fra steinbrudd.   
 
Denne løsningen har gitt bindinger for byveksten, men det positive ved det er at det tar i liten grad i 
bruk nye områder. Løsningen er valgt for at  kostnader til og utslipp fra transport skal bli så små som 
mulig. Den er blitt skarpt kritisert  av naboer til uttakene og velforeninger som får trafikken fra Lia 
forbi boligområder: For delvis å bøte på trafikkproblemene, er vegen mellom Lia og Rosten utbedret. 
  
 

 
Konklusjon  
I et slikt alternativ er ikke transportkostnadene og -forurensingen endret vesentlig fra dagens 
nivå. Hovedkonflikten i dette handlingsvalget er at bynære områder som har stor verdi for 
friluftslivet blir båndlagt/ødelagt og at det er naboer som fortsatt får støyplager. 
Miljøulempene begrenses riktignok til avgrensede områder. Det må diskuteres nærmere 
hvilke uttak som kan/bør utvides i tilfelle det skal satses på et slikt handlingsvalg. Med tanke 
på transportkostnader er det Lia som ligger gunstigst til for markedet sentralt, nord og øst i 

                                                 
3 I følge konsekvensutredningen for Lia defineres imidlertid influensområdet for utvidet drift i Lia til å være det 
samme som for å ikke utvide Lia. Siden uttaket vil strekke seg over et større område, kan det likevel tenkes at det 
vil få negative konsekvenser for landskapet visuelt sett.  
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byen. Her vil også mye av framtidig byutvikling foregå. På den andre siden er antagelig dette 
uttaket mest konfliktfylt, hvertfall når det gjelder friluftsliv og transportveg, se også vedlegg 3 
og 4. 
 
Vedlegg 4 viser bebyggelse og løypenett rundt fem av de største steinbruddene i 
Trondheimsregionen. Dette er Lia og Vassfjellet/Skjøla i Trondheim kommune, Forseth i 
Klæbu kommune og Fossberga i Stjørdal kommune . Kartene er spesielt aktuelle for 
handlingsvalg 5. 
 
 

2.2.2    Handlingsvalg 6:  
Pukkuttak i form av underjordsdrift. 

 
Dagens uttak utvides eller nye etableres gjennom underjordsdrift (tunneler og haller).  
 
Fordeler   
Støy- og støvbelastning ved uttak er liten.  En slik drift er arealbesparende ved at det 
frigjøres areal til annet bruk. Denne løsningen er mest aktuelt i bynære områder hvor 
tomteprisene er høye og transportavstandene er små. Denne løsningen gir muligheter for 
gunstig samfunnsøkonomisk samlokalisering ved at pukkuttakene kan få etterbruk som 
deponi. Generelt er det en mindre miljøbelastning ved dette alternativet sammenlignet med 
andre alternativ.  
 
Teknologien som brukes ved underjordsdrift er godt kjent, og det finnes flere eksempler på at 
det er gjennomførbart. Prosjekttrapport del 1 (s 30) beskriver et slik anlegg i Bergen 
kombinert med deponi av forurenset masse. Her er også knuseverk lagt i fjell. 
 
Ulemper   
Underjordsdrift er  ca 1.5 gang dyrere enn dagbrudd. Slik er det mest lønnsomt i et marked 
med lite konkurranse. Det krever også høy kvalitet på både fjell og uttatt masse. Et slikt 
handlingsvalg vil nok være blant de mest kostbare løsningene og vil kunne gi høyere priser.  
 
Avbøtende tiltak 
En viktig forutsetning for å aktualisere et slikt alternativ, er at det kombineres med deponi av 
avfall eller forurenset masse og at man kan dra nytte av kombinert transport. Dette innbærer 
byggeråstoff ut – avfall inn med samme lastebil. Dette krever omfattende organisering og kan 
ha betydelige praktiske begrensinger da forskjellige typer last gjerne krever ulike biltyper.  
Skal en slik løsning være konkurransedyktig, må det settes klare begrensninger for andre 
uttak innen en radius på 3-4 mil fra Trondheim sentrum samtidig som det settes strengere 
krav til dagbrudd. 
 
Konklusjon  
Uttak basert på underjordsdrift krever sambruk med deponi og en begrensning på 
konkurrerende dagbrudd for å være konkurransedyktig i dag. Det bør likevel velges løsninger 
som muliggjør slik drift i framtiden da den har betydelige miljøfordeler.   
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3 KONKLUSJONER OG TILRÅDINGER 
 
Hver innbygger forbruker i snitt 10 tonn grus/pukk om året. Markedet i Trondheimsregionen 
har på grunn av transportkostnadene tegn på tredeling: Øst (Stjørdal og Malvik), Midt 
(Trondheim) og Sør (kommunene sør og vest for Trondheim). Trondheim er selvforsynt med 
pukk, men  får grus fra Melhus og Klæbu, som har betydelige grusressurser.  
 
Dersom vi tar utgangspunkt i det som er tillatt av uttak pr i dag, vil i hvert fall de sentrale 
delene av Trondheimsregionen komme opp i en situasjon hvor det må suppleres med 
utvidelser, nye uttak eller økt ”import” i løpet av relativt få år. Det bør allerede nå tenkes på 
hvilke løsninger som bør velges. Valgene har stor betydning både for næringen og for 
langsiktig arealbruk i regionen. 
 
