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INNKALLING 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 19.06. 2020 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 20/ Dato 12. juni 2020  
 

Sted: Digitalt møte. 

Tidsrom: Møte kl 0900 – 1200.  

 

Innkalt: Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann. 
Observatører. 
 

Kopi: Varamedlemmer 

 

 TR 08/20 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 14.02. 2020 

Vedlegg 1:  Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.02. 2020. 

Forslag til vedtak:  

Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.02. 2020 tas til etterretning. 

NB! Regionrådets møte 27/3-2020 ble avlyst. 

 

 

Orienteringssaker: 
 

 TR 09/20 Trøndelag fylkeskommune sitt arbeid med regional plan for arealbruk. 

 

Sak:  Dette planarbeidet har vært oppe tidligere i Regionrådet. Regional plan for arealbruk 2021-2030 

skal erstatte Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag fra 2013 og Regional strategi for 

arealbruk i Sør-Trøndelag fra 2014. I et sammenslått fylke er det hensiktsmessig å ha en 

arealpolitikk som ser hele fylket i sammenheng. I Byvekstavtalen ble det tatt inn som et eget 

punkt at fylkeskommunen skal utarbeide en regional plan for arealbruk hvor prinsippene i IKAP 

og forpliktelsene i byvekstavtalen skal følges opp. Føringene i RPA vil gjelde både for 

avtalekommunene og øvrige deler av Trøndelag som har påvirkning på måloppnåelsen. 

 

   Planprogrammet for RPA, vedtatt i april 2019, beskriver innhold, prosess og fremdrift. Etter 

fremdriftsplanen skulle høringsutkastet behandles av fylkestinget nå i juni. Det har vist seg å 

være behov for å bruke mere tid på innhold og prosess. Behandlingen av høringsutkastet utsettes 

derfor til fylkestinget i oktober. Endelig vedtak blir i april 2021 i tråd med planprogrammet. 

 

   Det er lagt opp til en bred prosess frem mot politisk behandling til høsten. Et stort antall 

ressurspersoner i fylkeskommunen er koblet på. Det er tett dialog med sektormyndighetene og 

det legges opp til en før-høring/ innspillsrunde blant fagfolkene i kommunene, næringsliv og 

organisasjoner m.fl. før det endelige høringsutkastet presenteres for politisk behandling i 

september/ oktober. 

 

   RPA vil få to hovedkapittel: «By- og stedsutvikling» og «Naturbasert næringsutvikling». 

Bærekraft, klimaomstilling og folkehelse skal være gjennomgående tema. Under hvert av 
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hovedkapitlene vil det være flere underkapittel som omhandler deltema. Disse bygges opp med 

mål, beskrivende tekst og regionalpolitiske retningslinjer. Målformuleringer og retningslinjer i 

RPA vil i stor grad være sammenfallende med mål, strategier og retningslinjer i IKAP og støtte 

opp under Byvekstavtalen. Innherredskommunene vil også etter hvert få en felles areal- og 

transportstrategi. Det innebærer at 14 av Trøndelags 38 kommuner gjennom disse avtalene og 

samarbeidene har forpliktelser mht. å gjennomføre en klimavennlig areal- og transportpolitikk. 

RPA har som ambisjon å bidra til at arealpolitikken i alle kommuner blir mer bærekraftig. Det 

vil også ha positiv effekt for at Trondheimsregionen skal oppfylle sine miljømål. 

 

Trøndelag fylkeskommune vil innlede til diskusjon i saken. 

 
Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 

 

 

 TR 10/20 Grønn konkurransekraft. 

Sak: Rapporten Grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen er et arbeid gjennomført av SINTEF 

Energi på oppdrag for Miljøenheten i Trondheim kommune og Trondheimsregionen. Skal vi 

lykkes med et grønt skifte må vi omsette politiske diskusjoner og intensjoner til konkret 

politikk. Det betyr at næringslivet må gjennom en endringsprosess fra økonomisk aktivitet som 

slipper ut klimagasser til en som fremmer FNs bærekraftsmål. Dette er både en stor utfordring 

og en stor mulighet for Trondheimsregionen.   

 

Denne rapporten er starten på en prosess med å konkretisere en politikk for dette, med vekt på 

kartlegging av hva som finnes av grønn konkurransekraft, og forslag til indikatorer for å måle 

om vi er på rett vei. Dette rammeverket og tematikken har vakt oppmerksomhet hos flere 

aktører.. Kortversjonen av rapporten ligger vedlagt, og rapporten vil også bli presentert i møtet.  

 

Vedlegg 2: Kortversjon av rapport om grønn konkurransekraft. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 
 

 TR 11/20 Samordnet parkeringspolitikk. 

Sak: I Byvekstavtalen ble partene enig om at det skal utarbeides en samordnet parkeringspolitikk for 

avtaleområdet innen 2021. Med bakgrunn i dette er det satt ned en prosjektgruppe som skal 

jobbe med en samhandlet parkeringspolitikk for samarbeidskommunene. Prosjektleder IKAP er 

prosjektleder for Samordnet parkeringspolitikk i byvekstavtaleområdet.  

 Målet med prosjektet er å få et omforent politisk vedtak om en samordnet parkeringspolitikk i 

Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal som støtter opp under nullvekstmålet.   

Undertema som inngår i prosjektet: parkering på egne virksomheter (kommunen, 

fylkeskommunen, staten), senterparkering (handel og sentrumsfunksjoner), 

arbeidsplassparkering, pendlerparkering og sykkelparkering.  
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   De andre kommunene er også invitert inn i prosjektet, slik at det kan være til nytte for hele 

Trondheimsregionen. Det er ingen forventninger til eller krav om like regler i alle kommunene. 

 
Vedlegg 3: Forslag til felles saksframlegg. 

Vedlegg 4: Framdriftsplan. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 

 

 

 TR 12/20 Ny Strategisk næringsplan (SNP) – endringer på grunn av korona-pandemien. 

 

Sak:  Pandemien har gjort at vesentlige deler av prosessen med ny SNP har måttet utsettes. Det 

viktigste tiltaket for å skaffe forankring i kommunene er felles formannskap, det måtte som 

kjent avlyses, og det forsøkes nå lagt til 24-25/9. Hvis det ikke lar seg gjennomføre blir det 

vanskelig å få det til før etter nyttår, og da vil prosessen bli ytterligere utsatt. Opprinnelig la vi 

til grunn endelig vedtak i regionrådet desember 2020, det er ikke realistisk i dagens situasjon, 

hvis vi får gjennomført felles formannskap i september er et mer aktuelt vedtakstidspunkt juni 

2021. 

 

Men alt arbeid med ny SNP er ikke stoppet opp. Kommunene har blitt utfordret til å evaluere 

sin egen gjennomføring gjennom oppdatering av de såkalte selvangivelsene, som det oppfordres 

om å behandle politisk.  Det sendes ut spørreskjemaundersøkelse til næringslivet om hvor 

næringsvennlige kommunene oppfattes å være, og en egen undersøkelse til de aktørene som har 

vært engasjert i dagens SNP om hvordan den har fungert. Det vil også bli laget en egen 

evaluering om måloppnåelse/resultater, som et grunnlag for en endelig statusrapport.  

 

I tillegg går arbeidet med utarbeidelse av et eget kunnskapsgrunnlag sin gang, som vil bli 

presentert på felles formannskap. Telemarksforskning oppdaterer relevant næringsstatistikk for 

de siste ti årene, sammenlignet med Stavanger- og Bergensregionen. SINTEF har levert 

rapporten om Grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen, og jobber også med en egen 

rapport om Nye muligheter for verdiskaping i Trondheimsregionen, som vil bli lagt fram på 

felles formannskap. 

 
Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 

 

Beslutningssaker: 
 

 TR 13/20 Årsmelding 2019. 

 

Sak:  Årsmelding 2019 legges fram for vedtak. Etter årshjulet skulle den vært vedtatt i mars, men 

Regionrådet i mars ble som kjent avlyst. 
 
Vedlegg 5: Årsmelding 2019. 

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet vedtar årsmeldingen for 2019. 
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 TR 14/20 Nye samarbeidsavtaler mellom kommunene og Trondheimsregionen – endelig vedtak.  

 

Sak:  I desember 2019 (sak 45/19) vedtok Regionrådet å sende forslaget til samarbeidsavtale mellom 

Trondheimsregionen og kommunene ut til kommunene for vedtak i kommunestyrene. Nå har 

alle kommunene vedtatt samarbeidsavtalen, uten at det har kommet tillegg som gjør at det er 

nødvendig å endre innholdet i avtalen. I og med at Regionrådet vedtok avtalen i desember 2019 

så er det strengt tatt ikke nødvendig med et nytt vedtak, men som en markering av at avtalen er 

på plass legges den likevel fram for formelt vedtak i Regionrådet 

 
Vedlegg 6: Samarbeidsavtale med kommunene i Trondheimsregionen.. 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet vedtar forslaget til samarbeidsavtale med kommunene. 

 

 

  

 TR 15/20 Ny samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap fra 2021. 

 

Sak: Som kjent har Trondheimsregionen siden 2012 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 2018-2020. Trondheim kommune 

har ikke formelt gitt beskjed om at de går ut av den felles avtalen med UE gjennom 

Trondheimsregionen, men signalene er at de gjør det. Da blir Trondheimsregionens oppdrag til 

UE kun de 7 kommunene utenfor Trondheim. 

 

Nå er det på tide å konkludere om framtidig støttenivå gjennom et endelig vedtak i Regionrådet, 

slik at både kommunene og UE kan ha en forutsigbar budsjettprosess knyttet til dette. Det første 

spørsmålet er om kommunene fortsatt ønsker en felles avtale med Ungt Entreprenørskap, og om 

alle ønsker fortsatt å være med. Det må kommunene selv svare på.  

 

Hvis svaret er ja så er det mulig å se for seg flere modeller, både med tanke på det totale 

støttebeløpet og fordelingen mellom kommunene. Her har jeg tatt utgangspunkt i to forskjellige 

støttenivåer, ett på dagens støttenivå på 1,1 mill og ett på 900 000,-. Beløpene kan selvfølgelig 

både opp- og nedskaleres. I tillegg er det lagt inn to modeller for fordeling mellom kommunene; 

en med alt etter folketall, og en med 50% flatt og resten etter folketall, som er den som vi som 

oftest legger til grunn.  
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Alt1, støtte på 1,1 mill og alt fordelt etter folketall: 

   Folketall 2020 
Kommunal egenandel 

kun etter folketall TRR   

 Stjørdal                   24 145                                 90 440  
 

39 395 

 Malvik                   14 148                                 52 994   
 

24 451 

 Melhus                   16 733                                 62 677  
 

28 330 

 Skaun                     8 325                                 31 183  
 

14 419 

 Orkdal                   18 217                                 68 235  
 

22 293 

 Midtre Gauldal                     6 238                                 23 366  
 

13 379 

Indre Fosen                   10 084                                 37 772  
 

23 281 

 Sum 97 890                              366 667  

 
          

733 333  165 549 

 
 

Alt 2, 1,1 mill fordelt 50% flatt og 50% etter folketall: 

 

 
 Folketall 2020 

Kommunal egenandel 
med 50% flatt TRR Opprinnelig 

 Stjørdal                      24 145             71 410  
 

39 395 

 Malvik                      14 148             52 687  
 

24 451 

 Melhus                      16 733             57 528  
 

28 330 

 Skaun                        8 325             41 781  
 

14 419 

Orkland                      18 217             60 308  
 

22 293 

 Midtre Gauldal                        6 238             37 873  
 

13 379 

Indre Fosen                      10 084             45 076  
 

23 281 

 Sum 97 890          366 663  733 337 165 549 

 

 

 Alt 3, 900 000,- fordelt 50% etter folketall: 

 

 
 Folketall 2020 

Kommunal egenandel kun 
etter folketall TRR   

 Stjørdal                   24145                                 73 996  
 

39 395 

 Malvik                   14148                                 43 359  
 

24 451 

 Melhus                   16733                                 51 281  
 

28 330 

 Skaun                     8325                                 25 513  
 

14 419 

 Orkdal                   18217                                 55 829  
 

22 293 

 Midtre Gauldal                     6238                                 19 117  
 

13 379 

Indre Fosen                   10084                                 30 904  
 

23 281 

 Sum 97 890                              300 000           600 000  165 549 
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 Alt 4, 900 000 fordelt 50% flatt og 50% etter folketall: 

 

 
 Folketall 2020 

Kommunal egenandel med 
50% flatt TRR Opprinnelig 

 Stjørdal                   24 145                                 58 427  
 

39 395 

 Malvik                   14 148                                 43 108  
 

24 451 

 Melhus                   16 733                                 47 070  
 

28 330 

 Skaun                     8 325                                 34 186  
 

14 419 

Orkland                   18 217                                 49 343  
 

22 293 

 Midtre Gauldal                     6 238                                 30 988  
 

13 379 

Indre Fosen                   10 084                                 36 881  
 

23 281 

 Sum 97 890                              300 003  600 000 165 549 

 

 

 

 Begge de foreslåtte summene innebærer en økt kapasitet for kommunene utenfor Trondheim 

målt opp mot dagens situasjon, selv om man tar hensyn til at beløpet ikke har vært 

indeksregulert. Daglig leder foreslår at det inngås ny avtale med Ungt Entreprenørskap fra og 

2021 som dekker disse sju kommunene, innenfor en ramme på NOK 900 000,-, og med en 

fordeling på 1/3 på kommunene og 2/3 på Trondheimsregionen. Kommunenes andel fordeles 

50% flatt og 50% etter folketall, det har vært den vanligste modellen for å fordele kostnader i 

Trondheimsregionen. Beløpets størrelse tilsier at det vil være mulig å øremerke 1 stilling som 

har ansvaret for Trondheimsregionen, og dermed gi et godt grunnlag for større aktivitet i den 

enkelte kommune. 

 
Vedlegg 7: Bruken av UE i den enkelte kommune i 2019. 

Forslag til vedtak: 

 Regionrådet fatter dette vedtaket:  

• Trondheimsregionen inngår en ny avtale med Ungt Entreprenørskap for perioden 

2021-2022.  

• Kontrakten innbefatter alle kommunene i Trondheimsregionen bortsett fra 

Trondheim.  

• Den årlige rammen for avtalen settes til NOK 900 000,-. Beløpet indeksreguleres 

etter deflator hvert år fra og med 2022. 

• Rammen dekkes 2/3 av Trondheimsregionen og 1/3 av de deltakende kommunene. 

Deltakeravgiften fra kommunene beregnes 50% med et flatt beløp fra hver 

kommune, og 50% etter folketall. 

• Daglig leder får fullmakt til å utforme detaljene i den nye avtalen, og underskrive 

avtalen. 
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TR 16/20 Massehåndtering - deponi 

Sak: Regionrådet i Trondheimsregionen bestilte en oppdatering av den regionale utredningen om 

massedeponi i Trondheimsregionen i regionmøtet 13.12.2019. Bystyret i Trondheim kommune 

17.10.2019 har bedt kommunedirektøren å legge frem en sak til politisk behandling, der det 

gjøres en samlet vurdering av forslag til deponi i og rundt Leinstrandkorridoren (Skjefstad 

Vestre og Benberg, Leinan øvre m.fl., Lerslia og Solberg og Røran) med tanke på hensynet til 

naturverdier, viltkorridor, klima og deponibehov.  Bestillingene er slått sammen i én utredning.  

 

Hensikten med utredningen er å gi et faglig grunnlag for formulering av kriterier for lokalisering 

av framtidige deponier, gi grunnlag for vurdering av forslag til deponi i Trondheim, og 

vurdering med anbefaling for å sikre tilgang til tilstrekkelig deponikapasitet på kort og 

mellomlang sikt. Områder som allerede er utredet vurderes ikke på nytt, men vurderingene vises 

for å kunne sammenligne, kapasitet, etterbruk, adkomst, nærmiljø, og vilt- og naturverdier. 

Områdene som inngår er områdene i Trondheim kommune, i kort avstand fra Trondheim 

kommune øst: vestre del av Malvik kommune, i kort avstand fra Trondheim kommune sør: 

Udduvoll vest og Udduvoll midtre i Melhus kommune.  

