
Massedeponi i 

Trondheimsområdet
oppdatering regional utredning av 

områder for deponering av rene 

masser



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.



Bestillinger
Regionrådet i Trondheimsregionen bestilte en oppdatering av den regionale 
utredningen om massedeponi i Trondheimsregionen i regionmøtet 13.12.2019.

Politiske bestillinger i Trondheim kommune:
- notat som beskriver behovet for massedeponi og tilgangen til deponi i Trondheim
- samlet vurdering av Skjefstad vestre og Benberg, Leinan øvre m.fl. (nå Øvre Leinan), Storler 

(nå Lerslia) og Solberg og Røran, med tanke på hensynet til naturverdier, viltkorridor, klima 
og deponibehov

- utrede et fjorddeponi som alternativ eller supplement til landdeponering
- 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



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



Områder som inngår



Tema som inngår

- Deponikapasitet
- Samfunnsnyttig etterbruk
- Vurdering adkomstforhold
- Vurdering konfliktnivå nærmiljø
- Vurdering konfliktnivå natur- og viltverdier



Deponisituasjon 

Utredning større deponier i og tett på Trondheim
4 korridorer - fordeling kapasitet over flere hovedveger

Deponier både byggesak, reguleringsplan, KPA/KDP



Kapasitet 

4 korridorer

Større deponier
I drift: 4
Regulert:  8 (5 snart i drift)

Til sluttbehandling anbefales: 4
Avsatt i KPA/KDP:  10 



Samfunnsnyttig etterbruk

Økt dyrkamark, jordforbedring God landskapstilpasning – oppfylling masseuttak



Adkomst - beliggenhetBest lokalisering i regionen



Konfliktnivå nærmiljø

Redusere transportmengde:
Masseuttaksområder og massedeponi nær hverandre =  potensial å kjøre masser inn og 
ut i samme lastebil
 Enklest når samme entreprenør

Rekkefølgekrav g/s-veg, opparbeidelse busslomme, støy/støv tiltak, …



Konfliktnivå vilt- og naturverdier

Viltkorridor
leve og spredningsområde for planter og dyr

Ravinedaler
rødlistet naturtype

MyrområderGransko
g



Rekkefølgekrav

Deponi rekkefølgekrav:
1) Tekniske krav for å kunne deponere masser i området, f.eks:

a. stabiliseringstiltak
b. forbedre vegstandard siste vegstrekningen til deponiet
c. flytte vannledning
d. …

2) Avbøtende tiltak innenfor deponiområdet for å redusere konfliktnivåer, f.eks:
a. sedimentasjonsbasseng
b. begrense støy/støy – støyvoll, vaskeanlegg, skitten og ren sone, …
c. åpne bekk
d. …

3) Avbøtende tiltak langs adkomstveg, f.eks:
a. g/s-veg
b. opparbeiding busslomme
c. …



Rekkefølgekrav

Deponi rekkefølgekrav:
1) Tekniske krav for å kunne deponere masser i området, f.eks:

a. stabiliseringstiltak
b. forbedre vegstandard siste vegstrekningen til deponiet
c. flytte vannledning
d. …

2) Avbøtende tiltak innenfor deponiområdet for å redusere konfliktnivåer, f.eks:
a. sedimentasjonsbasseng
b. begrense støy/støy – støyvoll, vaskeanlegg, skitten og rene sone, …
c. åpne bekk
d. …

3) Avbøtende tiltak langs adkomstveg, f.eks:
a. g/s-veg
b. opparbeiding busslomme
c. …

Dagens politikk: 
▪ kostnader og gjennomføring rekkefølgekrav er for 

tiltakshaver
▪ kan gis dispensasjon fra rekkefølgekrav, når enklere og 

akseptable løsning foreslås (ofte midlertidig løsning, 
begrenset til driftsperioden)

Mulige alternativer for å få fart i å få deponi i drift etter at de er 
ferdigregulert:
▪ Offentlige forskutterer og gjennomfører 

trafikksikkerhetstiltak utenfor deponiområdet og inngår 
avtale med tiltakshaver om tilbakebetalingsplan

▪ Offentlige tar ansvar for gjennomføring av 
trafikksikkerhetstiltak og spleiser med tiltakshaver på 
utgiftene 

▪ Offentlige synes trafikksikkerhetstiltaket er uansett ønsket og 
tar ansvar både for gjennomføring og utgifter



Anbefaling plansakene i Trondheim

Pågående reguleringsplansaker i Trondheim avsatt i KDP Massedeponi i Klæbu
Furuhaugen øst, Nedre Forset sør

Deponier avsatt i KDP Massedeponi i Klæbu – ikke igangsatt reguleringsplan
Sneegga, Torvmyra, Moen, Villmoen, Sellesbakken, Lysklett

Anbefaling plansakene som ikke er avklart i overordnet plan
Øvre Bratsberg - anbefales (sluttbehandling Bygningsrådet 23. juni)

Kjøsan – anbefales, den delen som ligger utenfor markagrensen 
Bratsberg/Rundhaug – anbefales, positiv nytte skredsikring og oppgradering Leiråkervegen

Lerslia, Skjefstad vestre og Benberg, Øvre Leinan, Einbakken - frarådes



Anbefaling samlet
Kort sikt
I drift: Ekle sandtak, Furuhaugen vest, Gisvål, Torp øvre
Regulert: Bjørka, Fjærem, Solberg og Røran, Tanem nedre, 
Øvre Forset, Udduvoll vest, Vasselja

Mellomlang sikt 
Anbefalt med igangsatt reguleringsplan: Furuhaugen øst, Øvre 
Bratsberg, Nedre Forset sør, Bjørnstad vest

Mellomlang/lang sikt
Avsatt i KPA/KDP: Moen, Sneegga, Torvmyra, Villmoen, Lysklett, 
Sellesbakken, Udduvoll midtre, Buaas, Sjøvold, Verkland, Vollan
Anbefalt (ikke avsatt i KPA/KDP): Kjøsan, Bratsberg/Rundhaug

I tillegg er det større deponier i Malvik og Melhus som ligger på 
litt lenger avstand fra Trondheim og små deponier som tas som 
byggesak

Frarådes
Lerslia, Skjefstad vestre og Benberg, Øvre Leinan, Einbakken



Konklusjon

Områder med best adkomstforhold, beliggenhet og lavest konfliktnivå:
- God tilknytning E6/E39 og ny Fv 704
- Samfunnsnyttig etterbruk: 

- økt jordbruksareal/jordforbedring
- oppfylling masseuttaksområder (stor kapasitet)

Sikre deponikapasitet på kort sikt 
- Fra reguleringsplan til drift – flere deponier har søkt om driftstillatelse
- Solberg og Røran + Udduvoll vest bør komme i gang. Vurdere behov drahjelp.

Sikre deponikapasitet på mellomlang sikt 
- Reguleringsplaner for flere deponier som er avsatt i KPA/KDP på veg til sluttbehandling

Deponikapasitet på lang sikt
- Oppfylling masseuttaksområder – gjerne som sorteringsanlegg for gjenbruk overskuddsmasser
- Økt bidrag sirkulærøkonomi – begrense behov for deponi
- Igangsette arbeid reguleringsplan for deponier avsatt i KPA/KDP



FNs bærekraftsmål



Bærekraftig håndtering rene masser

Rene overskuddsmasser 
er en ressurs