Stor import på bil, båt eller jernbane fra utenfor Trondheimsregionen synes uaktuelt, også i 
framtida. Dette på grunn av miljøbelastning og kostnader ved omlastning og lange 
transportavstander. Unntak for dette er spesielle kvaliteter, slik som grus til spesialbetong fra 
Verran i Nord-Trøndelag og pukk til asfalt som fra Ottersbo på Ørlandet. 
 
Å etablere nye uttak som erstatning for dagens synes lite tjenelig da disse på grunn av 
transport- og miljøkostnader bør ligge relativt sentralt i regionen. Dette vil gi nye sår i 
landskapet i tillegg til dagens. Nye anlegg kan gi noe færre ulemper for naboer og friluftsliv, 
men vil neppe bli helt konfliktfrie da i hvert fall noen pukkuttak på grunn av kvaliteten må 
ligge på forekomsten Ranheim – Vassfjellet. Dette er et område med klare friluftsinteresser.  
 
Uansett bør det gjøres en mer bevisst kvalitetssortering ved at kvaliteten i større grad enn i 
dag velges ut fra byggeoppgaven (”Rett masse på rett plass”). Dette forutsetter en 
bevisstgjøring av markedet. Over tid bør det legges opp til løsninger med økt gjenbruk, selv 
om dette i beste fall kan forsyne bare en del av markedet 
 
PUKK 
Det må forventes en økning i pukkuttaket framover. I dagens situasjon og i overskuelig 
framtid synes en utvidelse av dagens dagbrudd å være mest realistisk og gi samlet færrest 
miljøulemper. På lang sikt kan dette gradvis gå over til drift under bakken hvis rammene 
endrer seg i favør av dette. Slik er det en fordel om daguttakene planlegges slik at de 
muliggjør framtidig drift under bakken kombinert med deponi. Det synes lite realistisk å tvinge 
gjennom underjordsdrift ved å stoppe daguttak i hele Trondheimsregionen. 
 
Selv med økt uttak av pukk, synes eksisterende uttak å dekke behovet i et 100-
årsperspektiv, forutsatt at de får utvide. Hvis Lia avsluttes i 2010, må  Skjøla, Vassfjellet og 
eventuelt Forseth utvide tilsvarende hvis det ikke er ønskelig å ”importere” pukk.  Hvis Lia 
legges ned, blir det  større transportavstand til store deler av markedet (se vedlegg 2). Dette 
vil gi noe høyere kostnader og samlet trafikkarbeid, men vil være gunstig for naboer og 
friluftsinteresser. 
 
GRUS 
Det kan forventes en nedgang i grusuttaket i framtida. I andre land er det lagt avgifter på 
uttak av grus da dette er knappe ikke-fornybare ressurser. Dette gjelder for eksempel 
Sverige (se side 7 og prosjektets del 1). Noe lignende kan skje i Norge. Det må være et mål 
å unngå uttak i og ved elvene og i områder med store landskapsverdier. 
 
De totale konsekvensene synes mindre med få store uttak enn mange små. Slik kan det 
være fornuftig å fortsette driften av en del store og relativt sentrale uttak framfor å åpne nye. 
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Slik bør det vurderes om en betydelig del av Torgårdsletta skal reserveres til uttak og ikke 
bygges ned. Da dette er en landskapsrygg, bør man være påpasselig med istandsetting 
etterpå. På samme måte bør de viktigste grusressursene i Klæbu sikres. For Melhus sin del 
bør det gjøres en nærmere analyse for å se på hva som kan drives videre. Skal det åpnes 
nye, må dette være i et meget begrenset antall. 
 
KONKRETE PROBLEMSTILLINGER I FRAMTIDA 
I den nærmeste framtid må kommunene ta stilling til en del konkrete saker, blant annet: 

- Trondheim bør ta med områder for råstoffutvinning i kommuneplanen. Skal det da legges 
opp til utvidet drift på Skjøla, Vassfjellet og/eller Lia? Hva betyr dette for øvrig byutvikling? 
Kan noe av dette kombineres med avfalls- eller massedeponi? 

- Hvordan bør grusressursene på Torgårdsletta i Trondheim forvaltes? 
- Vil Fossberga og nye områder i Skaun dekke behovet for pukk i øst og sør? 
- Hvilke området i Klæbu bør avsettes til råstoffutvinning i kommuneplanen? 
- Hvilke områder bør Melhus sette av i sin påbegynte kommunedelplan for grus? 

 
Vi håper bakgrunnsmaterialet, analysene og anbefalingene i dette utredningsarbeidet kan 
hjelpe kommunene i disse og andre valg. 
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KILDER 
 
Kommunene i Trondheimsregionen Trondheim 
     Melhus 
     Klæbu 
     Skaun 

Malvik  
Orkdal 
Midtre Gauldal 

     Stjørdal 
 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
 
Sør-Trøndelag Fylkeskommune 
Nord-Trøndelag Fylkeskommune 
 
Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) Grus- og pukkdatabasen 
 
Miljøverndepartementet    Plan og bygningsloven 
     T-1442: Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen 
 
Statistisk sentralbyrå Rapport 2001/16. Direkte energibruk og utslipp til luft fra transport i 

Norge 
 
Statens forurensningstilsyn  Veileder om begrensning av forurensning fra industri (TA 506) 
 