 

Utredningen viser at deponikapasitet i ferdig regulerte områder er godt fordelt rundt byen. For å 

sikre tilgang til deponi på kort sikt er det viktig at de områdene som er ferdig regulert, men ikke 

i drift, oppfyller eventuelle rekkefølgekrav og får driftstillatelse fra fylkesmannen. Særlig viktig 

å få i drift er Solberg og Røran + Udduvoll vest.  

 Med et årlig behov for 1,7-1,9 mill m3 deponi, dekker de planavklarte deponiene til sammen 

behovet for 12 til 14 år. På lang sikt (> 10 år) er det behov for å finne nye egnede områder til 

deponi. 

 

Utredningen er akkurat klar, og ikke gjennomdiskutert med MEF/andre aktører, men MEF har 

vært konsultert underveis. MEF sin første reaksjon er at de er uenige i oppsummeringen om at 

«områdene som er i drift bidrar til deponikapasitet på kort sikt (< 5 år) og delvis på mellomlang 

sikt (5-10 år) der deponiet har en kapasitet over 500.000 m3». MEF er også skeptisk til at 

massetipper i saksbehandlingen blir «frarådd oppstart», og at i så fall må det foreligge en svært 

god begrunnelse i saksbehandlingen for dette vedtaket.  MEF ønsker heller at det framheves hva 

som kreves av avbøtende tiltak for å reguleringen godkjent. 

 

Disse foreløpige innspillene tilsier at det kan være lurt å sende utredningen på høring til berørte 

parter. Veien videre ellers for håndtering av rene masser og for å begrense framtidig behov 

deponi går i første omgang gjennom konsulentbestillinger på ressursregnskap rene 

overskuddsmasser fra utbygging, kunnskap muligheter og virkemidler økt massebalanse og 

gjenbruk av masser – sirkulærøkonomi, fjorddeponi. Det blir viktig å fortsette samarbeidet med 

MEF om status på deponi (supplere med deponi Stjørdal, Skaun, Orkland), og massehåndtering 

– sirkulærøkonomi.  

 
Vedlegg 8: Regional utredning av området for deponering av rene masser. 

Vedlegg 9: Samlet oversikt vurderingene. 

Forslag til vedtak: 

• Regionrådet sender den regionale utredningen om massedeponi i 

Trondheimsregionen på høring til berørte parter. 

• Administrasjonen bes om å innhente kunnskap om massehåndtering for å 

begrense framtidig deponibehov og bidra til sirkulærøkonomi 
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TR 17/20 Statlige/fylkeskommune krisepakker – fordeling internt i Trøndelag 

Sak: Næringslivet er hardt rammet av korona-pandemien, og det har vært jobbet hardt og raskt med 

både kommunale, fylkeskommunale og statlige krisepakker. Selv om alle kommuner har blitt 

rammet, så gjør forskjellig næringsstruktur at det er stor forskjell mellom kommunene hvor 

hardt rammet man er.  Men det er tydelig at dette ikke er en distriktskrise, tvert i mot er det jevnt 

over de største byene som har høyest ledighet. Det er utfordrende å håndtere for et 

virkemiddelapparat som primært har en distriktsinnretning, og Trondheimsregionen har jobbet 

mye med å spre den forståelsen i virkemiddelapparatet.  

 

Som en konsekvens har vi jobbet aktivt for å få på plass et apparat som kan mobilisere bedrifter 

i Trondheimsregionen til å ta i bruk de økte rammene i Innovasjon Norge og Forskningsrådet. I 

resten av Trøndelag tar næringshagene den rollen, men ikke i Trondheimsregionen. Vi prøvde å 

påvirke fylkeskommunens beslutning om støtte til destinasjonsselskapene, men der ble det 

besluttet å gi et likt beløp til alle, uavhengig av størrelse og næringsmessig betydning, og heller 

ikke å tråd med selskapenes egen søknad. 

 

Nå skal midler til kommunale næringsfond fordeles. Den 19. juni skal Stortinget ta stiling til 

forslaget om å bevilge 600 mill til dette, og går det gjennom vil fylkesutvalget 23. juni fordele 

64 mill til kommunene i Trøndelag. Det er viktig at disse midlene ikke fordeles etter 

distrikspolitiske kriterier, men etter antall arbeidsledige og antall sysselsatte, og regionrådet bes 

derfor om å vedta en uttalelse til fylkesutvalget om denne saken. Trondheimsregionen har ca 

60% av befolkningen og enda litt høyere andel av sysselsatte. Kartet nedenfor viser prosentvis 

arbeidsledighet i Trøndelag i uke 20.   
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Tabellen nedenfor viser yrkesfordelt ledighet på samme tid: 

 

 
 

 
Forslag til vedtak: 

Regionrådet vedtar den følgende uttalelsen til fylkesutvalget i Trøndelag: 

Regionrådet i Trondheimsregionen viser til fylkesutvalgets kommende fordeling av 

midler til kommunale næringsfond. Bakgrunnen for disse midlene er å motvirke 

negative virkninger av korona-pandemien, og Regionrådet vil understreke at 

fordelingen derfor må ta utgangspunkt i kriterier som antall arbeidsledige og antall 

sysselsatte, og ikke distriktspolitiske kriterier.  

 

 

 

 TR 18/20 Orienteringer 

   

 

 TR 19/20 Eventuelt 

 

 

Rita Ottervik Bård Eidet 

Leder Daglig leder 



 

Trondheimsregionen 14.02.2020  Side 1 av 2 
 

 
 

PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 14/02 2020  
Sekretariat: Bård Eidet Referanse: 20/ Dato 20. februar 2020  
 

Sted: Indre Fosen kommune, Smia flerbrukshus Leksvik. 

Tidsrom: Kl 0900-1200. 

Til stede: Stjørdal kommune: Ole Hermod Sandvik, Ann Inger Leirtrø, Leif Roar Skogmo. 
Malvik kommune: Trond Hoseth, Carl Jakob Midttun. 
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Ola By Rise. 

 Melhus kommune:  
Skaun kommune: Bjørn Hammer, Siri Grøttgjord, Jan Yngvar Kiel. 
Orkdal kommune: Oddbjørn Bang, Jan Grønningen, Ingvill Kvernmo. 

 Midtre Gauldal kommune: Sivert Moen, Trude Solem Heggdal. 
Indre Fosen kommune: Bjørnar Buhaug, Anne Kirkeby, Vigdis Bolås. 
 

 Observatører:  
 Fylkesmannen:  

Næringsforeningen i Trondheimsregionen: . 
Trøndelag fylkeskommune: Mari Roald Bern, Eigil Kosi Jaren 

 KS: Anniken Kjær Haraldsen, Tom Myrvold 
Trondheim havn: . 

 Trondheim kommune:  
 Sekretariat: Bård Eidet, Esther Balvers, Hans Kringstad, Astrid Haugslett. 
 
 Saksdokumenter, presentasjoner og protokoll finnes på www.trondheimsregionen.no/møter 

  
Innkalling/saksliste godkjent. Rita Ottervik ledet møtet. 

 

 

 TR 01/20 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 13.12. 2019 

 

Vedtak:  

Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 13.12. 2019 tas til etterretning. 

 

Orienteringssaker: 

 TR 02/20 Trøndelag fylkeskommune sitt arbeid med regional strategi for klimaomstilling, 

klima, miljø og bærekraft som mulig samarbeidsområde i Trondheimsregionen. 

 
Mari Roald Bern Trøndelag orienterte. 

Stor vekt på involvering av ungdommer, som viser stor tro på at nødvendige endringer er mulig. 

Klimaomstilling inneholder både utslippsreduksjon, klimatilpasning og karbonbinding. 

Klimarisikoutredninger må inn i beslutningsgrunnlaget.  

 

Snorre Valen, daglig leder Technoport, orienterte om klimatilpasning som årets tema i 

Technoportkonferansen.  

 

http://www.trondheimsregionen.no/møter
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 Fra møtet: Tas opp på et senere møte med gjensidig informasjon.  

 

 Vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

 

 TR 03/20 Regional plan for arealbruk. 

 
Eigil Kosi Jaren orienterte. 

 Fra møtet:  

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 TR 04/20 Arbeidet med å bli European Region of Gastronomy – og framtidig engasjement 

innen områdene mat og reiseliv for Trondheimsregionen. 

  
Bård Eidet orienterte. Settes opp som tema på et senere møte. 

 

Vedtak: 

   Saken tas til orientering.  
  

 

 

Beslutningssaker: 

 

 TR 05/20 Innspill til ny Nasjonal transportplan (NTP)/Samferdselspolitisk fundament. 
 

 Fra møtet: Viktig at alle kommunene tar en runde på samferdselsprioriteringer, som et grunnlag for senere 

diskusjoner i Regionrådet. 

 

Vedtak:  

 Regionrådet vedtar Samferdselspolitisk fundament som Trondheimsregionens innspill til 

arbeidet med NTP. 

 

 TR 06/20 Orienteringer 

- Sak om samarbeidsavtale må behandles i alle kommunestyrene. 
 

 

 
  

 TR 07/20 Eventuelt 

  Ingen saker. 

   

Rita Ottervik Bård Eidet 

Leder Daglig leder 



Kortversjon*

Grønn konkurransekraft 
i Trondheimsregionen 

GRØNN KONKURRANSEKRAFT - MAI 2020

*Hovedrapport: https://hdl.handle.net/11250/2654833

Norge vil bygge Grønn Konkurransekraft for å: 
• kutte klimagassutslipp
• øke verdiskapingen 
• sikre høy sysselsetting

Skal vi lykkes med et grønt skifte må vi omsette politiske 
diskusjoner og intensjoner til konkret politikk. Det betyr 
at næringslivet må gjennom en transisjon fra økonomisk 
aktivitet som slipper ut klimagasser til en som fremmer FNs 
bærekraftmål. Dette er både en stor utfordring og en stor 
mulighet for Trondheimsregionen.

EU står samlet om en ambisiøs “European Green Deal” som 
konkretiserer og setter fart på det grønne skiftet. Aksjoner 
og felles føringer på europeisk nivå setter en standard for et 
marked med en økonomisk styrke som vil føre til endring. 
“European Green Deal” setter klare politisk mål og følger opp 
med lovreguleringer, styring av tunge investeringsporteføljer, 
føringer for bruk av offentlige investeringer og krav til en “just 
transition” hvor ingen skal stå igjen som tapere. Med andre ord: 
Det grønne skiftet skal gjennomføres.

Det grønne skiftet har fokus både i Regjeringens og NHOs 
perspektivmeldinger. Omfang og mulighetsrom er utredet 
og diskutert i rapporten “Grønn Konkurransekraft” med 
detaljerte konkretiseringer. NHO fulgte sammen med SINTEF 
opp sin perspektivmelding med 5 rapporter som svarer ut et 

spissformulert spørsmål knyttet til det grønne skiftet: Hva skal 
vi leve av når olje tar slutt? Svaret er et grønt næringsliv tuftet 
på bærekraftsmålene. Rapportene peker på store mulighetsrom 
for alternativer til tradisjonell olje- og gassvirksomhet, og er en 
slags meny som regionen kan hente inspirasjon fra. Transisjonen 
går ikke av seg selv, den vil kreve hardt arbeid og et tett samspill 
mellom næringsliv, myndigheter og forskere for å skape gode 
regionale løsninger med et globalt eksportpotensial. Politikken 
kan gjerne formes nasjonalt, men jobben må gjøres regionalt og 
med blikket løftet globalt.

Nasjonal, Europeisk og delvis global enighet om målet åpner et 
stort marked for grønne produkter og tjenester. Om vi skaper 
gode løsninger hos oss er potensialet stort for å bidra positivt i 
et globalt klimaperspektiv og å få etablert en ny norsk eksport.

Sett i det globale perspektivet, mye tvunget fram av at 
næringer som skal erstatte olje og gass må være eksportrettet, 
vil regionen fort bli liten med tanke på tilstrekkelig 
konkurransekraft. For å sikre dette er det naturlig å tenke 
samspill med andre regioner i Norge (eller Europa) for å skape 
enheter som i sum er bærekraftige globalt. Sannsynligheten 
for å lykkes vil øke, og selv bare en andel av en stor verdikjede 
vil bidra til arbeidsplasser og verdiskaping regionalt. NHO/
SINTEF rapportene gir ingen fasit eller garantert suksess, 
men er gjennomtenkte og konkrete utgangspunkt for grønne 
næringsinitiativ i regionen.

Forfattere: Marie Bysveen, Petter Støa (SINTEF) og Chin-Yu Lee, Astrid Haugslett (Trondheim Kommune)

Covid-19 pandemien er en aktuell og akutt krise som utfordrer hvordan vi tenker om framtiden. Den rokker ikke 
ved viktigheten av målet om et grønt skifte, men skaper en dynamikk som heller utvider mulighetsrommet for 
hvordan og hvor raskt vi kan realisere en nødvendig, bærekraftig omstilling.

https://hdl.handle.net/11250/2654833


Hva finnes av Grønn Konkurransekraft i Trondheimsregionen ?
Kartleggingen av nye verdikjeder baserer seg på NHO/SINTEF 
arbeidet «Veikart for Fremtidens Næringsliv». Gjennom 
workshops og dialog med forskere og næringsliv, ble det laget 
en bruttoliste på ca. 70 ideer. Disse har så vært evaluert i forhold 
til markedsmuligheter, teknologisk status og FNs bærekraftsmål. 
For å måle størrelsen på næringslivet i Trondheimsregionen 
innenfor disse verdikjedene, ble NACE-kodene identifisert for de 
bedriftene som nevnes i rapporten. 

SINTEF har gjennomført følgende to oppdrag for Trondheims-
regionen og Trondheim kommune:

• Kartlegging av Grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen
• Nye verdikjeder i Trondheimsregionen

Prosjektenes målsetting var å legge et grunnlag for bærekraftig 
vekst (miljømessig, økonomisk og sosialt) for næringslivet. Tema 
som belyses er hvilke mulighetsrom, forretningsmuligheter og 
fortrinn som Trondheimsregionen har. Det er gjennomført en 
kvalitativ og kvantitativ kartlegging av bransjer og bedrifter i 
regionen relevant for grønn konkurransekraft. Dette inkluderer 
utvikling av ny metodikk for å måle grønn konkurransekraft over 
tid.

Tallmateriale i figurene - Status per 2020.