Transportsentralen   Prisliste transport oppdatert 01.02.05 
 
Franzefoss     Utvidelse av Lia pukkverk. Konsekvensutredning 
 
Miljøstatus i Norge    Forurensende stoffer 
 
Norsk institutt for luftforskning (NILU) Om utslipp og forurensning. www.nilu.no  
 
Ottersbo Veidekke   Muntlige opplysninger 
 
Multiconsult    Tall på Skjøla pukkverk (tabell 1, vedlegg 1) 
 
Naturvardsverket, Sverige  Lag 1995:1667 om skatt på naturgrus. www.naturvardsverket.se  
 
 

 
 
 
 
NETTSIDER 
 
Sør-Trøndelag Fylkeskommune  www.stfk.no
Nord-Trøndelag Fylkeskommune  www.ntfk.no
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  www.fmst.no
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag  www.fmnt.no
Norges geologiske undersøkelse  www.ngu.no
Bergvesenet    www.bergvesenet.no  
Franzefoss    www.franzefoss.no
Informasjon fra regjering/departementene www.odin.dep.no
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VEDLEGG 1: TABELL OVER STORE UTTAK I 
TRONDHEIMSREGIONEN        
 
 
Tallene er hentet fra NGUs grus og pukkregister, ajourført i 20024. Der andre kilder er 
benyttet, er dette spesifisert. 
 
 
Tabell 1: Store uttak for grus og pukk i Trondheim, Klæbu, Melhus og Stjørdal kommune.  

 UTNYTT-
BART 
VOLUM5  
 

ÅRLIG 
UTTAK  

VARIGHET 
DRIFTSPLANER 

MULIGHET FOR 
UTVIDELSE 

ANNET  

LIA (pukk) - 2-500 000 
tonn (130-
330 000 m3) 

2010  
(planen tilsvarer 
volum på 2,5 mill 
tonn/ 1,7 mill m3) 

Minst i et 100års-
perspektiv, men 
en del konflikter 

Forslag 
om 
regulering 
til 2032  

VASS-
FJELLET 
(pukk) 

- 400 000 tonn 2040 
(estimert utnyttbart 
volum på 25 mill 
tonn/17 mill m3) 

Minst i et 100års-
perspektiv, men 
en del konflikter 

Ikke 
regulert 

SKJØLA6 
(pukk) 

- 145 000 tonn 
(ca 50 000 
m3) 

2014 
(planen tilsvarer 
volum på 680 000 
m3) 

Minst i et 100års-
perspektiv, men 
en del konflikter 

Regulert 

FORSETH 
(pukk) 

- 30 000 m3 2050  
(estimert utnyttbart 
volum på 4 mill 
m3) 

Minst i et 100års-
perspektiv, men 
en del konflikter 

Regulert 

FOSS-
BERGA 
(pukk) 

- Tall ikke 
oppgitt 

(estimert utnyttbart 
volum på 10 mill 
m3) 

- Regulert 

TORGÅRD 

 

(grus) 
4 mill m3 40 000 tonn 

(ca 27 000 
m3) 

- Teknisk sett til 
2100 med dagens 
uttak 

Ikke 
regulert 

FREMO 
(grus) 

37,3 mill 
m3

Tall ikke 
oppgitt 

- - Ikke 
regulert 

SØBERG 
(grus) 

4,5 mill m3 Tall ikke 
oppgitt 

- - Ikke 
regulert 

FORSETH 
(grus) 

2 mill m3 30 000 m3 - - Regulert 

                                                 
4 For enkelhets skyld er det for tallene fra NGU benyttet samme omregningsfaktor fra m3 til tonn som NGU 
bruker: 1,5. Dette er tall som gjelder for løse masser, altså sprengt og knust materiale. For fast fjell blir 
omregningsfaktoren tilsvarende bergartens densitet, ca 2,65-3,20 (Kilde: NGU). 
 
5 Tallene er hentet fra NGUs grus- og pukkregister. NGU har ikke gjort volumberegninger av pukkverk, kun grus. 
 
6 Tall fra Multiconsult, beregnet fra år 2002. 
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VEDLEGG 2: TRANSPORTEKSEMPEL  
 
 
PUKK OG GRUS TIL SLUPPEN 
Grus og pukk er relativt sett billige byggeråstoffer. Med den høye egenvekten disse materialene har, 
blir det fort dyrt å transportere materialene over en lengre strekning. Transportkostnadene vil da 
utgjøre en stor del av de totale kostnadene i sammenligning med råstoffprisen. Lang transport gir ikke 
bare økte byggekostnader, men også økt forurensning og en større trafikkbelastning (kilde: NGU). For 
å gi et bedre bilde på hvilke kostnader og belastninger det er snakk om, har vi her satt opp et 
eksempel for å vise hvordan kostnader og utslipp vil kunne variere med avstand til markedet.  
 
Ett lastebillass (beregnet til 10 tonn) skal transporteres til Sluppen i Trondheim fra ulike aktuelle uttak i 
Trondheim og omegn. 
 
Sluppen er brukt fordi dette er et trafikknutepunkt relativt sentralt i Trondheim og hvor det forventes en 
del utbygging i nærheten (jfr kommunedelplan for Tempe). Tallene vil ikke endre seg vesentlig hvis 
man velger et annet referansepunkt i Trondheim. 
 
For å gjøre dette eksempelet lettere gjennomførbart, har vi tatt utgangspunkt i et lite lastebillass (10 
tonn) og at faktorer som veislitasje, støy, ulykkesbelastning og tidsbruk regnes å øke proporsjonalt 
med antall kilometer. Det er bare tatt hensyn til avstand og ikke til vegens beskaffenhet når det er 
regnet utslipp. 
 
Tallene i eksemplet er beregnet med utgangspunkt i trafikk fra anlegg nært markedet, fra anlegg 
lenger unna og for transport på båt. Det er ikke regnet på jernbane da dette vil medføre to omlastinger.  
Det er få uttak som ligger direkte til jernbane. 

Beregningene i tabellen er ment å gi et oversiktsbilde over hvordan konsekvensene forandres med 
avstand og transportmiddel. Tabellen må leses med forbehold om nøyaktigheten. For mer nøyaktige 
opplysninger henvises det til kilder oppgitt i fotnotene. Se også vedlegg 3 for mer informasjon om 
transportkostnader og forurensning. 

 
 

 

Det er vanskelig å beregne hvor stor del av forurensingen som skyldes grus- og pukktransport. 
Men vi kan sette opp et raskt, teoretisk regnestykke på CO2: 
 
Hvis hver av regionens innbyggere kjører 10 km pr dag (antagelig et underestimat), utgjør dette med 
200g C02 pr km: 230.000 x 10 x 365 x 0,2 kg/km =  167.900 tonn CO2 i året. Tillagt en del 
nyttetrafikk må man ihvertfall regne 200-250.000 tonn CO2 i året for trafikken i Trondheimsregionen. 
 
Hver innbygger bruker 10 tonn pukk/grus i året. Hvis dette skal transporteres i snitt 10 km, utgjør 
dette:  230.000 x 16 = 3.680 tonn. Det er da ikke regnet retur for lastebilene. Med retur kan man da 
f.eks sette 5.000 tonn.  
 
5.000 tonn utgjør 2% av 250.000 tonn. Med alle mulige feilmarginer kan vi si at pukk- og 
grustransport vil utgjøre 1-2 % av trafikkutslippet i regionen. Hvis transportavstanden fordobles, vil 
denne prosenten fordobles, osv. Dette betyr f.eks at hvis halvparten av massene skal hentes utenfra 
regionen ,vil det totale CO2-utslippet fra trafikken i regionen øke med 1-3 %, avhengig av 
transportavstand. 
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Tabell 2: Beregning av transportkostnader og miljøbelastning for transport av ett lastebillass 
med byggeråstoffer (estimert til 10 tonn), fra aktuelle uttak og til Sluppen i Trondheim.  

NB: Retur av lastebil er ikke tatt med i beregningen av utslipp i denne tabellen. 

 LIA SKJØLA/ 
VASSFJELL/ 
TORGÅRD 

FOSSBERGA
(Stjørdal) 

OTTERSBO (Ørland) 

Transport-rute Brats-
bergv/ 
Sluppen-
veien 

Rv 704/ E6 E6 Båt, 
Ottersbo 
pukkverk/ 
Brattøra7  

Bil, Trondheim 
havn/Havnegata/ 
E6/Bratsbergv. 

Transport til 
sammen fra 
Ottersbo8

Kilometer (ca) 6 10 40 146 6 152 

180,- Transport-
kostnad 10 
tonn9

180,- 243,- 693,- 260,- 

64,- 

440,- 

Sum 
kostnader 
råstoff og 
transport10

1180,- 1243,- 1693,- 1260,- 1180,- 2440,- 

Utslipp CO11 39,6 g 66 g 264 g 73 g 39,6 g 112,6 g 

Utslipp CO2 9,6 kg 16 kg 64 kg 102,2 kg 9,6 kg 111,8 kg 

Utslipp NOx 94,2 g 157 g 628 g 2423,6 g 94,2 g 2517,8 g 

Antatt proporsjonal med antall kilometer Støy  

Antatt proporsjonal med antall kilometer Ulykkes-
belastning i 
trafikken 

Antatt proporsjonal med antall kilometer Veislitasje 

Tidskostnad  

 

Antatt proporsjonal med antall kilometer 

 
 
 

                                                 
7 Prisene kan variere noe mellom ulike entreprenører. Tallene i eksempelet er beregnet ut fra tonnprisen for en 
frakt på 1000 tonn, og er basert på priser for frakt på båter som tar 600 til 2500 tonn. I en kostnadsberegning må 
det dessuten lossekostnadene (fra båt til bil) legges til, pr i dag er dette for Trondheim havn kr 6,40 pr tonn. 
Prisene er ekskludert mva. (Kilde: Ottersbo Veidekke). 
 
8 Kolonnen viser summen av tall for båt og tall for bil for transport fra Ottersbo til Sluppen. 
 
9 Kilde: Transportsentralen Trondheim, 01.02.05.  
 
10 Summen av transportkostnader og råstoffkostnader. Hva angår råstoffkostnader tar beregningen i eksempelet 
utgangspunkt i en gjennomsnittspris på 100 kr pr tonn. 
 