Følgende sentrale funn kom ut av intervjuer med sentrale næringslivsaktører i regionen: 

• Vi har et regionalt næringsliv med grønne ambisjoner
• Det er ny dynamikk og muligheter etter sammenslåing til et fylke
• Vi har noen verdensledende sektorer/næringer
• Offentlig sektor har en viktig rolle – men kan bli bedre 
• Kunnskapsmiljøene er viktige for å utvikle næringslivet, men utnyttes potensialet?
• Klima- og miljøkrav sees på som muligheter – ikke som en risiko
• Bankene er viktige, de vil sette krav – og er i ferd med å utvikle et rammeverk



Hvorfor og hvordan måle grønn konkurransekraft over tid ?
For å sikre progresjon mot et mål er det viktig å følge opp for å se om en er på rett vei. SINTEF har sett på ulike internasjonale 
målingssystemer der økonomiske og miljømessige faktorer blir kvantifisert, og anbefaler å bruke følgende 15 indikatorer innen 
fem kategorier for å måle grønn konkurransekraft. I tillegg anbefales seks indikatorer som gir bakgrunnsinformasjon om regionen. 
Datatilgjengelighet varierer, men robustheten i de foreslåtte metodene for å estimere indikatorene er vurdert som bra nok:

• Klimagassutslipp per verdiskaping, direkte, tonn per kr
• Klimagassutslipp per verdiskaping, indirekte, tonn per kr
• Andel av fornybar energi, direkte, % totalt energiforbruk

• Andel av bedrifter/regionens verdiskaping som er del av nye 
 grønne verdikjeder, % total verdiskaping i regionen
• Andel av bedrifter/regionens verdiskaping direkte og 
 indirekte avhengig av olje og gassindustri, % total 
 verdiskaping i regionen
• Grønne/sirkulære klynger, kvalitativ analyse
• Kan nåværende industri brukes til produksjon av grønne 
 varer og tjenester, kvalitativ analyse

• Andel jobber i nye grønne verdikjeder, % av total sysselsetting
• Befolkningens holdning til klima- og miljøtiltak, opptak av 
 lav-utslipps transportløsninger, kvalitative analyse

• Miljørelatert F&U budsjett fra regjeringen, andel av totalt 
 F&U budsjett
• Miljørelaterte F&U prosjekter, andel av totalt pågående 
 F&U prosjekt i regionen

• Bærekraftige investeringsvilkår, kvalitativ analyse
• Bærekraftige investeringsstrategier, kvalitativ analyse
• Bærekraftige investeringer, andel av totale offentlige 
 investeringer
• Miljørelaterte skatter, andel av totale skatteinntekter

• Total befolkning, antall personer
• Befolkningsvekst, %
• BNP per innbygger, million kr/innbygger
• Verdiskaping/sysselsetting jord-, skog- og havbruk, 
 % total verdiskaping/sysselsetting i regionen
• Verdiskaping/sysselsetting industri, % total verdiskaping/
 sysselsetting i regionen
• Verdiskaping/sysselsetting tjenestenæringer, 
 % total verdiskaping/sysselsetting i regionen



SINTEF ENERGI AS
Telefon: + 47 73 59 72 00, energy.research@sintef.no
www.sintef.no/energi

Komme i gang – og veien videre

Dette arbeidet, sammen med NHO/SINTEF arbeidet danner et godt kunnskapsgrunnlag for arbeid med ny “Strategisk næringsplan for 
Trondheimsregionen” og videre arbeid med regional grønn konkurransekraft. Ved å være en nasjonal pilot ønsker Trondheim kommune 
å styrke regional tilnærming i henhold til nasjonale og Europeiske initiativer. Figuren under illustrerer dette (begge SINTEF-prosjektene 
for Trondheimsregionen ligger i ‘Fase 2’ i figuren):

Mulighetsrom for videre arbeid

Helt konkret foreslås følgende i videre arbeid:
• Analysere hver av NHO/SINTEF-rapportene (se ‘Fase 1’ i figuren) for Trondheimsregionen spesielt, og trekke ut nye muligheter av 
 disse. Dette kan også gjøres for andre regioner i landet, som igjen kan se dette i sammenheng for større verdikjeder og 
 forretningsmuligheter. NHO/SINTEF-rapporten ‘Nye verdikjeder’ kan sees som en pilot som allerede har blitt gjennomført for 
 Trondheimsregionen.
• Avhold workshops for å gjennomgå listen med foreslåtte indikatorer og analyser disse for videre konkretisering ved å se på 
 utvalgte verdikjeder.
• Parallelt med “European Green Deal” vil det være fornuftig å gjøre et arbeid i 2020 og 2021 for Trondheimsregionen, med 
 mulighet for å utvikle en egen Green Deal for regionen som speiler EUs grønne vekststrategi.
• Gjøre en tilsvarende analyse for hele Trøndelag. Da vil man kunne få inn viktige næringer innen havbruk, samt industri i regionen.
• Gjøre en vurdering av alle verdikjeder som kommer frem i det andre SINTEF-prosjektet for Trondheimsregionen, inklusive bruk av 
 nytt indikatorsystem, for så å fokusere innsatsen på noen få verdikjeder.
• Vurdere koblingsmuligheter for de foreslåtte 24 Nye verdikjeder i den nasjonale NHO/SINTEF rapporten, for å fokusere på 
 Trondheimsregionens nasjonale rolle samt samarbeid mellom Trondheimsregionen og andre regioner.

Hovedrapport: 
‘Kartlegging av grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen 
– Status for bransjer og bedrifter, samt forslag til hvordan måle over tid’
Forfattere: Marie Bysveen, Kirsten S. Wiebe, Petter Støa, Lene L. Johansen – SINTEF 
Oppdragsgivere: Trondheim kommune og Trondheimsregionen
Kontaktpersoner hos oppdragsgiverne: Chin-Yu Lee, Miljøenheten i Trondheim kommune og Astrid Haugslett, Trondheimsregionen

Grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen



SAKSFREMLEGG  
 

Orienteringssak – Samordnet parkeringspolitikk  
     

 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til Orientering 
__________________________________________________________________________________ 
Bakgrunn for saken: 
Kommunene Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal inngikk den 25.06.2019 en byvekstavtale. 
Byvekstavtalen har som mål å innfri nullvekstmålet som sier at all vekst i persontransport skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. Videre skal avtalen også bidra til mer effektiv arealbruk og mer 
attraktive by- og tettstedssentre. 
I Byvekstavtalen ble partene enig om at det skal utarbeides en samordnet parkeringspolitikk for 
avtaleområdet innen 2021. Med bakgrunn i dette er det satt ned en prosjektgruppe som skal jobbe 
med en samhandlet parkeringspolitikk for samarbeidskommunene.  
 
Saksutredning: 
 
Målet med prosjektet er å få et omforent politisk vedtak om en samordnet parkeringspolitikk i Melhus, 
Trondheim, Malvik og Stjørdal som støtter opp under nullvekstmålet.  
 
Undertema som inngår i prosjektet: parkering på egne virksomheter (kommunen, fylkeskommunen, 
staten), senterparkering (handel og sentrumsfunksjoner), arbeidsplassparkering, pendlerparkering og 
sykkelparkering.  
 
I oppstarten av prosjektarbeidet har det blitt lagt vekt på at den samordnede parkeringsstrategien må 
ta høyde for den store variasjonen i bosettingsmønster prosjektet rommer. Prosjektet har ikke som 
mål å utarbeide en standard for alle parkeringsplasser i de aktuelle kommunene, men å ha en mer 
gradert tilnærming hvor en tar hensyn til om innbyggere er avhengig av bil, eller om de har et 
alternativ til bilen.  
Videre skal strategien også ta stilling til prioritering av parkeringsbehov for ulike brukergrupper, og 
muligheter for felles forvaltning for å lette innføring og administrasjonskostnader.  
 
Det legges opp til bredt medvirkning av relevante organisasjoner i kommunene, både ved utarbeidelse 
av politikken og i høringsperioden. 
 
Fremdrift: Det er forventet at prosjektet ferdigstilles og vedtas i de fire kommunestyrene i løpet av 
høsten 2021 (se vedlegg). 
 
Konsekvenser for folkehelse, klima og miljø: 
Prosjektet skal bidra til å oppnå nullvekstmålet. Nullvekstmålet er positivt for klima og miljø, da målet 
er en prosentvis nedgang i personbiltrafikk, samtidig som en ønsker en økning i kollektivtrafikk, gående 
og syklende.  
 
Prosjektets konsekvenser for folkehelse vil også være positive, om det hjelper å oppnå nullvekstmålet. 
En økning i gående og syklende er positivt for folkehelsa.   
 



Rådmannens vurdering og konklusjon:  
 
Vedlegg:  

1. Fremdrift Samordnet parkeringspolitikk 
Andre dokumenter som ikke er vedlagt saken: 



Fremdrift samordnet parkeringspolitikk
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ÅRSMELDING FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2019 

Det overordnede målet for Trondheimsregionen står fast: Styrke Trondheimsregionens utvikling i en na-
sjonal og internasjonal konkurransesituasjon og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i 
samspill med Trøndelag og Midt-Norge.   
 
Trondheimsregionen har hatt vekst også i 2019, 
ved årsskiftet var det 297.013 innbyggere, en 
vekst på 1,2% og 3597 personer. 
Trondheimsregionen hadde den nest sterkeste 
veksten i storbyregionene etter Osloregionen. Fra 
1/1 2020 medfører den sammenslåtte Orkland 
kommune at befolkningstallet i 
Trondheimsregionen rundet 300.000, til 303.053. 
 
Vi ønsker at veksten skal være bærekraftig og ta 
hensyn til klima og miljø. Gjennom arbeidet i 
Trondheimsregionen  bidrar vi til en tettere region, i et felles bolig- og arbeidsmarked.  

Under  kan du se hva Trondheimsregionen gjorde i 2019 for å komme nærmere disse målene. Oversikten 
er delt inn i fire programområder:  

1. Gjennomføring av strategisk næringsplan. 
2. IKAP/arealutvikling.  
3. Profilering, kommunikasjon, attraktiv region. 
4. Ledelse, påvirkningsarbeid, samarbeid.  
 

 

GJENNOMFØRT AKTIVITET I HENHOLD TIL UTVIKLINGSPLAN 2019 

Programområde 1: Gjennomføring av strategisk næringsplan  

Gjennomføring av stra-
tegisk næringsplan: 
Næringsrådet styrer ar-
beidet ut fra rammene i 
utviklingsplanen, og etter 
innspill fra kommunene, 
næringslivet og kunn-
skapsmiljøene. Nærings-
rådet behandlet 52 saker i 
2019.  
Næringsarbeidet i Trond-
heimsregionen ble i 2017 
slått sammen med Trond-

heim kommune sitt næringsarbeid. Det har ført til 
bedre fleksibilitet og kvalitet i arbeidet. 

Kommersialisering av teknologi, tilrettelegging for 
etablering og gründerskap: 
Det viktigste i året som er gått har vært å følge opp 
valget av kommersialisering av teknologi som ho-
vedsatsingsområde, og være en aktiv aktør for 
tilrettelegging for gründerskap.  Målsettingen om 

at antallet bedrifter og antall ansatte i teknologi-
bedrifter skal dobles fram mot 2025 er ambisiøst 
og stimulerende, og krever oppfølging over et 
bredt spekter. Impelloanalysen 2019 viser at det nå 
er 765 teknologiselskaper med nær 13.000 ansatte. 
Det viser at vi er på god vei på å nå målet med å 
doble antall selskaper innen 2025, men at det er 
atskillig mer krevende å doble antall ansatte. Det 
betyr at å legge til rette for raskere oppskalering 
blir viktig i næringsarbeidet framover.  

Arbeidet med å se på muligheten for at de andre 
kommunene i Trondheimsregionen kan gå inn som 
en del av Visit Trondheim fortsatte i 2019, og det 
ble blant annet gjennomført en kartlegging av rei-
selivet i den enkelte kommune av Nordlandsforsk-
ning. 

Det har også vært jobbet med å få opp mulighete-
ne til næringsutvikling knyttet til campus-
utbyggingen, det NiT har levert et forprosjekt. 

 

Utkast 04.03.2019 
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I 2019 er det også jobbet med:  
- Ungt Entreprenørskap: Det ble underskrevet en ny 

2-årsavtale med UE i 2018, og det har vært jobbet 
aktivt for å få mer aktivitet i alle kommunene. 

- Technoport har vært arrangør for 4 innovasjons-
frokoster som Trondheimsregionen har finansiert.. 

- Internasjonalisering, inkl støtte til det engelsk-
språklige magasinet The List. 

- Samling for alle formannskapene med tema 
næringsutvikling. 

- Vurdert muligheten for et Interactive Digital Cen-
ter. 

- Støtte til Impelloanalysen og andre analyser. 
- Junior Consulting gjennomførte en undersøkelse 

av digitaliseringsgraden i varehandelen. 

- Jobbet med muligheten for å få en Digital        
Innovation Hub til regionen. 

- Bestilt kartlegging av grønn konkurransekraft i 
regionen. 

- Jobbet med utvikling av autonome transportfor-
mer i et næringsperspektiv, blant annet gjennom 
prosjektet Green Flyway, og kartleggingen av au-
tonomi-miljøet i regionen. 

- Bidratt til Tequity sitt scale-up program. 
 

Økonomi: 
Det er brukt ca 3.437’ kr til programområdet 1 
Næringsutvikling i 2019, ca 1 mill under budsjett. 

 

 

Programområde 2: IKAP / arealutvikling

 

Oppfølging IKAP 2. 
Som oppfølging av mål 
om styrking av jernba-
nen sin rolle i kollektiv-
systemet i Trondheims-
regionen er det i 2019 
jobbet videre med pro-
sjektet om helhetlig 
knutepunktutvikling 
langs jernbanen. Resul-
tatene brukes i kom-
munene til videre plan-
arbeid rundt de priori-
terte knutepunktene og 

i samarbeid om helhetlig knutepunktutvikling.  
 
IKAP legger opp til en klimavennlig regionutvikling 
hvor flest mulig reiser i regionen skal skje med kollek-
tiv, sykkel eller til fots. IKAP-arbeidet bidrar blant 
annet med kunnskapsutvikling og kompetansebyg-
ging. I 2019 er det kartlagt detaljerte pendlerstrøm-
mer og analysert boligfelt i Melhus, Malvik og Stjørdal 
for å kartlegge potensial for økt andel klimavennlige 
reiser og hvilke tiltak må til for å få flere til å reise 
med kollektivtransport, sykkel eller til fots til forskjel-
lige målpunkt. Det jobbes videre med prosjektet Kli-
mavennlig utvikling av boligfelt i 2020.   
  

 
 
 
 
 

 
Næringsarealutvikling 
Som oppfølging av Strategi for næringsarealutvikling i 
Trondheimsregionen er det inngått en avtale med 
Eierskapsenheten i Trondheim kommune for å få 
bistand til å styrke samspill mellom næringsutvikling 
og næringsarealutvikling. Utkast til et første notat 
med vurdering av attraktivitet av de regionalt priori-
terte næringsarealene ble lagt fram i november 2019. 
Vurderingene er basert på intervjuer med kommune-
ne, NiT, Håndverkerforeningen i Trondheim og noen 
store næringsarealutviklere og næringsmeglere. No-
tatet ferdigstilles første kvartal 2020. 

 
Statistikk og prognoser, kartportal 
Kunnskap om areal- og transportutvikling i Trond-
heimsregionen oppdateres årlig. IKAP og fakta om 
areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen ble 
presentert i konstituerende regionrådsmøtet 25. 
oktober. Kartportalen har blitt brukt aktivt i arbeidet 
med oppdatering av boligfeltbasen, kvalitetssikring av 
lokalisering av bedrifter i bedriftsregisteret og formid-
ling av status for utvikling av næringsarealer og om-
råder for deponering av rene masser.  
 
Befolkningsprognoser 
Den felles befolkningsprognosen oppdateres årlig og 
ble publisert i høst 2019. Det er avholdt møte i ar-
beidsgruppa hvor alle kommuner deltok. Det utarbei-
des og presenteres kvartalsvis analyse av SSB-
statistikk for regional befolkningsutvikling. Tall og 
analyse ligger på trondheimsregionen.no/statistikk-
og-prognoser og ble også i 2019 publisert som inter-
aktive figursamlinger. 

https://trondheimsregionen.no/statistikk-og-prognoser/
https://trondheimsregionen.no/statistikk-og-prognoser/


 
 

 
 

  Årsmelding 2019, side 3 

Økonomi 
Forbruket på området i 2019 var 2.705’ kr.  

 

Programområde 3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region. 

Teknologihovedstaden befester sin posisjon 

 

Fortelling av suksesshistorier fra Trondheims-
regionen. 
Arbeidet med profilering av Trondheimsregionen 
handler om å styrke teknologihovedstaden gjennom å  
fortelle suksesshistorier fra FoU-miljøene og nærings-
livet. Arbeidet med å lage korte filmer om suksesshis-
torier har fortsatt i 2019, og til sammen 7 forskjellige 
filmer har blitt spredt via annonser på Facebook og 
YouTube, og fra 2018 også på Instagram. Vi nådde ut 
til ca 250 000 brukere, og ca 1,8 mill har blitt ekspo-
nert for filmene.  
 

Vi kjørte en mer målrettet reklameorientert kampan-
je for å vise fram arbeidsmulighetene innen IT i regio-
nen, med gode seertall.  
 
Det vi ser etter hvert er at mengden tid man holder 

på oppmerksomheten på sosiale medier stadig går 
ned.  Derfor har vi i flere filmer også laget helt korte 
utgaver av filmen for å vekke oppmerksomheten. Den 
andre endringen vi ser er at den sterkt voksende 
mengden annonsører spesielt på Facebook gjør at det 
blir verre og verre å oppnå synlighet. Det holdes kon-
tinuerlig oversikt over hvordan filmene treffer, og 
gjøres løpende tilpasninger.  

 

Nettside og Facebook 
Trondheimsregionen produserer egne nyheter og 
legger ut relevante nyheter fra andre kilder. 400 fulg-
te Facebooksida til Trondheimsregionen ved utgang-
en av 2019.  