11 Tallene i eksempelet viser utslipp av CO og Nox (oppgitt i gram) og CO2 (oppgitt i kilogram) for en befraktning 
på 10 tonn x antall kilometer. Beregningen i eksempelet er gjort på grunnlag av utslippstall fra 1998. Det må tas 
forbehold om at de reelle tallene for utslipp ved transport av byggeråstoffer kan være noe lavere: Nyttelasten er 
en mye større del av totalvekten (færre tonn bil pr tonn last) for så tung transport, sammenlignet med annen 
godstransport. (Kilde: SSB-rapport 2001.16 ”Direkte energibruk og utslipp til luft fra transport i Norge”).  
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VEDLEGG 3: STØY, FORURENSNING OG 
TRANSPORT 
 
 
Støy fra steinbrudd/pukkverk, grusuttak og transport av byggeråstoff. 
Støy fra vegtrafikk det alvorligste støyproblemet i samfunnet i dag. Imidlertid kan støy fra 
pukkverk/knuseverk være godt hørbar og genererende i avstander til over 1000 m. Dette gjelder 
særlig for steder med lav bakgrunnsstøy. Vibrasjoner ved sprengning kan merkes på flere kilometers 
hold. 
 
Utvidelse av steinbrudd kan gi betydelige støyulemper ved at avstand til boliger blir redusert eller at 
naturlig skjerming forsvinner. Pukkverk bør legges i tilstrekkelig stor avstand eller godt skjermet fra 
støyømfintlige områder, og områder planlagt til permanent pukkverkdrift bør reguleres.  
 
I Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)  anbefaler 
støygrenser. For industri og anlegg med drift over 2 år, er anbefalte utendørs grenser for boliger  55 
dB på dagtid (07-19), 50 dB på kveldstid (19-23) og 35 dB på natta (23-07). Når det gjelder friluftsliv, 
er det ved etablering av ny virksomhet anbefalt en støygrense på 45-50dB for turveger og 35-40 dB for 
markaområder. Se nærmere om støy i rapport nr 1 og på www.sft.no/arbeidsomr/stoy Se også NS-
8175 om støy og NS-8176 om vibrasjoner. 
Kartene på side 26 – 29 viser bebyggelse i forhold til 5 større pukkverk. 
 
Konsekvensutredningen for Lia oppgir at dagens støynivå for de 10 boligene som ligger nærmest 
steinbruddet, ligger på mellom 37 og 44 dbA..  Dersom driften ved Lia utvides, vil imidlertid støybildet 
endres. Dette på grunn av at området hvor det tas ut masse vil utvides vesentlig. Støynivået vil da 
kunne overskride de anbefalte grensene for flere av de 10 nærmeste boligene.  
 
Den gamle veilederen for støy i arealplanlegginga opererer med beregningen at alt innenfor 200 meter 
fra et pukkverk regnes som støybelastningsområde. I slike beregninger er det imidlertid mye som må 
tas hensyn til; topografien i området, og likeledes vegetasjon, spiller inn for støyvirkninger. Slik vil et 
brudd som ligger i en naturlig skjerming ha en mindre omkrets som kan regnes for å være et 
støybelastet område.  

 
Forurensning knyttet til bergindustrien 
Utslipp ved transport dreier seg om både klimagasser, forsurende gasser og helseskadelige stoffer. 
Når det gjelder biltrafikk, er det nitrogendioksidutslipp (NO2) og svevestøv (sot og veistøv) som utgjør 
det største problemet. Nitrogendioksid utgjør om lag 5-10 % av det totale nitrogenoksidutslippet, og 
dannes også ved at ozon (O3) reagerer med nitrogenoksid. Svevestøv er stoff fra bilavgasser og 
oppvirvling av veistøv. Svevestøv genereres hovedsakelig ved piggdekkslitasje av veidekket, og er et 
omfattende forurensningsproblem ved tørt vær. I tillegg er det mange klager på støving fra lasteplan 
under transport 
  
Utslippet av disse stoffene overskrider pr i dag kravene i Forurensningsforskriftens kap 7 for 
luftkvalitet. Dette gjelder spesielt i byer, hvor trafikken er mer konsentrert. Problemet er særlig stort på 
kalde og tørre vinterdager grunnet de meteorologiske forholdene ved slike klimatiske forhold. 
Drivstofforbruket, som bestemmer CO2-utslippet, er avhengig av kjøretøyklasse og kjørehastighet 
(kilde: www.nilu.no). Se forøvrig tabell 2 i vedlegg 2: Transporteksempel for tall på forurensning fra 
transport pr bil og båt. 
 
Transportkostnader 
Transport av byggeråstoff på båt/skip: Eksport av byggeråstoff på båt foregår med store båter som tar 
laster på 500 tonn og oppover. Transportkostnader pr tonn avtar proporsjonalt med størrelse og 
lastekapasitet på båten.  
 
Kostnader for transport pr båt er først og fremst knyttet til omlasting og lossing, dette innebærer at 
økning i kostnader er relativt liten i forhold til økning i avstand. For eksempel vil det ikke koste så mye 
mer pr tonn å frakte en last fra Ottersbo til Steinkjer enn det vil koste å frakte den samme lasten til 
Trondheim. Se for øvrig tabell 2 i vedlegg 2 for en oversikt over transportkostnader.  
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VEDLEGG 4: BEBYGGELSESKART 
 
Sør-Trøndelag Fylkeskommune har utarbeidet 4 kart som viser bebyggelse innen én kilometer rundt 
fire sentrale pukkverk i Trondheimsregionen (se vedlegg 4). Oversiktskartet under viser pukkverkenes 
lokalisering i regionen. 
 