 

Nyhetsbrev 
Praksis med nyhetsbrev til politikere og rådmenn før 
og etter møter i regionrådet er videreført. Sendes 
også informasjonsmedarbeiderne i de enkelte kom-
munene. Flere kommuner publiserer nyheter fra 
Trondheimsregionen på egne hjemmesider. Likevel er 
nok forankringen i den enkelte kommune den største 
utfordringen i kommunikasjonsarbeidet 

 
Økonomi  
Det er i 2019 regnskapsført ca 1.542’ kr til pro-
gramområde 3. 

 

 
 
Programområde 4: Ledelse/påvirkningsarbeid/samarbeid

Trondheimsregionen -regionrådet

Det har vært fem møter i regionrådet i 2019. Det ble 
behandlet 50 saker. Ordfører i Skaun Jon P Husby var 
leder i Regionrådet i perioden 2015-2019, mens ord-
fører i Trondheim Rita Ottervik ble valgt som ny leder 
for perioden 2019-2023. I tillegg til sakene som hører 
hjemme under de forskjellige fagområdene er Regi-
onrådet en viktig arena for å diskutere samferdsels-
politikk. Det er et godt samarbeid med de forskjellige 
transportetatene. 
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Arbeidsutvalget - AU 

AU i perioden 2015-2019 var: Leder Jon P Husby 
(Skaun), nestleder Rita Ottervik (Trondheim), Ingrid 
Aune (Malvik) og Oddbjørn Bang (Orkdal).  Nytt AU 
ble valgt for perioden 2019-2023: Leder Rita Ottervik 
(Trondheim), nestleder Oddbjørn Bang (Orkdal), Jorid 

Jagtøien (Melhus), og Trond Hoseth (Malvik). AU har 
hatt fem møter i 2019 og behandlet 39 saker.  Ar-
beidsutvalget bidrar godt til politisk forankring og 
effektiv drift av Trondheimsregionen. 

Rådmannsforum 

Rådmannsforum har i 2019 behandlet 63 saker.  
Rådmannsforum er viktig både som forberedende 
organ for politiske saker og for å effektuere vedtak i 
Regionrådet i kommunene. Etter hvert har Råd-

mannsforum fått en viktigere rolle for å diskutere 
samarbeid mellom Trondheim og de andre kommu-
nene knyttet til tunge utviklingsprosesser i Trond-
heim kommune.  

Næringsrådet 

Næringsrådet sikrer samhandling mellom det offent-
lige, næringslivet og FoU (triple helix) og styrer res-
sursbruk og prioriteringer i strategisk næringsplan. 
Berit Rian er valgt som leder.  

Næringsrådet behandlet i 2019 52 saker. Koblingen 
mot næringslivet og FoU gjennom arbeidet i nærings-
rådet fungerer positivt og er en viktig suksessfaktor. 

Sekretariatet 

Bård Eidet er daglig leder, og Astrid Haugslett er 
prosjektleder for Strategisk næringsplan. Esther 
Balvers er prosjektleder for IKAP/arealutvikling, 
mens Hans Kringstad er kommunikasjonsrådgiver. I 
tillegg har det vært kjøpt tjenester fra Trondheim 
kommune til statistikk/ prosjekt/støttefunksjoner 

og GIS/kart. Trondheim kommune er vertskommu-
ne med personalansvar for sekretariatet.  
 
Til programområde 4, ledelse, påvirkningsarbeid og 
samarbeid, er det regnskapsført vel 851’ kr i 2019. 

 
Regnskap 2019 

 

Prosjektnavn 
 Forbruk 

2018  

Forbruk 
2019 

 Budsjett 
2019 

 Avvik  

P1: Næringsutvikling: 4.467.120 
 

3.437.395 
         

4.500.000  1.062.605 

P2: Arealutvikling: 2.144.471 
 

2.705.245 
         

3.000.000  294.755 

P3: Profilering/attraktiv region:   1.952.206 1.542.523     1.500.000  -42.523 

P4: Ledelse, påvirkning og samarbeid: 746.299 
 

851.868 
            

1.000.000  148.132 

Totalt forbruk 

   
9.310.173 

 
8.537.031 

       
10.000.000  1.462.969 

 
De løpende inntektene i 2019 var på kr 7.600’, det betyr at det ble brukt ca 0,9 mill kr av fondsmidler i til-
legg til de løpende bevilgningene. Total fondsreserve i Trondheimsregionen er nå på ca 3,1 mill kr.  



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. 



Oppdraget 
 

• «…øke satsningen på entreprenørskap i utdanning for alle grunnskolene i 
Trondheimsregionen.  
UE skal samordne dette med entreprenørskap i det videregående skoleverket og høgere 
utdanning slik at dette fremstår som et prioritert samlet engasjement i 
Trondheimsregionen.  
Trondheimsregionen skal ivareta at dette koordineres med annen aktivitet i regionen.  
Alle parter skal bidra til å realisere dette best mulig gjennom nytenkning/samordning og 
felles engasjement.« 
 

• Handlingsplan for Strategisk Næringsplan Trondheimsregionen 2018-2019, pkt. 3A. 



Ungt Entreprenørskap Trøndelags inntektsbilde 
 Budsjett 2019  Budsjett 2020 

3200 Medlemskont. kommuner  kr         2 017 950   kr        1 910 106 * 
3201 Registreringsavgifter  kr              28 000   kr             28 000  
3230 Private samarb.partnere  kr            845 000   kr           985 000  

3231 Private samarbeidspartnere nasjonale    kr             65 000  
3232 Tilskudd prosjekter privat    kr           700 000  

3440 Generelle tilskudd  kr         3 700 000   kr        2 157 000  

3450 Offentlige tilskudd fylke    kr        1 600 000  

3460 Tilskudd prosjekter offentlig  kr         1 600 000   kr           850 000  

Salgsinntekter  kr         8 190 950   kr        8 295 106  





Hva sier næringslivet? 
 

Vi kan slutte å pugge 
svar og begynne å 

løse problem. Vi må 
bruke alle våre 

empatiske evner til å 
forsøke å sette oss 

inn i andres kontekst. 





Hva sier EB-lærerne? 
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Erfaringsutbytte for elevene - Elevbedrift  

Veldig Enig Enig Uenig Veldig uenig 



Indre Fosen 

Kommune Skole 2017 / 2018 2018 / 2019 
Indre Fosen Stadsbygd skole 20 39 

Indre Fosen Testmann Minne skole 32 10 

Indre Fosen Vanvikan skole   42 

Indre Fosen Åsly skole 50   

Kommune Skole Program 2017 / 2018 2018 / 2019 
Indre Fosen Stadsbygd skole Fylkesmesse 8 10 

Indre Fosen Stadsbygd skole Elevbedrift 12 29 

Indre Fosen Testmann Minne skole Økonomi og karrierevalg 32   

Indre Fosen Testmann Minne skole Elevbedrift   10 

Indre Fosen Vanvikan skole Økonomi og karrierevalg   28 

Indre Fosen Vanvikan skole Elevbedrift   14 

Indre Fosen Åsly skole Økonomi og karrierevalg 50   



Malvik 

Kommune Skole 2017 / 2018 2018 / 2019 
Malvik Hommelvik ungdomsskole 338 209 

Malvik Vikhammer ungdomsskole 93 97 

Kommune Skole Program 2017 / 2018 2018 / 2019 
Malvik Hommelvik ungdomsskole Fylkesmesse 8 30 

Malvik Hommelvik ungdomsskole Skolemesse 80   

Malvik Hommelvik ungdomsskole Økonomi og karrierevalg 95 80 

Malvik Hommelvik ungdomsskole Elevbedrift 75 99 

Malvik Vikhammer ungdomsskole Økonomi og karrierevalg 82 95 

Malvik Vikhammer ungdomsskole Elevbedrift 11 2 



Melhus 

Kommune Skole 2017 / 2018 2018 / 2019 
Melhus Brekkåsen skole   29 

Melhus Eid skole og barnehage   30 

Melhus Gimse ungdomsskole 559 230 

Melhus Lundamo ungdomsskole 50 75 

Kommune Skole Program 2017 / 2018 2018 / 2019 
Melhus Brekkåsen skole Vårt lokalsamfunn   29 

Melhus Eid skole og barnehage Økonomi og karrierevalg   30 

Melhus Gimse ungdomsskole Fylkesmesse 4 19 

Melhus Gimse ungdomsskole Innovasjonscamp for ungdomsskolen 129   

Melhus Gimse ungdomsskole Skolemesse 111   

Melhus Gimse ungdomsskole Økonomi og karrierevalg 140 115 

Melhus Gimse ungdomsskole Elevbedrift 14 41 

Melhus Lundamo ungdomsskole Økonomi og karrierevalg 50 75 



Midtre Gauldal 

Kommune Skole 2017 / 2018 2018 / 2019 
Midtre Gauldal Støren ungdomsskole 252 84 

Kommune Skole Program 2017 / 2018 2018 / 2019 
Midtre Gauldal Støren ungdomsskole Fylkesmesse 21   

Midtre Gauldal Støren ungdomsskole Innovasjonscamp for ungdomsskolen 50   

Midtre Gauldal Støren ungdomsskole Skolemesse 51   

Midtre Gauldal Støren ungdomsskole Økonomi og karrierevalg 90 60 

Midtre Gauldal Støren ungdomsskole Elevbedrift 40 24 



Orkland 

Kommune Skole 2017 / 2018 2018 / 2019 

Orkland Evjen skole   108 

Orkland Grøtte skole 567 493 

Orkland Løkken Verk montessoriskole 34 15 

Orkland Meldal barne- og ungdomsskole 253 123 

Orkland Orkanger ungdomsskole 75 227 

Orkland Årlivoll skole 84 115 



Orkland 
Kommune Skole Program 2017 / 2018 2018 / 2019 

Orkland Evjen skole SMART   30 

Orkland Evjen skole Skolemesse   30 

Orkland Grøtte skole Innovasjonscamp for ungdomsskolen 90 87 

Orkland Grøtte skole SMART 49 55 

Orkland Grøtte skole Skolemesse   55 

Orkland Grøtte skole Vårt lokalsamfunn 48 49 

Orkland Grøtte skole Økonomi og karrierevalg 90 47 

Orkland Grøtte skole Elevbedrift 200 58 

Orkland Løkken Verk montessoriskole Innovasjonscamp for ungdomsskolen 34   

Orkland Løkken Verk montessoriskole Elevbedrift   15 

Orkland Meldal barne- og ungdomsskole Fylkesmesse 26 32 

Orkland Meldal barne- og ungdomsskole Innovasjonscamp for ungdomsskolen 32 32 

Orkland Meldal barne- og ungdomsskole SMART 28   

Orkland Meldal barne- og ungdomsskole Vårt lokalsamfunn 33   

Orkland Meldal barne- og ungdomsskole Økonomi og karrierevalg 35   

Orkland Meldal barne- og ungdomsskole Elevbedrift 43 29 

Orkland Orkanger barneskole Vårt lokalsamfunn     

Orkland Orkanger ungdomsskole Innovasjonscamp for ungdomsskolen   75 

Orkland Orkanger ungdomsskole Økonomi og karrierevalg   77 

Orkland Årlivoll skole Innovasjonscamp for ungdomsskolen 42 40 

Orkland Årlivoll skole Økonomi og karrierevalg   21 

Orkland Årlivoll skole Elevbedrift   14 



Skaun 

Kommune Skole 2017 / 2018 2018 / 2019 
Skaun Buvik skole 59 153 

Skaun Børsa skole   129 

Skaun Skaun ungdomsskole 380 432 

Kommune Skole Program 2017 / 2018 2018 / 2019 
Skaun Buvik skole SMART   51 

Skaun Buvik skole Skolemesse   51 

Skaun Børsa skole SMART   28 

Skaun Børsa skole Skolemesse   28 

Skaun Børsa skole Vårt lokalsamfunn   45 

Skaun Skaun ungdomsskole Fylkesmesse 28 35 

Skaun Skaun ungdomsskole Skolemesse 68   

Skaun Skaun ungdomsskole Økonomi og karrierevalg   119 

Skaun Skaun ungdomsskole Elevbedrift 74 113 



Stjørdal 
Kommune Skole 2017 / 2018 2018 / 2019 

Stjørdal Fosslia skole 32 29 

Stjørdal Halsen ungdomsskole 200 191 

Stjørdal Haraldreina skole 115 127 

Stjørdal Hegra ungdomsskole 155 100 

Stjørdal Stokkan ungdomsskole 189 145 

Kommune Skole Program 2017 / 2018 2018 / 2019 
Stjørdal Fosslia skole Fylkesmesse 16 14 

Stjørdal Fosslia skole Elevbedrift 16 15 

Stjørdal Halsen ungdomsskole Innovasjonscamp for ungdomsskolen 100   

Stjørdal Halsen ungdomsskole Skolemesse   95 

Stjørdal Halsen ungdomsskole Økonomi og karrierevalg 100 96 

Stjørdal Haraldreina skole Fylkesmesse 12 23 

Stjørdal Haraldreina skole Vårt lokalsamfunn 38 41 

Stjørdal Haraldreina skole Elevbedrift 15 22 

Stjørdal Hegra ungdomsskole Fylkesmesse 17   

Stjørdal Hegra ungdomsskole Økonomi og karrierevalg 108 54 

Stjørdal Hegra ungdomsskole Elevbedrift 17 24 

Stjørdal Stokkan ungdomsskole Økonomi og karrierevalg 155 145 

Stjørdal Stokkan ungdomsskole Elevbedrift 19   



Trondheim – 4.500 elever 
Skole 2017 / 2018 2018 / 2019 

Bispehaugen skole   35 

Blussuvoll skole 15 30 

Brundalen skole 65 65 

Byåsen skole 120   

Charlottenlund ungdomsskole 662 644 

Flatåsen skole 190 372 

Hoeggen skole 955 948 

Huseby skole   850 

Jakobsli skole 78 20 

Kattem skole 126 96 

Klæbu ungdomsskole 90 208 

Kolstad skole 40   

Lade skole 153 229 

Markaplassen skole 871 674 

Skole 2017 / 2018 2018 / 2019 
Nidarvoll skole 259 421 

Nyborg skole 41   

Ranheim skole 156 93 

Rosenborg skole 496 636 

Rosten skole 309 520 

Selsbakk skole 239 330 

Sjetne skole 164 256 

Spongdal skole 85 129 

Stabbursmoen skole 57 208 

Stavset skole 39 36 

Steinerskolen i Trondheim 18 18 

Sunnland skole 537 309 

Sverresborg skole 613 212 

Sørborgen skole 62 116 

Åsheim barneskole 65 55 



Trondheim 

Program Antall 
Elevbedriftselever 850 

Deltakelse på Regionsmesse 85 

Innovasjonscamper 1500 

SMART 125 

Vårt lokalsamfunn 500 

Økonomi og Karrierevalg 1000 
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Bakgrunn 

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. De siste årene har det blitt mer fokus på sirkulærøkonomi og behovet for å 

begrense behov for deponi. En bærekraftig håndtering av overskuddsmasser bør ses i et regionalt 

perspektiv.  

 

Politiske bestillinger/vedtak 

Bestilling  i Trondheimsregionen 

Regionrådet i Trondheimsregionen bestilte en oppdatering av den regionale utredningen om 

massedeponi i Trondheimsregionen i regionmøtet 13.12.2019.  

 

Bestillinger fra bystyret i Trondheim kommune knyttet til sluttbehandling av detaljregulering av 

Lerslia 

I forbindelse med behandling av sak 137/19 Detaljregulering av Lerslia, gnr/bnr. 215/1, 215/2 m.fl., 

vedtok bystyret 17.10.2019 følgende:  

“Bystyret utsetter saken, og ber rådmannen legge fram et notat som beskriver behovet for 

massedeponi og tilgangen til deponi i Trondheim. Notatet legges frem senest 1.1.2020.  

Bystyret viser til vedtak i bystyret 26.3.2015, i sak 34/15, pkt 3: 3. Bystyret mener at områdene 

Skjefstad Vestre og Benberg, Leinan øvre m.fl. og Storler (nå Lerslia) kan vurderes som 

deponiområder. Gjennom reguleringsmessige behandlinger må det gjøres grundige utredninger for å 

få vurdert ulike hensyn opp mot hverandre, der alle konsekvenser blir belyst. Hensynet til 

naturverdier, viltkorridor, klima og deponibehov må ivaretas på en god måte.  

Bystyret ber rådmannen legge frem en sak til politisk behandling, der det gjøres en samlet vurdering 

av de nevnte områder, med tanke på hensynet til naturverdier, viltkorridor, klima og deponibehov. 

Saken må redegjøre for den totale belastningen for nevnte hensyn, og også inkludere det regulerte 

området Solberg og Røran, sluttbehandlet 1.2.2018. " 

 

Komiteinitiativ i bystyret i Trondheim kommune  

Miljø- og næringskomiteen fremmet et komiteinitiativ til bystyret 13.05.2020 (sak 15/20, arkivsak 

20/30432). Saken ble behandlet i bystyret 28.05.2020 med følgende vedtak: 

“Trondheim og nabokommunene har et stort behov for steder for deponering av reine masser. Det er 

betydelige konsekvenser ved landdeponering og leirholdige masser kan bidra betydelige tilførsel av 

slam i bekker og elver. Tilførsel av oksygen kan også frigjøre metaller som er knyttet til massene. Et 

alternativ til landdeponering er deponering i dypere deler av fjorder. I disse bunnområdene er 

oksygeninnholdet lavt, noe som hindrer metaller å gå i løsning. Saltinnholdet i vannet i fjordene fører 

til at leirmineralene binder seg til hverandre og sedimenteres på bunnen. Et område midtfjords 

utenfor Ringve-bukta er i dag merket som dumpeområde. Miljø og næringskomiteen fremmer et 

komiteinitiativ i bystyret for å få utredet et fjorddeponi som alternativ eller supplement til 

landdeponering.  
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Bystyret ber kommunedirektøren utrede hvordan Trondheim Kommune kan redusere mengden 

masser som trenger deponi. Samt se på hvordan vi kan utvikle byen med mye større bruk av 

gjenbruk, og sirkulering av ressursene. Det er en forutsetning for fjorddeponi at det er minimalt med 

skade på natur og miljø. I tillegg må natur- og miljøhensyn vektlegges mer enn pris.  

 

Utredningen må ses i sammenheng med Trøndelag Fylkeskommunes arbeid med en helhetlig, 

økologisk kartlegging av fjorden. Som en del av utredningen bør det vurderes om deponimasser på 

forsvarlig vis kan brukes til å dekke til eksisterende forurensede masser og andre potensielle 

'miljøbomber' i fjorden.” 

Oppfølging politiske bestillingene 
Behovet for massedeponi og tilgangen til deponi i Trondheim 

Notatet ble forelagt bystyret i møte 06.02.2020, knyttet til sluttbehandling av reguleringsplan for 

Lerslia.  

Samlet vurdering av forslag til deponiområder Skjefstad Vestre og Benberg, Øvre Leinan, Lerslia og 

Solberg og Røran 

Saken ble forelagt bystyret i møte 17.06.2020, knyttet til sluttbehandling av reguleringsplan for 

Lerslia. 

Fjorddeponi 

For å få innsikt i fordeler, ulemper, muligheter og utfordringer av et fjorddeponi som alternativ eller 

supplement til landdeponering må det settes i gang en utredning. Det må avsettes tilstrekkelig 

ressurser. Utredningen kan med fordel gjennomføres i et samarbeid mellom Trondheim kommune, 

Trondheimsregionen og Trøndelag fylkeskommune.  

Begrense behov for deponi og økt gjenbruk og sirkulering av ressursene 

Bestilling om utredning av muligheter for å redusere mengden masser som behøver deponi, samt se 

på hvordan byen kan utvikles med mye større bruk av gjenbruk og sirkulering av ressursene, er 

relevant for alle kommuner i Trondheimsregionen. Trondheimsregionen ved IKAP har tatt initiativ for 

å øke kunnskapen om muligheter, suksesskriterier og utfordringer for gjenbruk av masser i 

Trondheimsregionen. Det tas sikte på at det foreligger en konsulentrapport om denne tematikken i 

løpet av 2020. 

Oppdatering av den regionale utredningen om massedeponi i Trondheimsregionen 

Foreliggende utredning er svar på denne bestillingen. 
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Hensikt med utredningen 

- Faglig grunnlag for formulering av kriterier for lokalisering framtidige deponier  

- Grunnlag for vurdering forslag til deponi i Trondheim 

- Vurdering med anbefaling for å sikre tilstrekkelig deponikapasitet på kort sikt  

 

Avgrensning av utredningen 

Trondheimsregionen-regionrådet vedtok Massedeponi i Trondheimsregionen, utredning av områder 

for deponering av rene masser, 17.04.2015. Etter vedtaket er noen områder utredet nærmere som 

del av arbeidet med detaljreguleringsplaner,  Malvik kommune har tatt inn nye deponiområder i 

kommuneplanens arealdel 2018-2030, og  det har kommet inn noen nye forslag til deponiområder i 

Trondheim kommune. Ny kunnskap og de nye områdene er tatt inn. 

Tema som inngår 

Det foreligger konsekvensutredninger (KU) for så godt som alle områdene som inngår i utredningen, 

enten fra den regionale utredningen vedtatt 17.04.2015, kommune(del)planer eller arbeidet med 

detaljreguleringsplaner. I disse blir alle KU tema belyst. Foreliggende utredning beskriver områdene 

på et overordnet nivå med fokus på kapasitet, adkomst, etterbruk, konsekvenser for nærmiljø, vilt- 

og naturverdier.  

Områder som inngår 

Hovedhensikten med oppdatering av den regionale utredningen er å sikre at det er tilstrekkelig 

deponikapasitet i Trondheimsområdet på kort og lang sikt, og å gjøre det lettere for næringslivet til å 

finne egnede områder for deponering av rene masser. Malvik kommune og Melhus kommune har en 

vedtatt kommune(del)plan som omfatter deponiområder. Også for tidligere Klæbu foreligger en 

vedtatt kommunedelplan for massedeponi. Foreliggende utredning beskriver områdene som er 

vedtatt i en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven, men det gjøres ikke en ny vurdering av 

områdene.  

Områdene innenfor de gamle kommunegrensene for Trondheim vurderes sak for sak. Områdene 

hvor det er igangsatt arbeid med en reguleringsplan og hvor det har nylig kommet inn initiativ til 

planoppstart, er tatt inn i denne utredningen og vurderes i forhold til de øvrige deponiområdene. 

Utredningen kan gi Trondheim kommune et godt beslutningsgrunnlag for behandling av 

detaljreguleringsplaner og nye innkommende forslag til deponi i kommunen.  

Størst andel overskuddsmasser fra utbygging kommer fra byområdet i Trondheim kommune. Ut fra 

klimaperspektiv og attraktivitet for næringen er kort avstand fra byområdet i Trondheim å 

foretrekke. Deponier på litt lengre avstand er et viktig supplement til deponikapasiteten, men 

erstatter ikke behovet for å sikre deponikapasitet i og i kort avstand fra, Trondheim. Områdene som 

beskrives i utredningen er derfor begrenset til områdene i Trondheim kommune og i kort avstand fra 

Trondheim kommune. På østsiden er den tilgjengelige kapasiteten på kort avstand fra byen i vestre 

del av Malvik kommune. Udduvoll vest og Udduvoll midtre i Melhus kommune er deponiområdene i 

kort avstand fra byen i sør. For Malvik inngår ikke områdene som er tiltenkt riggområde eller deponi i 

forbindelse med E6 utbygging av Nye Veier, da disse mest sannsynlig ikke kan brukes til deponering 

av rene masser fra annen utbygging. 
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kart områder som inngår  
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Generelt om deponi i Trondheimsområdet 

Deponiområdene i Trondheimsområdet er i stor grad lokalisert langs hovedveger. De best 

tilgjengelige områdene har gode og korte forbindelser til E6/E39 og ligger i kort avstand fra byen. 

Områdene langs Fv 704, som har en høy vegstandard, har også gode beliggenhet. Adkomsten blir 

enda bedre når planlagt omlegging av Fv 704 utenom Tanem, er ferdig utbygd. 

  

Det er en fordel når tungtransporten fordeles over flere transportruter. Da blir ikke den totale 

belastningen konsentrert på en strekning. I tillegg gir en god geografisk fordeling mulighet for kortere 

transportavstander. 

  

Områder med deponi og masseuttak i kort avstand fra hverandre gir gode muligheter for å kjøre 

masser til og fra området med samme lastebil, særlig når disse drives av samme entreprenør. Dette 

begrenser antall turer og dermed belastningen på strekningen. 

 

  

Skisse områder med best adkomstforhold for entreprenørene og ofte lavt konfliktnivå 

  

  

7 
 



 

Oversikt deponibehov og -kapasitet i og rundt Trondheim 

 

 

Oversikt over deponiområder i Trondheim og omegn med planstatus - kartportal IKAP massedeponi 

 

IKAP har i samarbeid med MEF laget en oversikt over deponiområder i Melhus, Trondheim og Malvik, 

med opplysninger om status og kapasitet. Oversikten er tilgjengelig via en kartportal på 

Trondheimsregionens nettsider. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) oppdaterer, i samarbeid 

med kommunene, status på deponikapasiteten i Trondheimsområdet to ganger i året. Siste 

statusoversikt er fra januar 2020.  

Kartleggingen har vært begrenset til Melhus, Klæbu, Trondheim og Malvik. IKAP har startet med 

kartlegging av deponiområder i Stjørdal, Skaun og Orkland, slik at disse også kan inngå i den regionale 

oversikten. Kartleggingen forventes ferdigstilt i løpet av 2020. 

 

MEF anslår et årlig behov for deponering av rene overskuddsmasser fra utbygging i 

Trondheimsområdet, på 1,7 mill m3.  Den totale deponikapasiteten i et deponi gir innsikt i samlet 

kapasitet over tid. Et deponiområde har imidlertid en begrenset årlig kapasitet. Det er mange 

faktorer som påvirker mengde masser som kan tas imot per år. Erfaringen viser at deponier med en 

kapasitet på 500 000 m3 eller mer, kan ta imot 100 000 - 200 000 m3/år (jfr. status deponikapasitet 

MEF januar 2020).  Med et årlig behov på 1,7-1,9 mill m3 betyr dette at det bør være 10-15 deponier 

med en kapasitet på 500 000 m3 eller mer, åpne samtidig. Det er svært mange og utfordrende. 

Deponiene på litt lengre avstand i regionen er et viktig supplement til deponier tett på byen, for å 

sikre tilstrekkelig kapasitet. I tillegg viser dette at redusering av behov for deponi er et viktig tiltak.  
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Utredning deponiområder  

Deponikapasitet 

Som nevnt er det en fordel med geografisk fordeling av deponikapasitet langs hovedvegnettet. 

Områdene som inngår i utredningen kan deles inn i fire korridorer: 

- Fv 704 

- Bjørkmyra/nord i Klæbu 

- Trondheim sør  

- Malvik vest 

 

 

 

Kart korridorer 
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Potensiell kapasitet i de forskjellige korridorene 

 

Deponi Status 
(forventet) 

Oppstart Potensiale 
Driftspe

riode 

Fv 704     

Furuhaugen vest I drift 2016 2 100 000 10-15 

Tanem Nedre Vedtatt reguleringsplan 2021 500 000 5 

Sørborgen 
Vedtatt reguleringsplan, søkt om 

igangsettingstillatelse 2021 650 000 10 

Øvre Forset 
Vedtatt reguleringsplan, søkt om 

igangsettingstillatelse 2020 200 000 5 

Furuhaugen øst Til sluttbehandling i 2020, vedtatt i KDP 2025 4 000 000 20 

Nedre Forset sør Til sluttbehandling i 2020, vedtatt i KDP 2025 350 000 5 

Villmoen Vedtatt i KDP  100 000 3 

Moen Vedtatt i KDP  120 000 3 

   8 020 000  

Bjørkmyra/nord Klæbu     

Ekle sandtak I drift 2012 1 200 000 10 

Gisvål I drift (avsluttes) 2016 30 000 1 

Bjørka 
Vedtatt reguleringsplan, søkt om 

igangsettingstillatelse 2020 500 000 5 

Fjærem Vedtatt reguleringsplan, forventes igangsatt 2022 100 000 5 

Øvre Bratsberg Til sluttbehandling i 2020, innsigelsene løst 2022 370 000 5 

Sneegga Vedtatt i KDP  500 000 5 

Torvmyra Vedtatt i KDP  150 000 5 

Sellesbakken Vedtatt i KDP, 2. prioritet  120 000 5 

Lysklett Vedtatt i KDP, 2. prioritet  400 000 5 

Bratsberg/Rundhaug 
Vurdert i regional utredning 

Trondheimsregionen  12 000 000 40-50 

   15 370 000  

Trondheim sør     

Solberg og Røran Vedtatt reguleringsplan 2022 2 000 000 10-15 

Udduvoll vest (Melhus) 
Vedtatt reguleringsplan, søkt om 

igangsettingstillatelse men ikke fått 2021 2 500 000 10-15 

Lerslia Til sluttbehandling i 2020, uløste innsigelser  2 500 000 10-15 

Øvre Leinan Reguleringsplan igangsatt  600 000 5 

Skjefstad vestre og 

Benberg Har vært til 1.gangsbehandling, uløste innsigelser  1 200 000 10 

Jesmolia 
Vurdert i regional utredning 

Trondheimsregionen  2 000 000 10-15 
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Udduvoll midtre 

(Melhus) Har vært i drift, tillatt driftstid utløpt  400 000 5 

Einbakken Avvist i bygningsrådet  320 000 5 

Kjøsan Planinitiativ, ikke startet planarbeid  

(700 000 - 

 1 000 000) 

850 000 5-10 

   12 370 000  

 

Malvik vest     

Torp øvre I drift 2017 350 000 3 

Vasselja Klar til oppstart 2020 450 000 5 

Bjørnstad vest Til sluttbehandling 2020 500 000 5 

Buaas KPA  60 000 3 

Verkland KPA, varslet planoppstart  800 000 5 

Vollan KPA  5 000 000 10-15 

Sjøvold KPA  40 000 2 

     7 200 000  

 

Fv 704 

I deponiområdene langs Fv 704 er det god kapasitet, både på kort, mellomlang og lang sikt. Det er to 

deponier med stor kapasitet; Furuhaugen vest (2,1 mill m3) som er i drift og Furuhaugen øst (4 mill 

m3) som har en reguleringsplan som skal til sluttbehandling. Furuhaugen øst er et 

masseuttaksområde som trinnvis vil tas i bruk til deponi over en periode på 20 år. Tidligste driftsstart 

er knyttet til omlegging av Fv 704 utenom Tanem. Samme rekkefølgekrav gjelder for Nedre Forset sør 

som også har en reguleringsplan som skal til sluttbehandling. Rundt Fv 704 er det flere områder som 

er ferdigregulerte og som kan starte drift i løpet av 2020/2021, med en total kapasitet på 1,35 mill 

m3. I tillegg er det flere masseuttaksområder i området som på lang sikt kan bli deponi. 

 

Bjørkmyra/nord Klæbu 

Også i korridoren på Bjørkmyra/nord i Klæbu er det god kapasitet på kort sikt i ferdig regulerte 

områder for deponi, til sammen 1,83 mill m3. I tillegg er Øvre Bratsberg på vei til sluttbehandling, 

med en kapasitet på 370 000 m3. På mellomlang sikt kan områdene hvor det ikke er igangsatt 

regulering, men som er vedtatt i KDP for massedeponi i Klæbu, bidra. Her er det en potensiell 

kapasitet på 1,17 mill m3. I korridoren Bjørkmyra/nord Klæbu er det også potensiale for å sikre 

kapasitet på lang sikt, både som mulige framtidige jordforbedringstiltak utover de som er kjent i dag, 

og ved å ta i bruk Bratsberg/Rundhaug som deponiområde.  

 

Området med desidert størst potensiell kapasitet av alle deponier i regionen, 10-18 mill m3 (jfr. notat 

Multiconsult, dd 22. februar 2018), er Bratsberg/Rundhaug. En mindre del av området ble anbefalt i 

IKAP-utredningen fra 2015. Deponiet er ikke forankret i en plan etter plan- og bygningsloven. Dette 

er et område med høyt konfliktnivå og geotekniske utfordringer. Endelig avgrensning av deponiet og 

dermed kapasitet må avklares med grunnlag i en konsekvensutredning. 