 

 
 
Kart 1: Lokalisering av pukkverkene Forseth, Vassfjellet, Skjøla, Lia og Fossberga. 
 
 
 
Om kartene 
Bebyggelseskartene på de neste sidene er laget for å vise bebyggelsen rundt fire av de største 
pukkverkene i Trondheimsregionen.  
 
Hvert kart viser pukkverket og avstandssoner på 250, 500, 750 og 1000 meter, for å vise 
boliger/fritidsbebyggelse innenfor ulike avstander fra pukkverket. Bygninger innenfor 1000meters 
sonen er uthevet i forhold til øvrig bebyggelse. Kartene viser også stier og løypenett, disse er markert 
som tynne røde linjer.  
 
Antallet boliger og fritidsboliger er oppgitt med kumulativ frekvens i tabell 3 (neste side).  
 
Soneinndelingen på kartet må ikke forveksles med støysoner. For inndelingen av støysoner vil 
områdets topografi ha stor betydning, slik at boliger som i luftlinje ligger like langt fra et pukkverk, kan 
være berørt av støy på helt ulike måter. Høydekotene som er tegnet inn på kartet gir likevel 
informasjon om topografien rundt pukkverket. 
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Tabell 3: Nærliggende bebyggelse ved 5 store pukkverk i Trondheimsregionen. Tall oppgitt i kumulativ 
frekvens. Avstand er regnet fra om lag midten av uttakene.  Se også vedlegg 4. 
 
  INNEN 250 

METER 
INNEN 500 
METER 

INNEN 750 
METER 

INNEN 1000 
METER 

BOLIGER - 4 9 11 LIA 

FRITIDSBOLIGER - - 1 1 

BOLIGER - 2 9 35 VASSFJELLET/ 
SKJØLA 

FRITIDSBOLIGER - 2 5 12 

BOLIGER - - 5 22 FORSETH 

FRITIDSBOLIGER - - - - 

BOLIGER - 12 26 34 FOSSBERGA 

FRITIDSBOLIGER -  2 3 
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Om prosjektet 
 

Problemstilling 

Trondheimsregionen har en utfordring knyttet til deponering av rene overskuddsmasser fra 

byggeaktivitet. Den sterke befolkningsveksten i regionen fører til stor byggeaktivitet til ulike 

formål i mange år framover.  

Regulerte områder for deponering av rene masser vil i løpet av et par år være oppfylt og 

avsluttet. For å være forberedt på det framtidige behovet for deponiområder, og å gjøre det 

lettere for næringslivet å finne egnete områder for deponering av rene masser, er det 

gjennomført en regional utredning som utpeker aktuelle deponiområder. 

 

Avgrensning prosjekt 

Det kan skilles forskjellige typer deponi: 

 ut-/oppfylling 

 deponi (varig lagring av overskuddsmasser) 

 jordforbedring 

 midlertidig deponi 

 

Det regionale prosjektet om deponi er rettet mot: deponi, fordi der ligger de største 

arealutfordringene.  

Prosjektet er begrenset til deponi av rene masser fra byggeaktivitet. Å finne egnete områder 

til forurensede masser krever andre vurderinger og kan eventuelt tas opp i et eget prosjekt. 

De største utbyggingsaktivitetene i Trondheimsregionen er i og rundt Trondheim. Vi har 

derfor begrenset utredningen til Malvik, Trondheim, Melhus, Klæbu og Skaun. 

 

Utvalg av områder for regional vurdering 

Representantene fra kommunene i prosjektgruppa har utpekt områder som de ønskete å få 

vurdert i det regionale prosjektet. Områder som er vurdert er områder: 

- som oppfyller flere positive lokaliseringskriterier, som: 

o nærhet til utbyggingsområder 

o tilgjengelig for transport av masser 

o størrelse på areal 

o terrengforhold 

o relativ få konflikter i forhold til andre områder i kommune 

- som ligger nær eksisterende massedeponi eller masseuttak 

- hvor det foreligger initiativ til deponi som er konfliktfylt, og kommunen ønsker en 

vurdering i forhold til andre områder i regionen, før det tas endelig stilling. 
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Initiativ til områder for deponi hvor kommunen ikke ser merverdien av en regional 

vurdering, samt små områder, er ikke vurdert i prosjektet. Disse områdene vurderes internt i 

kommunen. Ved vurdering av områdene legges de samme vurderingskriteriene som er brukt 

i den regionale vurderingen til grunn, slik at det er en felles praksis i kommunene. 

 

Tilleggsområder 

Ved politisk behandling av høringsforslag til Massedeponi i Trondheimsregionen – regional 

utredning av områder for deponering av rene masser, datert 20. juni 2014 i Trondheim og 

Melhus kommune, ble det bedt om utredning av flere områder på regionalt nivå. Trondheim 

kommune forutsetter for områdene ved Leinstrandkorridoren at funksjonen til viltkorridoren 

vil bli bedre enn i dag etter ferdig oppfylling. 

 

For områdene i Trondheim er reguleringsplaner allerede igangsatt, unntatt for området 

Bratsberg. Den regionale utredningen og anbefalingen skal legges til grunn ved behandling 

av reguleringsplanforslagene. 