 

Trondheim sør 

11 
 



 

I Trondheim sør er det god kapasitet i de to områdene som er ferdig regulert, Solberg og Røran og 

Udduvoll vest. Begge deponier har en kapasitet på over 2 mill m3, til sammen 4,5 mill m3. For begge 

områdene er det imidlertid noen utfordringer som må løses før de kan starte drift. For Solberg og 

Røran er det rekkefølgekrav om opparbeidelse av gang- og sykkelveg. For Udduvoll vest er 

utfordringen at NVE har klaget på vedtak av reguleringsplan. NVE sin klage ligger nå til behandling 

hos KMD. 

 

Lerslia og Skjefstad vestre og Benberg er forslag til deponi som ikke er avklart etter plan etter plan- 

og bygningsloven. For begge områdene er det igangsatt reguleringsplan. Områdene har en stor 

potensiell kapasitet, henholdsvis 2,5 mill m3 og 1,2 mill m3. Også for Øvre Leinan er det igangsatt 

reguleringsplan. Potensiell kapasitet i Øvre Leinan er middels stor, 600 000 m3. 

 

Initiativ for deponi Jesmolia har stor kapasitet, 2 mill m3, men området ligger på samme sted som 

forslag for lokalisering av godsterminal Torgård.  Området kan ikke tas i bruk til begge formål. Om 

området kan tas i bruk som deponi  er avhengig av avklaring om lokalisering av godsterminalen. I den 

regionale utredning fra 2015 ble området (da omtalt som Torgårdsletta) anbefalt som 

sorteringsanlegg for overskuddsmasser i påvente av utbygging av godsterminal. 

 

Sør på Tiller har det kommet inn to initiativer til deponi, Einbakken og Kjøsan. Einbakken med en 

anslått kapasitet på 320 000 m3 og Kjøsan med en anslått kapasitet på 700 000 - 1 mill m3. Før det 

kan deponeres masser ved Kjøsan, må det tas ut grus. 

 

Oppsummering 

Deponikapasitet i ferdig regulerte områder er godt fordelt rundt byen. For å sikre tilgang til deponi på 

kort sikt er det viktig at de områdene som er ferdig regulert men ikke i drift, oppfyller eventuelle 

rekkefølgekrav og får driftstillatelse fra fylkesmannen.  

 

I drift/regulert antall deponier kapasitet (m3) 

Fv 704 4 3 450 000 

Bjørkmyra/nord Klæbu 4 1 830 000 

Trondheim sør 2 4 500 000 

Malvik vest 2 810 000 

  10 580 000 

 

I tillegg er det kapasitet i deponiområder som er planavklart i en kommune(del)plan (KPA/KDP), men 

hvor det ikke foreligger en vedtatt reguleringsplan. 

 

Planavklart i KPA/KDP antall deponier kapasitet (m3) 

Fv 704 4 4 570 000 

Bjørkmyra/nord Klæbu 4 1 170 000 

Trondheim sør 1 400 000 

Malvik vest 5 6 400 000 

  12 540 000 
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Med et årlig behov for 1,7-1,9 mill m3 deponi, dekker de planavklarte deponiene til sammen behovet 

for 12 til 14 år.  Områdene som er i drift bidrar til deponikapasitet på kort sikt (< 5 år) og delvis på 

mellomlang sikt der deponiet har en kapasitet over 500 000 m3.  Områdene som er ferdigregulerte 

kan starte drift når kravene er oppfylt og Fylkesmannen har gitt driftstillatelse.  

 

Solberg og Røran og Udduvoll vest er ferdigregulerte til deponi med noen utfordringer som må løses 

før de kan sette i gang drift av deponiet. For å sikre kapasitet på kort og mellomlang sikt skulle det 

være av stor betydning at  begge områdene kan starte drift. 

 

På lang sikt (> 10 år) er det behov for å finne nye egnede områder til deponi. Områder som i dag er i 

drift som masseuttak er potensielle deponiområder med stor kapasitet etter at massene er tatt ut.   
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Samfunnsnyttig etterbruk 

De fleste forslag til deponi har som etterbruk LNFR - landbruk. For en god del av områdene er 

hovedhensikten  jordforbedring eller det å skape nytt jordbruksareal. I tillegg er en god del områder 

masseuttaksområder som skal oppfylles etter ferdig drift, slik at områdene passer godt inn i 

landskapet igjen og kan brukes til f.eks. jordbruksareal, næringsareal eller tilbakeføres til LNF.  For 

noen områder er deponering av masser et viktig skredsikringstiltak.  Deponering av rene 

overskuddsmasser i disse områdene har et positivt samfunnsnytte utover det å dekke en del av 

behovet for deponikapasitet.  

Når etterbruken er tenkt å være landbruk, stilles det strenge krav til type masser som kan deponeres, 

samt rekkefølge av deponering av forskjellige jordsjikt (A-topplag, B-mellomlag, C-nederst). 

 

Nytteverdi etterbruk 

jordbruk økt areal dyrka mark/jordforbedring 

LNF-ikke jordbruk tilbakeføring til LNF - ikke dyrka mark 

annet annen samfunnsnytte 

 

Deponi etterbruk tilleggsnytte 

Bjørka   

Einbakken   

Fjærem   

Gisvål   

Jesmolia  oppfylling masseuttak 

Kjøsan   

Øvre Leinan   

Lysklett   

Moen   

Sellesbakken   

Sneegga  skredsikring 

Solberg og Røran   

Tanem Nedre   

Torvmyra   

Villmoen   

Øvre Bratsberg   

Torp øvre (Malvik)   

Vasselja (Malvik)   

Bjørnstad vest (Malvik)   

Buaas (Malvik)   
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Verkland (Malvik)   

Vollan (Malvik)  oppfylling masseuttak 

Sjøvold (Malvik)   

Bratsberg/Rundhaug  skredsikring + oppgradering Leiråkervegen 

Ekle sandtak  oppfylling masseuttak + rehabilitering viltkorridor 

Furuhaugen vest  oppfylling masseuttak 

Furuhaugen øst  oppfylling masseuttak 

Lerslia   

Nedre Forset sør  oppfylling masseuttak 

Skjefstad vestre og Benberg  delvis oppfylling masseuttak 

Udduvoll midtre (Melhus)  oppfylling masseuttak 

Udduvoll vest (Melhus)   

Øvre Forset  oppfylling masseuttak 

Sørborgen friluftsliv nærmiljø  
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Vurdering adkomstforhold 

 

 

kart hovedvegnettet som adkomst til deponiene 

 

E6/E39, Fv 704 

De best tilgjengelige områdene har gode og korte forbindelser til E6 og E39, kort avstand fra byen og 

har dermed best beliggenhet for entreprenørene. Udduvoll midtre og vest i Melhus, Jesmolia i 

Trondheim, og Bjørnstad øst og vest i Malvik har best tilgjengelighet av de områdene som inngår i 

utredningen. Lerslia øst for jernbanen vurderes å ha en god beliggenhet, forutsatt at tiltakshaver 

sikrer at den siste etappen til deponiet har tilfredsstillende vegstandard. Den vestlige delen ligger på 

lengre avstand fra E6 og har ikke like gode adkomstforhold. Deponi på den vestlige delen av Lerslia er 

en forutsetning for å kunne fylle masser øst for jernbanen. 

 

Områdene langs Fv 704, og særlig etter framtidig omlegging av Fv 704 utenom Tanem, har også svært 

gode adkomstforhold for entreprenørene. Avstand til E6 og byen er relativ kort og vegstandarden er 

høy. 

 

Markabygdvegen Malvik  

Vollan, Vasselja og Sjøvold i Malvik har god beliggenhet og gode adkomstforhold. Områdene ligger på 

kort avstand fra E6 og i direkte tilknytning til hovedveg. Adkomstforhold vurderes som god. 

 

Bratsbergvegen 

Områdene som har sin adkomst via Bratsbergvegen har kort vei til byen og E6, men standard på 

vegen er ikke like god som Fv 704. Adkomst fra E6 er via Fossegrenda næringsareal eller gjennom 

boligområder ved Risvollan, som reduserer framkommeligheten noe. Adkomstforhold vurderes som 
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god. 

 

Adkomst til Bratsberg/Rundhaug bør legges via Fv 885 og Leiråkervegen, for å unngå at 

massetransport kjøres gjennom Bratsberg. Avstand til byen blir da litt lengre, men deponiet ligger 

fortsatt relativt nært. Det forutsettes at tiltakshaver oppgraderer Leiråkervegen. 

 

 

Adkomst til Bratsberg/Rundhaug krever en oppgradering av Leiråkervegen, for å unngå at 

massetransport kjører gjennom Bratsberg tettsted  

 

Tillerbruvegen 

Einbakken og Kjøsan har adkomst via Tillerbruvegen og er godt tilgjengelige fra E6, etter at 

Hårstadkrysset ble åpnet. Områdene ligger i kort avstand fra byen. Adkomstforhold vurderes som 

god. Forslagsstiller for deponiet ved Kjøsan har foreslått en mulig alternativ adkomst fra Torgård via 

Tilleråsen til deponiet, for å redusere konflikt med nærmiljø. Dette forutsetter at Tilleråsen 

oppgraderes. Adkomst til deponiet via Torgård innebærer lengre transportavstand enn via 

Tillerbruvegen og deler av strekningen ligger innenfor markagrensen. Adkomst fra Torgård via 

Tilleråsen vurderes å være mindre god enn via Tillerbruvegen. 

 

Ringvålvegen 

Områdene som har sin adkomst via Ringvålvegen ligger med litt lengre avstand fra E6. Avstand til 

byen er imidlertid kort. Områdene er lokalisert i direkte tilknytning til hovedvegnettet med god 

standard. Adkomstforhold til områdene langs Ringvålvegen vurderes som god. 
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Nord i Klæbu 

Også områdene nord i Klæbu ligger med litt lengre avstand fra E6, men har likevel kort vei til byen. 

Områdene nord i Klæbu har adkomst enten via Fv 704/Fv 922 eller via Bratsbergvegen/Fv 885.  

Fv 922 og deler av Fv 822 i Klæbu har dårlig vegstandard. Adkomstforhold til områdene nord i Klæbu 

vurderes derfor å være mindre god. 

 

Områder på litt avstand fra hovedvegnettet 

Øvre Leinan, Torvmyra, Buaas og Verkland har ikke direkte tilknytning til hovedvegnettet. For å sikre 

gode adkomstforhold forutsettes at tiltakshaver sikrer at den siste etappen til deponiene har 

tilfredsstillende vegstandard. Torp øvre i Malvik ligger tett til E6, men adkomst er via fv 950. Før 

området fikk driftstillatelse ble en midlertidig adkomstveg til deponiet etablert.  

Forutsatt at den siste etappen fra hovedveg til deponiene får en tilfredsstillende vegstandard, 

vurderes adkomstforhold til alle ovennevnte deponiene som god.  

 

 

Samlet vurdering adkomst 

Alle deponier som inngår i utredningen er lokalisert med kort avstand fra byområdet. Tilknytning til 

hovedvegnettet og kvalitet på hovedvegnettet varierer. Det forutsettes at tiltakshaver sikrer 

tilstrekkelig vegstandard fra hovedveg til deponiet. Nord i Klæbu vurderes vegstandard langs noen 

fylkesveg strekninger som dårlig, adkomstforhold er derfor mindre god enn til de øvrige 

deponiområdene. 

 

Rangering adkomst 

   best  svært god vegstandard 

god god vegstandard 

mindre god dårlig vegstandard 

 

 

deponiområde adkomst 

Furuhaugen vest best 
Furuhaugen øst best 
Jesmolia best 
Lerslia øst best 
Nedre Forset sør best 
Sørborgen best 
Tanem nedre best 
Udduvoll midtre best 
Udduvoll vest best 
Villmoen best 
Øvre Forset best 

Bjørka god 
Bratsberg/Rundhaug* god 
Einbakken god 
Ekle sandtak god 
Gisvål god 
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Kjøsan god 
Øvre Leinan god 
Lerslia vest* god 
Lysklett god 
Moen god 
Skjefstad vestre/Benberg god 
Solberg og Røran god 
Øvre Bratsberg god 
Bjørnstad 23/1 (Malvik) god 
Buaas (Malvik)* god 
Vollan (Malvik) god 
Sjøvold (Malvik) god 
Torp øvre (Malvik) god 
Vasselja (Malvik) god 
Verkland (Malvik)* god 

Fjærem mindre god 
Sellesbakken mindre god 
Sneegga mindre god 
Torvmyra* mindre god 

* behov sikring tilfredsstillende vegstandard fra hovedveg til deponiet 
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Vurdering konfliktnivå nærmiljø 

Konflikter med nærmiljø kan oppstå langs transportruten fra utbyggingsområder til deponiet og i 

nærheten av selve deponiområdet. Massetransport har negative konsekvenser for trafikksikkerhet, 

og skaper støy og støv. 

 

Nærmiljø transportrute 

Når det er relativ få innbyggere som bor langs adkomstruten til deponier vurderes konfliktnivået med 

nærmiljø som lavt. Dette gjelder områdene i Melhus og Malvik, samt Lerslia og Jesmolia med kort 

avstand fra Sandmoenkrysset og adkomst via Fv 704 ved Torgård. Også Tanem nedre har et relativt 

lavt konfliktnivå med nærmiljø langs transportruten.  

 

Områdene nord i Klæbu har et lavt konfliktnivå med nærmiljø dersom lastebilene kjører via Fv 704. 

Derr adkomst er via Bratsbergvegen er konfliktnivået litt høyere, særlig når det kjøres gjennom 

Risvollan i steden for Fossegrenda. 

 

Områdene langs Fv 704 i Klæbu, har i dag adkomst gjennom Tanem, som skaper konflikter med 

nærmiljøet. Omlegging av Fv 704 rundt Tanem er et prosjekt som har stått på prioriteringslista lenge. 

I 2019 ble reguleringsplanen for ny vei vedtatt og prosjektet ligger nå inne i Miljøpakkens 

Handlingsprogram 2021-2024. Målet er at den nye veien skal stå ferdig i 2024. Når Fv 704 blir lagt 

utenom Tanem, reduseres konfliktnivået med nærmiljøet til et minimum. Langs Fv 704 i Klæbu er det 

både masseuttaksområder og deponiområder. Dette gir en økt samlet belastning for nærmiljøet. 

Samtidig er det de samme entreprenørene som driver masseuttak og deponi, noe som gir gode 

muligheter for å redusere antall lastebiler som kjører til og fra området, ved å kombinere utkjøring av 

grus/pukk og innkjøring av rene overskuddsmasser i samme lastebil. 

 

Områdene langs Ringvålvegen har transportrute gjennom Heimdal via Kongsvegen og via Lisbeth 

Nypansveg/Kattemskogen. Hovedvegnettet  ligger for store deler separert fra boligfeltene. Dette 

begrenser negative effekter for nærmiljøene langs transportruten. Ringvålvegen er imidlertid en av 

hovedrutene fra Heimdal til turområdene i Bymarka. Massetransport til deponiområdene har 

dermed en konflikt med friluftsliv. Når det etableres gang- og sykkelveg der dette mangler, økes 

trafikksikkerheten betraktelig.  

 

Områdene på  Bjørkmyra har adkomst fra E6 via Fossegrenda eller Risvollan. Gjennom Risvollan ligger 

hovedvegnettet ikke i like stor grad separert fra boligområdene som på Heimdal. Her er det mange 

som blir berørt. Langs Bratsbergvegen bor det relativ få mennesker, men det er en viktig adkomst til 

turområdene i Strindamarka. Konfliktnivået i forhold til nærmiljø er litt høyere enn for områdene 

langs Ringvålvegen og vurderes som middels.  

 

Som langs Fv 704 er det på Bjørkmyra både deponiområder og masseuttaksområder som samlet gir 

en økt belastning for nærmiljøet langs transportruten. I denne korridoren er det flere forskjellige 

entreprenører, noe som gjør det mer krevende enn langs Fv 704 å redusere antall turer ved å 

kombinere utkjøring av grus/pukk og innkjøring av overskuddsmasser i samme lastebil. Den samlede 

belastningen kan imidlertid reduseres ved å sikre at ikke alle områdene er i drift samtidig. Når det 

etableres gang- og sykkelveg der dette mangler, økes trafikksikkerheten betraktelig.  

 

Einbakken og Kjøsan på Tiller, har sin adkomst via et etablert boligområde. I tillegg er Tillerbruvegen 
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en viktig adkomst til turområdene i marka for de som bor på Tiller. Konfliktnivå med nærmiljø 

vurderes som middels. Også her kan etablering av gang- og sykkelveg der dette mangler, øke 

trafikksikkerheten betraktelig. 

 

Som nevnt i avsnitt om adkomstforhold har forslagsstiller for deponiet Kjøsan foreslått mulig 

alternativ adkomst til Kjøsan fra Torgård via Tilleråsen, for å redusere konfliktnivå med nærmiljø. Ved 

adkomst via Torgård blir konfliktnivået med nærmiljø redusert betraktelig, fordi adkomst ikke lenger 

er gjennom et etablert boligområde. Tilleråsen ligger imidlertid delvis innenfor markagrensen. Det vil 

fortsatt være konflikt med friluftsliv. Ved krav til driftstid kan konfliktnivået begrenses. Konfliktnivå 

med nærmiljø ved alternativ adkomst vurderes å være litt lavere enn via Tillerbruvegen, men ikke like 

lavt som deponier i direkte tilknytning til E6/E39 eller langs Fv 704. 

 

Øvre Leinan og Lerslia vest for jernbanen (fase 1) har sin adkomst gjennom Klett sentrum. 

Konfliktnivået med nærmiljø vurderes som middels. For å øke trafikksikkerheten her, er det behov for 

mer omfattende tiltak enn etablering av en gang- og sykkelveg. 

 

Nærmiljø rundt deponiområde 

Kun Sørborgen ligger tett på boliger og skole, noe som skaper konflikter med nærmiljøet rundt selve 

deponiet. Hensikten med deponiet er rassikring og å etablere et friområde. Etter ferdigstilling av 

deponiet vil området få stor økt verdi for de som bor rundt. 

 

 

Samlet vurdering nærmiljø 

Rangering nærmiljø 

lavt relativt få som blir berørt langs transportruten 

lavt lavt konfliktnivå etter omlegging Fv 704 

middels adkomst gjennom boligområde, mange berørt 

middels adkomst  gjennom Klett sentrum 

 

deponiområde nærmiljø 

Jesmolia lavt 
Lerslia øst lavt 
Udduvoll midtre (Melhus) lavt 
Udduvoll vest (Melhus) lavt 
Fjærem lavt 
Lysklett lavt 
Sellesbakken lavt 
Sneegga lavt 
Tanem nedre lavt 
Torvmyra lavt 
Villmoen lavt 
Bjørnstad vest (Malvik) lavt 
Buaas (Malvik) lavt 
Vollan (Malvik) lavt 
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Sjøvold (Malvik) lavt 
Torp øvre (Malvik) lavt 
Vasselja (Malvik) lavt 
Verkland (Malvik) lavt 

Furuhaugen vest lavt 
Furuhaugen øst lavt 
Moen lavt 
Nedre Forset sør lav 
Øvre Forset lavt 

Bjørka  middels 
Bratsberg/Rundhaug middels 
Einbakken middels 
Ekle sandtak middels 
Gisvål middels 
Kjøsan middels 
Skjefstad vestre/Benberg middels 
Solberg og Røran middels 
Sørborgen middels 
Øvre Bratsberg middels 
Øvre Leinan middels 
Lerslia vest middels 
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Vurdering konfliktnivå natur- og viltverdier 

Deponering av masser i et område kan ha permanente negative konsekvenser for natur- og 

viltverdier. I mange tilfeller er det mulig å redusere negative konsekvenser for natur- og viltverdier, 

ved å stille krav om avbøtende tiltak. I noen tilfeller kan avbøtende tiltak øke verdien for vilt og/eller 

natur etter at deponiet er avsluttet.  

 

Vilt 

Viltverdier kan være knyttet til en sammenhengende korridor, eller begrenset til et enkelt område. 

For områder med viltverdier som er del av en sammenhengende korridor, kan de negative 

konsekvensene påvirke større områder  enn for et enkelt område. Deponi i en korridor kan derfor ha 

negative konsekvenser for hele korridoren, avhengig om området ligger i utkanten eller midt i 

korridoren.  

 

I viltkartet er viltverdiene delt inn i tre kategorier; verdi A (svært viktig), verdi B (viktig) og verdi C 

(områder med viltinteresser). Alle registreringene er utført av fagfolk, etter DN-håndbok 11.  

  

 

Viltkart (kilde: Naturbasen) 

 

Vurdering konfliktnivå i forhold til viltverdier 

Mange av deponiene har et lavt konfliktnivå i forhold til viltverdier. Det er relativt mange områder 

hvor det ikke er kjente registrerte viltverdier. Noen områder ligger delvis innenfor et område med 

registrerte viltverdier, her kan konfliktnivået i mange tilfeller begrenses til et minimum ved å tilpasse 

avgrensing av selve deponiet eller reduseres gjennom avbøtende tiltak. Disse områdene vurderes 

derfor å ha et lavt konfliktnivå i forhold til viltverdier. Områder som i sin helhet ligger innenfor et 

område med viltverdi C-viltinteresse vurderes også å ha et lavt konfliktnivå i forhold til viltverdier.  
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Ved å stille krav om avbøtende tiltak, kan negative effekter for vilt reduseres i driftsperioden og i 

flere tilfeller forbedres etter avsluttet deponi. 

 

Områder som i sin helhet ligger innenfor et område med viltverdi B-viktige viltområder vurderes å ha 

et middels konfliktnivå. Her vil deponi ha negative konsekvenser for vilt, særlig i driftsperioden. Det 

gjelder Ekle sandtak, Fjærem, Øvre Leinan, Lersli vest for jernbanen og Solberg og Røran. Også her 

kan negative effekter for vilt reduseres i driftsperioden, ved å stille krav om avbøtende tiltak. Det er 

imidlertid usannsynlig at viltverdien kan bli like god eller forbedres etter avsluttet deponi. 

 

Områder med registrerte viltverdier A-nasjonalt viktig har et høyt konfliktnivå med viltverdier. 

Deponi i et slikt område vil å ha store negative konsekvenser for vilt i området. Når området ligger i 

en viltkorridor vil deponiet ha store negative konsekvenser for hele korridorens funksjon, særlig i 

driftsperioden. Et slikt område er Skjefstad vestre og Benberg. Når et område i tillegg er en ravinedal 

vil deponiet også ha store negative konsekvenser etter at deponiet er avsluttet. Dette gjelder Lerslia 

øst for jernbanen. 

 

Hvis et område er preget av inngrep i dag, kan oppfylling med rene masser være et positivt tiltak for 

vilt. Ekle sandtak er et eksempel av et slikt område. Området ved Ekle sandtak kan etter tilbakeføring 

til LNF bli en fullverdig del av Nidelvkorridoren igjen. 

 

Konfliktnivå viltverdier 

 

lavt ingen kjente registrerte viltverdier 

lavt delvis innenfor viltverdi - avbøtende tiltak 

lavt helt innenfor vilt med verdi C- avbøtende tiltak 

middels helt innenfor vilt med verdi B 

høyt helt eller stor del innenfor vilt med verdi A 

 

 

deponiområde viltverdier 

konflikt med 

viltverdier 

Einbakken ingen kjente registrerte verdier lavt 

Furuhaugen vest ingen kjente registrerte verdier lavt 

Furuhaugen øst ingen kjente registrerte verdier lavt 

Kjøsan ingen kjente registrerte verdier lavt 

Nedre Forset sør ingen kjente registrerte verdier lavt 

Sellesbakken ingen kjente registrerte verdier lavt 

Sørborgen ingen kjente registrerte verdier lavt 

Tanem nedre ingen kjente registrerte verdier lavt 

Torvmyra ingen kjente registrerte verdier lavt 

Villmoen ingen kjente registrerte verdier lavt 

Øvre Forset ingen kjente registrerte verdier lavt 

Udduvoll midtre (Melhus) ingen kjente registrerte verdier lavt 

Udduvoll vest (Melhus) ingen kjente registrerte verdier lavt 

Bjørnstad vest (Malvik) ingen kjente registrerte verdier lavt 

Buaas (Malvik) ingen kjente registrerte verdier lavt 
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Vollan (Malvik) ingen kjente registrerte verdier lavt 

Sjøvold (Malvik) ingen kjente registrerte verdier lavt 

Torp øvre (Malvik) ingen kjente registrerte verdier lavt 

Vasselja (Malvik) ingen kjente registrerte verdier lavt 

Verkland (Malvik) ingen kjente registrerte verdier lavt 

Bjørka (del) B viktig ingen kjente registrerte verdier lavt 

Gisvål (del) B viktig ingen kjente registrerte verdier lavt 

Lysklett (del) B viktig ingen kjente registrerte verdier lav 

Sneegga (del) B viktig ingen kjente registrerte verdier lavt 

Øvre Bratsberg (del) C viltinteresse ingen kjente registrerte verdier lavt 

Jesmolia (del) A svært viktig (del) B viktig 

ingen kjente registrerte 

verdier lavt 

Bratsberg/Rundhaug C viltinteresse lavt 

Moen C viltinteresse lavt 

Ekle sandtak B viktig middels 

Fjærem B viktig middels 

Øvre Leinan B viktig middels 

Lerslia vest B viktig middels 

Solberg og Røran B viktig middels 

Lerslia øst (del) A svært viktig høyt 

Skjefstad vestre/Benberg A svært viktig høyt 
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Natur 

 

Naturverdier (kilde: Naturbase og utvidet naturtypekartlegging Trondheim) 

 

Når det gjelder naturtypeverdier så er det i utgangspunktet tre kategorier også her, jamfør 

DN-håndbok 13; verdi A (svært viktig), verdi B (viktig) og verdi C (lokalt svært viktig). I Trondheim 

kommune er det imidlertid gjort en utvidet naturtypekartlegging da man mente at DN-håndbok 13 

ikke var dekkende for utfordringene med å ivareta naturområder i en by. I tillegg til å utvide med 

flere naturtyper, er det lagt til en ekstra verdikategori, verdi (D lokalt viktig). Dermed har man to 

kartbaser som brukes som kunnskapsgrunnlag: 

- naturtyper som er kartlagt etter DN-håndboka med verdi A - C. Disse er lagt inn i Naturbasen 

og er likt med nabokommunene 

- kommunens naturtypekart som viser både DN-naturtyper (A-C-verdi) og TK-naturtyper (C- og 

D-verdi) 

 

Ravinedaler 

I Trondheimsregionen finnes det en del ravinedaler hvor det er foreslått deponi. Ravinedaler er 

vurdert som en truet (VU - sårbar) naturtype i Norsk rødliste for naturtyper (2011) da naturtypen 

over tid har blitt betydelig redusert både i antall og tilstand. De har et høyt biologisk mangfold, ofte 

med sjeldne arter. Der hvor registrering av naturverdier er fra før 2011, kan verdien være høyere enn 

registrert i databasene. For dette området er Trondheim kommunes naturtypekartlegging mangelfull. 

Områder med ravinedaler kan derfor være registrert med lave naturverdier i Trondheim kommunes 

kartdatabase, mens de i virkeligheten har mye høyere verdier. Der det er gjennomført en oppdatert 

kartlegging har naturverdien enten blitt registrert som B-regionalt viktig eller A-nasjonalt viktig. 
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Vurdering konfliktnivå i forhold til naturverdier 

Mange av deponiene har et lavt konfliktnivå i forhold til naturverdier. Det er relativt mange områder 

hvor det ikke er kjente registrerte naturverdier, i alle fall ikke på områdenivå. For mange områder 

finnes det registrering av viktige arter som enkelt forekomster, men dermed er ikke nødvendigvis 

området i sin helhet vurdert å ha viktige naturverdier.  

 

Områder som i sin helhet ligger innenfor et område med naturverdi D-viktig lokalt vurderes å ha et 

middels konfliktnivå. Dette gjelder Fjærem og Skjefstad vestre og Benberg. 

 

Områder som i sin helhet ligger innenfor et område med naturverdi C-svært viktig lokalt eller høyere 

vurderes å ha et høyt konfliktnivå. Dette gjelder Bratsberg/Rundhaug, Einbakken, Øvre Leinan, 

Lerslia, Lysklett, Sneegga og Torvmyra. Til tross for et høyt konfliktnivå med viltverdier, ble Lysklett, 

Sneegga og Torvmyra etter en helhetlig vurdering i kommunedelplan for massedeponi i Klæbu likevel 

anbefalt, under forutsetning at det gjennomføres avbøtende tiltak for å redusere forringelsen av 

både vilt- og naturverdier. 

 

Konfliktnivå naturverdier 
 

lavt ingen kjente registrerte naturverdier 

lavt - avbøtende tiltak delvis innenfor naturverdi 

middels helt innenfor natur med verdi D eller lavere 

høyt helt eller stor del innenfor natur med verdi C eller høyere 
 

 

deponiområde naturverdier konflikt med naturverdier 

Bjørka ingen kjente registrerte verdier lavt 

Ekle sandtak ingen kjente registrerte verdier lavt 

Furuhaugen vest ingen kjente registrerte verdier lavt 

Furuhaugen øst ingen kjente registrerte verdier lavt 

Gisvål ingen kjente registrerte verdier lavt 

Kjøsan ingen kjente registrerte verdier lavt 

Moen ingen kjente registrerte verdier lavt 

Nedre Forset sør ingen kjente registrerte verdier lavt 

Sellesbakken ingen kjente registrerte verdier lavt 

Sørborgen ingen kjente registrerte verdier lavt 

Udduvoll midtre (Melhus) ingen kjente registrerte verdier lavt 

Villmoen ingen kjente registrerte verdier lavt 

Øvre Bratsberg ingen kjente registrerte verdier lavt 

Øvre Forset ingen kjente registrerte verdier lavt 

Bjørnsatd vest (Malvik) ingen kjente registrerte verdier lavt 

Buaas (Malvik) ingen kjente registrerte verdier lavt 

Sjøvold (Malvik) ingen kjente registrerte verdier lavt 
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Torp Øvre (Malvik) ingen kjente registrerte verdier lavt 

Vasselja (Malvik) ingen kjente registrerte verdier lavt 

Vollan (Malvik) ingen kjente registrerte verdier lavt 

Jesmolia 

(del) D viktig 

lokalt ingen kjente registrerte verdier lavt - avbøtende tiltak 

Solberg og Røran 

(del) D viktig 

lokalt ingen kjente registrerte verdier lavt - avbøtende tiltak 

Tanem nedre 

(del) B viktig 

regionalt ingen kjente registrerte verdier lavt - avbøtende tiltak 

Udduvoll vest (Melhus) 

(del) B viktig 

regionalt 

(del) D viktig 

lokalt 

ingen kjente 

registrerte 

verdier lavt - avbøtende tiltak 

Verkland (Malvik) 

(del) B viktig 

regionalt ingen kjente registrerte verdier lavt - avbøtende tiltak 

Fjærem D viktig lokalt middels 

Skjefstad vestre/Benberg D viktig lokalt middels 

Bratsberg/Rundhaug B viktig regionalt høyt 

Einbakken (del) B viktig regionalt 

(del) C svært 

viktig lokalt høyt 

Øvre Leinan C svært viktig lokalt høyt* 

Lerslia vest C svært viktig lokalt høyt 

Lerslia øst B viktig regionalt høyt 

Lysklett B viktig regionalt høyt 

Sneegga B viktig regionalt høyt 

Torvmyra B viktig regionalt høyt 

* Ravinedal, ikke kartlagt.Potensiell høyere verdi 
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Oppsummering 

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. Både ut fra klimaperspektiv og arealperspektiv er det et mål å redusere behovet 

for deponi gjennom å satse på massebalanse i større utbyggingsprosjekter og økt gjenbruk av 

overskuddsmasser fra utbygging. Det er behov for økt kunnskap for å lykkes med dette. Uansett vil 

det være noe behov for deponi også når behovet er redusert. 