 

Administrasjonen i Malvik kommune har også spilt inn 2 ekstra områder for regional 

utredning. 
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Kommune Områder 

Trondheim Tesli, Reppe søndre, Ekle, Gisvål, Bjørka, Tiller nordre-vest, Tiller nordre-øst, 
Bratsberg-nord, Bratsberg-sør, Bratsberg, Torgårdsletta, Storler, Solberg-Røran, 
Skjefstad vestre-Benberg, Leinan øvre mfl., Brålykkjabekken, Smistad, Esp 

Malvik Bjørnstad,-vest, Bjørnstad-øst, Kvegjerdet, Elvetun, Hestsjøen, Skjenstad, 
Verkland, Engan, Buaas-nord, Buaas-sør, Karslyst, Bakken-vest, Bakken-øst 

Klæbu Sneega, Torvmyra, Lysklett, Fjærem, Nideng, Tanem-nord, Tanem-sør, 
Sørborgen-Granmo, Gjellia, Furuhaugen 

Melhus Udduvoll-vest, Udduvoll-midtre, Udduvoll-øst, Rødde-Havdal, Wold tip, Søberg-
nord, Søberg-sør, Høgmælen, Stokkan, Kneppet-vest, Kneppet-øst 

Skaun Brekkfjæra 

 
For hvert område er det lagt et vurderingsark med prosjektgruppens anbefaling, se vedlegg 
140620_høringsutkast_regional vurdering områder deponi og 
150213_høringsutkast_regional vurdering tilleggsområder deponi.  
 
 

Kommunedelplan for deponi 

Klæbu og Melhus kommune har samtidig med den regionale utredningen utarbeidet en 

Kommunedelplan (KDP) for deponi. Planarbeidene og vedtak er samkjørt med den regionale 

utredningen.  

 

Vurderingskriterier 

Alternativer for lokalisering av deponiområder er vurdert i forhold til både positive aspekter 

og konfliktgrad. For positive aspekter er det for hvert tema satt et vurderingstall fra +4 

(svært positivt) til 0 (ikke positiv verdi). For konflikttema er det for hvert kriterium satt en 

tallverdi fra -4 (svært stor konflikt) til 0 (ikke konflikt). Se for oversikt over vurderingskriterier 

vedlegg Vurderingskriterier deponi Trondheimsregionen.   

Tema som er vurdert: 

Positive aspekter: 

 Beliggenhet ift tyngdepunkt utbyggingsområder, framkommelighet via E6/E39, 

framkommelighet via hovedvegnett (asfaltert, min. 6 meter bredde, tåler 10T 

akseltrykk), muligheter for etterbruk, antall m3 masser som kan tas imot. 

Konflikttema: 

 Naturverdier/biologisk mangfold, vilt, jordbruk, skogbruk, landskap/kulturlandskap, 

vannmiljø/avrenning til vann-/vassdrag og grunnvann, grunnforhold, kulturminner, 

friluftsliv, naturressurser, nærmiljø langs transportrute, nærmiljø ved deponi.  
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Utredninger 

Prosjektgruppen har vurdert alternativer for lokalisering av deponiområder i forhold til 

behov, attraktivitet, konsekvenser for klima/transport, jordvern og miljøverdier. 

Konsekvensvurderingen har resultert i en anbefaling om hvilke områder som bør tas i bruk 

som deponi, hvilke områder som bør avventes/ikke skal prioriteres og noen områder som 

frarås å ta i bruk som deponi. 

 

Det er gjennomført en kartlegging av naturtype i områdene som i første omgang ble vurdert 

(BioFokus 2013-30) og en supplerende kartlegging av viltverdier i områdene i Klæbu og 

Malvik (Ingvar Stenberg, sommer 2013). Viltkartleggingen i Melhus og Trondheim er vurdert 

som tilstrekkelig for prosjektet. 

Ved utredning av tilleggsområder som kom inn etter høringsperioden, har det ikke blitt 

gjennomført en kartlegging av naturtype, siden en slik kartlegging må gjennomføres i 

perioden april – september, som skulle føre til minimum et halvt år forsinkelse i prosjektet. 

Vurdering av tema naturtype og vilt er for disse områdene basert på kjent kunnskap i 

kommunene.  

 

For tilleggsområdene i og ved Leinstrandkorridoren i Trondheim har Bystyret i Trondheim 

kommune forutsatt at funksjonen for viltkorridoren vil bli bedre enn i dag etter ferdig 

oppfylling. For disse områdene er det gjennomført et ekspertmøte med konsulenter fra NINA 

og Vitenskapsmuseet (vedlegg: notat Leinstrandkorridoren fra ekspertmøte 15. desember 

2014; vedlegg Viltkorridorer og tilrådninger - vurderinger omkring utforming av funksjonelle 

viltkorridorer, Per Gustav Thingstad(2012)).  

 
Områdene som er vurdert i forhold til viltkorridor Leinstrandkorridoren er: Skjefstad Vestre og Benberg (1), 
Solberg og Røran (2), Storler (3), Leinan Øvre mfl.(4), Torgårdsletta (5)  
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Prosess 

Det var satt sammen en prosjektgruppe med representanter fra miljø-, landbruks- og 

planavdelinger fra Trondheim, Malvik, Melhus og Klæbu kommune. Prosjektleder IKAP var 

leder for prosjektgruppen.  

 

Referansegruppe: Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), NVE. 

 

Fylkesmannen plan- og landbruksavdeling deltok i prosjektgruppemøtene og møtene med 

referansegruppen. 

 

Resultat 

 Strategi for håndtering av rene masser i Trondheimsregionen 

 Anbefaling av områder for deponering av rene masser i og rundt Trondheim 

kommune 
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Strategi for håndtering av rene masser  

 

MEF har kartlagt et årlig behov for deponi av rene masser i regionen på 2-2,5 million m3. 

Dette er inklusiv vegutbygging. Andelen av overskuddsmasser som deponeres årlig på grunn 

av bolig-, næringsutbygging, skoler, barnehager osv. (ikke vegutbygging) anslås å være  

1,7 mill m3/år.  

Statens Vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har i sine prosjekter stor fokus på 

massebalanse. Der hvor det ikke er mulig å håndtere alle overskuddsmasser i selve 

prosjektet, blir det i en tidlig fase gjennomført en interessentanalyse, slik at 

overskuddsmassene kan brukes til et nyttig formål. Deponering av masser er en siste utveg. 

Ved utbyggingsprosjekter for bolig, næring osv. i Trondheimsregion er massebalanse sjelden 

et tema. Delvis fordi mange prosjekter er relativt små, men også i de større 

utbyggingsprosjekter står massebalanse ikke på agendaen. Det er ikke enkelt å finne egnete 

arealer til deponi med lavt konfliktnivå i nærheten til utbyggingsområder. Vi bør bli flinkere til 

å begrense behov for deponi. 

Trondheimsregionen har derfor utarbeidet en strategi for håndtering av rene masser, som 

bør legges til grunn i all arealplanlegging i regionen. Hovedmål er å begrense behov for 

deponi. 

Strategi for håndtering av rene masser: 

1. Massebalanse 

2. Gjenbruk av overskuddsmasser 

3. Utnytte potensial for energivinning (torv) 

4. Deponering av overskuddsmassen  

(i tilfelle ovennevnte punkt ikke/delvis er mulig)  
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Anbefaling områder - vedtatt 

 

 

Det er vurdert 53 områder.  

36 områder tilrås å ta i bruk som område for deponi;  

1 område tilrås midlertidig 

5 områder bør avventes, fordi konfliktnivået er større enn noen nærliggende områder;  

7 områder frarås å ta i bruk som område for deponi, fordi konfliktnivået er svært stort; 

4 områder utredes nærmere.  

 

Områdene som tilrås kan ta i mot rundt 30 mill. m3 rene masser. Dette dekker behovet for 

de kommende 18 år til utbygging i og rundt Trondheim. Når områdene også skal brukes til 

vegutbygging dekkes behovet for 12-15 år. Hvis vi blir flinkere til å begrense behov for 

deponi, kan tidsperspektivet bli lengre. 

Områder som tilrås er i hovedsak områder som er godt tilgjengelig og har et relativt lavt 

konfliktnivå. For noen av områdene er avgrensningen justert etter høringen for å redusere 

konfliktnivå. Vi vurderer det som svært positivt at noen av disse områdene fører til en økning 

av jordbruksareal i regionen etter at deponiet er avsluttet, til sammen 1.200 daa.  

Særlig temaene naturmiljø, vilt og nærmiljø har vært avgjørende for å frarå noen områder. 

Nærhet av potensielle områder for deponi med lavere konfliktnivå og/eller større positive 

aspekter har i noen tilfeller ført til at et område frarådes/bør avventes. 
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Tilleggsområdene i og ved Leinstrandkorridoren i Trondheim skal utredes nærmere i 

detaljreguleringsplanprosessene før det skal tas endelig stilling. Den regionale utredningen 

skal legges til grunn ved behandling av reguleringsplanforslagene. 

Også området Brekkfjæra i Skaun skal utredes nærmere for å synliggjøre mer detaljert 

positive aspekter og konfliktnivå.  
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Oppfølging 

Forankring regional anbefaling områder for deponi i kommunene 

- Strategi for håndtering av rene masser bør legges til grunn i all arealplanlegging i 

Trondheimsregionen 

- Kommunene Malvik, Trondheim, Klæbu og Melhus, skal stille seg positivt til oppstart 

av regulering av de tilrådde områdene 

- Det oppfordres til å prioritere de minst konfliktfylle områdene 

- Det kan være en fordel at kommunene utarbeider en kommunedelplan for deponi, 

som juridisk forankring av anbefalte områder for deponi, og med kriterier for 

vurdering av nye forslag 

 

Videre prosess 

 Veilederen for håndtering av rene masser skal oppdateres  

 Eksempler på massebalanse i utbyggingsprosjekter og gjenbruk av overskuddsmasser 

skal innsamles og gjøres tilgjengelig via www.avfallogmasser.info  

 Kart over regulerte områder for deponi skal jevnlig oppdateres, og gjøres tilgjengelig 

via www.avfallogmasser.info og trondheimsregionen.no/kart  

 Samarbeid om deponi skal fortsettes. Formålet er kompetansebygging, gjensidig 

forståelse og tillitt, samt likebehandling av initiativer til deponi i kommunene 
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Vedlegg 

 

 Kart IKAP deponi anbefaling - vedtatt 

 Vurderingskriterier deponi 

 

 

 



IKAP deponi - anbefaling
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