 

Kapasitet 

Med et årlig behov for 1,7-1,9 mill m3 deponi, dekker de planavklarte deponiene til sammen behovet 

for 12 til 14 år.  Områdene som er i drift bidrar til deponikapasitet på kort sikt (< 5 år) og delvis på 

mellomlang sikt (5-10 år) der deponiet har en kapasitet over 500 000 m3.  Områdene som er 

ferdigregulerte kan starte drift når kravene er oppfylt og Fylkesmannen har gitt driftstillatelse.  

Solberg og Røran og Udduvoll vest er ferdigregulert til deponi, men må løse noen utfordringer før de 

kan sette i gang drift av deponiet. For å sikre kapasitet på kort og mellomlang sikt skulle det vært av 

stor betydning hvis begge områdene kan starte drift. På lang sikt (> 10 år) er det behov for å finne 

nye egnede områder til deponi. Områder som i dag er i drift som masseuttak er potensielle 

deponiområder med stor kapasitet etter at massene er tatt ut.  

 

Etterbruk 

Mange av deponiene har som hovedhensikt å fylle opp et område som har vært i drift som 

masseuttaksområde eller å øke/forbedre jordbruksareal. Sørborgen vil bli et friluftsområde for 

nærmiljøet etter oppfylling. Deponering av overskuddsmasser i disse områdene er positivt og et godt 

bidrag til effektiv håndtering av rene overskuddsmasser fra utbygging. Dersom etterbruken er dyrka 

mark, stilles det strenge krav til type masser som kan deponeres og rekkefølge i deponering etter 

jordsjikt (A-topplag, B-mellomlag, C-nederst).  

 

Adkomstforhold 

Alle deponier som inngår i utredningen er lokalisert med kort avstand fra byområdet. Tilknytning til 

hovedvegnettet og kvalitet på hovedvegnettet varierer. De best tilgjengelige områder for deponi har 

gode og korte forbindelser til E6/E39 og Fv 704, og har høy vegstandard. Nord i Klæbu vurderes 

vegstandard langs noen fylkesvegstrekninger som dårlig, adkomstforhold er derfor mindre god enn til 

de øvrige deponiområdene. 

 

Noen områder ligger på litt lenger avstand fra hovedvegnettet. Her forutsettes det at tiltakshaver 

sikrer tilstrekkelig vegstandard fra hovedveg til deponiet.  

 

For å begrense den samlede belastningen på en vegstrekning er det en fordel at tungtransporten 

fordeles over flere transportruter. Belastningen på en strekning kan reduseres ytterligere hvis 

masseuttak og deponi ligger i kort avstand fra hverandre. Da er det potensiale for at masser til og fra 

området kjøres med samme lastebil.  

 

Nærmiljø 

Konflikter med nærmiljø kan oppstå langs transportruten fra utbyggingsområder til deponiet og i 

nærheten av selve deponiet. Når det bor relativ få innbyggere langs adkomstruten til deponier 

vurderes konfliktnivået som lavt. Etter omlegging av Fv 704 utenom Tanem vil områdene med 
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adkomst via denne vegstrekningen få lavt konfliktnivå. Deponier som ligger langs hovedadkomst til 

marka og i marka skaper konflikt med friluftsliv. Trafikksikkerhet langs adkomstveg kan bedres ved å 

kreve avbøtende tiltak.  

 

Når det er både masseuttak og deponier i samme område gir dette en økt belastning for nærmiljøet 

langs samme transportruten. Samtidig skaper det muligheter for å redusere antall lastebiler som 

kjører til og fra området, ved å kombinere utkjøring av grus/pukk og innkjøring av overskuddsmasser 

med samme lastebil. 

 

Natur- og vilt 

Deponering av masser i et område kan ha permanente negative konsekvenser for natur- og 

viltverdier. I mange tilfeller er det mulig å redusere negative konsekvenser for natur- og viltverdier, 

ved å stille krav om avbøtende tiltak. I noen tilfeller kan avbøtende tiltak øke verdien for vilt og/eller 

natur etter at deponiet er avsluttet. Mens i andre tilfeller kan ikke tilsvarende naturverdier eller 

økologiske funksjoner gjenopprettes og naturverdiene blir lavere. 

 

Vilt- og naturverdier kan være registrert i en sammenhengende korridor, eller begrenset til et enkelt 

område. For områder med vilt-/naturverdier som er del av en sammenhengende korridor, kan de 

negative konsekvensene være mye høyere enn for et enkelt område. Deponi i en korridor kan ha 

negative konsekvenser for hele korridoren, avhengig om området ligger i utkanten eller midt i 

korridoren.  

 

Ravinedaler 

For områdene Lerslia, Bratsberg/Rundhaug, og Udduvoll vest, som alle tre er ravinedaler, er det å 

sikre stor deponikapasitet en viktig hensikt bak initiativet. Eventuell økt landbruksareal eller 

jordforbedring etter ferdig drift vurderes å være en sekundær hensikt. Øvre Leinan er også en 

ravinedal med stor deponikapasitet. Her er hensikten både å øke sammenhengende jordbruksareal 

og bidra til økt deponikapasitet. Ravinedaler er vurdert som en truet (sårbar) naturtype i Norsk 

rødliste for naturtyper (2011) da naturtypen over tid har blitt betydelig redusert både i antall og 

tilstand. De har et høyt biologisk mangfold, ofte med sjeldne arter. Naturverdiene varierer fra 

ravinedal til ravinedal. Men felles for disse områdene er at ved gjennomføring av deponi vil 

naturverdiene bli vesentlig redusert fordi naturtypen ravinedal vil forsvinne. 

Det er viktig med en fagkyndig registrering i felt for å oppdatere verdivurderingen.  

 

Avbøtende tiltak 

Det finnes ikke deponiområder uten konflikter. Alle deponiområder har i større eller mindre grad 

negativ virkning på enten nærmiljø, natur- eller viltverdier. I mange tilfeller kan negative effekter 

reduseres med avbøtende tiltak, som for eksempel å justere avgrensning av deponiet, åpne bekker 

og anlegge kantvegetasjon, tekniske tiltak som begrenser støv- og støyforurensning, oppgradering av 

adkomstveg, etablering av gang- og sykkelveg, osv.  
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Anbefaling forslag til deponier i Trondheim som ikke er planavklart etter PBL 

Noen av områdene er i drift og flere områder er planavklart i en plan etter plan- og bygningsloven 

(PBL), enten gjennom reguleringsplan eller i en kommune(del)plan. For disse områdene er 

konfliktnivået vurdert og avveid mot andre hensyn i planen etter PBL. Det gjøres ikke en ny vurdering 

av disse områdene. En oversikt over vurderingene for hvert tema ligger i vedlegg 1. 

 

Områdene i Malvik, Melhus og Klæbu er avklart i overordnet plan (KPA/KDP). Områdene som ikke er 

planavklart etter plan- og bygningsloven ligger i Trondheim. Av disse er det Øvre Bratsberg og Kjøsan 

som har relativt lavt konfliktnivå. Kjøsan ligger imidlertid i høy fare kvikkleiresone. Her må først 

geotekniske forhold avklares før det kan tas stilling til om området egner seg til deponi. Det 

forutsettes i tillegg at bekken ikke lukkes. Øvre Bratsberg anbefales å ta i bruk som deponiområde. I 

reguleringsplan vil det stilles krav om avbøtende tiltak for å redusere konfliktnivåene ytterligere. 

Området ved Bratsberg/Rundhaug er en ravinedal og på begge sider av en bekkedal. Konfliktnivået 

med naturverdier vurderes å være høyt. Det vurderes imidlertid at deponi i området kan ha positiv 

effekt som skredsikringstiltak og oppgradering av Leiråkervegen kommer samfunnet til nytte. I tillegg 

anslås en deponikapasitet mellom 10-15 mill m3, som kan bidra til å dekke en del av deponibehovet 

over lang tid. 

Jesmolia ligger på samme sted som det er ønsket en godsterminal på Torgård. Området kan ikke tas i 

bruk til begge formål. Om området kan tas i bruk som deponi  er avhengig av avklaring om 

lokalisering av godsterminalen.  

Øvre Leinan vurderes å ha et middels konfliktnivå med nærmiljø og viltverdier og å ha et høyt 

konfliktnivå med naturverdier. Området har middels stor kapasitet, 600 000 m3. Beliggenheten og økt 

jordbruksareal vurderes ikke å veie opp mot konfliktnivåene.  

Av de områdene som inngår i utredningen er det kun Skjefstad vestre og Benberg og Lerslia som 

vurderes å ha et høyt konfliktnivå med både natur- og viltverdier. Skjefstad vestre og Benberg og 

Lerslia øst (fase 2 og 3), som er hoveddelen av foreslått deponi på Lerslia, ligger i sin helhet innenfor 

Leinstrandkorridoren med viltverdi A-nasjonalt viktig. Korridoren forbinder Bymarka med 

Vassfjellet/skogsområdene øst i Trondheim, og er nasjonalt viktig både for vilt og naturmangfold. I 

forbindelse med utbygging av ny E6, ble det etablert en viltovergang over E6 i Lersbakken. Deponi i 

ravinedalen i Lerslia vil ha store negative konsekvenser for hele korridorens funksjon, både i 

driftsperioden og etter at deponiet er avsluttet. Skjefstad vestre og Benberg ligger nær Hestsjøen. 

Dermed er området den naturlige innfallsporten for vilt mellom Leinstrandkorridoren og Bymarka. 

Deponi her vil ha store negative konsekvenser for hele korridorens funksjon, særlig i driftsperioden.  

 

Av alle områdene som er vurdert i utredningen er det kun fire områder som frarådes. Disse vurderes 

å ha et svært høyt konfliktnivå. Det gjelder Lerslia, Skjefstad vestre og Benberg, Øvre Leinan og 

Einbakken med en samlet potensiell deponikapasitet på 4,62 mill m3. Det vurderes imidlertid at 

kapasiteten i de øvrige deponiområdene kan dekke behovet, både på kort, mellomlang og lang sikt.   
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Deponi anbefaling kapasitet (m3) 

Øvre Bratsberg anbefales 370 000 

Kjøsan 
anbefales - den delen som ligger utenfor markagrensen 

forutsetter avklaring geoteknikk og jordforbedring 700 000 

Bratsberg/Rundhaug 
anbefales -2. prioritet 

forutsetter skredsikring og oppgradering Leiråkervegen 12 000 000 

Jesmolia anbefales - avvente avklaring godsterminal Torgård 2 000 000 

Lerslia frarås 2 500 000 

Skjefstad vestre og Benberg frarås 1 200 000 

Øvre Leinan frarås 600 000 

Einbakken frarås 320 000 

Strategi for å sikre tilstrekkelig deponikapasitet både på kort, mellomlang og lang sikt 
Kort sikt - fra reguleringsplan til drift 

Flere av deponiområdene er ferdigregulerte men er ikke i drift per dags dato. Det er viktig at når et 

område er ferdig regulert, at det startes videre prosess for å få driftstillatelse, slik at området kan 

bidra til å dekke behovet for deponi.  

 

Det hadde vært en stor fordel og skapt forutsigbarhet for entreprenørene, om de to ferdigregulerte 

områdene med stor kapasitet og gode adkomstforhold, Solberg og Røran og Udduvoll vest, kan starte 

drift. Begge områdene har imidlertid en utfordring som må løses før de kan få driftstillatelse. 

Solberg og Røran har rekkefølgekrav om opparbeidelse av gang- og sykkelveg. Reguleringsplanen ble 

vedtatt i bystyret 1.2.2018. Søknad om byggestart av gang- og sykkelveg har ennå ikke kommet inn. 

Utbygger for boligfeltet Øvre Solberg har samme rekkefølgekrav. For å få Solberg og Røran i drift som 

deponiområde er det viktig å prioritere utbygging av gang- og sykkelvegen. I forslag til Miljøpakkens 

handlingsprogram 2021-2024 er gang- og sykkelveg langs Ringvålvegen nevnt i kapittelet 

Rammeavsetninger trafikksikkerhet. 

 

For Udduvoll vest er det viktig at det kommer en raskt avklaring fra KMD om NVE sin klage på vedtak 

av reguleringsplan.  

 

Mellomlang sikt - fra KPA/KDP til ferdig regulert 

For en del av deponiene som er anbefalt  er det igangsatt reguleringsplanarbeid. Når disse er 

ferdigregulerte kan det settes i gang videre prosess for å få driftstillatelse. Flere av de andre 

anbefalte områdene er planavklart i KPA/KDP. Det bør settes i gang arbeid med reguleringsplan også 

for disse områdene, slik at de på sikt kan være med og bidra til å dekke deponibehovet. 

 

Lang sikt - begrense behov for deponi og bidra til sirkulærøkonomi 

IKAP tar initiativ til å øke kunnskap om massehåndtering med sikte på å begrense framtidig 

deponibehov og å bidra til sirkulærøkonomi. 

 

Trondheim kommune oppfordres til å ta opp massehåndtering som tema i rullering av 

kommuneplanens arealdel (KPA). 
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Vedlegg:  

Samlet oversikt vurderingene 
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Deponi adkomst nærmiljø vilt natur kapasitet anbefaling

Ekle sandtak god middels middels lavt 1 200 000 i  drift

Furuhaugen vest best lavt* lavt lavt 2 100 000 i drift

Gisvål god middels lavt lavt 30 000 i drift

Torp Øvre (Malvik) god lavt lavt lavt 350 000 i drift

Bjørka god middels lavt lavt 500 000 regulert

Fjærem mindre god lavt middels middels 100 000 regulert

Solberg og Røran god middels middels lavt* 2 000 000 regulert

Sørborgen best middels lavt lavt 650 000 regulert

Tanem Nedre best lavt lavt lavt* 500 000 regulert

Øvre Forset best lavt* lavt lavt 200 000 regulert

Udduvoll vest (Melhus) best lavt lavt lavt* 2 500 000 regulert

Vasselja (Malvik) god lavt lavt lavt 450 000 regulert

Furuhaugen øst best lavt* lavt lavt 4 000 000 KPA/KDP - reguleringsplan til sluttbehandling

Nedre Forset sør best lavt* lavt lavt 350 000 KPA/KDP - reguleringsplan til sluttbehandling

Bjørnstad vest (Malvik) god lavt lavt lavt 500 000 KPA/KDP - reguleringsplan til sluttbehandling

Moen god lavt* lavt lavt 120 000 KPA/KDP

Sneegga mindre god lavt lavt høyt 500 000 KPA/KDP

Torvmyra mindre god* lavt lavt høyt 150 000 KPA/KDP

Villmoen best lavt lavt lavt 100 000 KPA/KDP

Udduvoll midtre (Melhus) best lavt lavt lavt 400 000 KPA/KDP

Buaas (Malvik) god lavt lavt lavt 60 000 KPA/KDP

Sjøvold (Malvik) god lavt lavt lavt 40 000 KPA/KDP

Verkland (Malvik) god lavt lavt lavt 800 000 KPA/KDP

Vollan (Malvik) god lavt lavt lavt 5 000 000 KPA/KDP

Lysklett god lavt lavt høyt 400 000 KPA/KDP - 2. prioritet

Sellesbakken mindre god lavt lavt lavt 120 000 KPA/KDP - 2. prioritet

Øvre Bratsberg god middels lavt lavt 370 000 anbefalt

Kjøsan god middels lavt lavt 700 000
anbefalt - utenfor markagrense, forutsatt 
avklaring geoteknikk og jordforbedring

Bratsberg/Rundhaug god* middels lavt høyt 12 000 000
anbefalt - 2. prioritet, forutsatt skredsikring 
og oppgradering Leiråkervegen

Jesmolia best lavt lavt lavt* 2 000 000 anbefalt - avvente avklaring godsterminal

Einbakken god middels lavt høyt 320 000 frarås

Lerslia best (vest) god* (øst) lavt (øst) middels (vest) middels (vest)høyt (øst) høyt 2 500 000 frarås

Skjefstad vestre og Benberg god middels høyt middels 1 200 000 frarås
Øvre Leinan god* middels middels høyt 600 000 frarås

*behov tilfredsstillende 
vegstandard fra hovedveg til 
deponiet

*etter omlegging Fv 704 *etter 
gjennomføring 
avbøtende tiltak
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