Massedeponi i Trondheimsområdet
Oppdatering regional utredning av områder for deponering av rene masser

Masseuttak og deponi, Tanem

Vedtatt i Trondheimsregionen-regionrådet 18. desember 2020
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1. 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.

2. 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.”

3. 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 er sendt til bystyret, 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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4. 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

5. 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. Kun for Einbakken og Kjøsan foreligger det
ikke en konsekvensutredning fra før. Foreliggende utredning er en utdypende samlet vurdering på
regionalt 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 kommune
foreligger en vedtatt kommunedelplan for massedeponi. Foreliggende utredning beskriver områdene
som er vedtatt i en reguleringsplan og/eller kommuneplanens arealdel/kommunedelplan etter planog 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

6. 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.
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Skisse områder med best adkomstforhold for entreprenørene og ofte lavt konfliktnivå
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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.
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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8. Utredning deponiområder
8.1 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

(forventet)
Driftspe
Oppstart
Potensiale riode

Status

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

i drift

2020

300 000

3

Fjærem

i drift

2020

750 000

8

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

15 820 000
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

10

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

Udduvoll midtre (Melhus) Har vært i drift, tillatt driftstid utløpt

400 000

5

Einbakken

320 000

5

Utsatt behandling i bygningsrådet

(700 000 1 000 000)

Kjøsan

Planinitiativ, ikke startet planarbeid

850 000

5-10

12 370 000

Malvik vest
Torp øvre

I drift

2017

100 000

2

Vasselja

i drift

2020

450 000

5

Bjørnstad vest

Vedtatt reguleringsplan

2020

500 000

5

Buaas

KPA

60 000

3

Verkland

KPA, varslet planoppstart

800 000

5

Vollan

KPA

2 000 000

10

Sjøvold

KPA

40 000

2

3 950 000

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 områder for deponi
som er i drift, til sammen litt under 2,3 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.
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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.
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Trondheim sør
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 var uenig i Fylkesmannens avskjæring av deres innsigelse mot reguleringsplanen.
NVE mener at reguleringsplanen ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å vurdere tiltaket og krever
konsesjonssøknad etter vannressursloven.
Lerslia og Skjefstad vestre og Benberg er forslag til deponi som ikke er avklart etter plan etter planog 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.
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

2 280 000

Trondheim sør

2

4 500 000

Malvik vest

3

1 050 000
11 280 000

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
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Malvik vest

4

2 900 000
9 040 000

Med et årlig behov for 1,7-1,9 mill m3 deponi, dekker de planavklarte deponiene til sammen behovet
for mer enn 10 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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8.2 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).
Dersom et deponi er planlagt i et område hvor det ligger mineralressurser som bør være tilgjengelig
for utnyttelse i dag og i framtida, bør deponering skje etter at uttak av ressursene har funnet sted.
Dette kan, der det er mulig, skje etappevis.

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
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Øvre Bratsberg
Torp øvre (Malvik)
Vasselja (Malvik)
Bjørnstad vest (Malvik)
Buaas (Malvik)
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
Sørborgen

oppfylling masseuttak
friluftsliv nærmiljø
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8.3 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
god.
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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
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Bjørka

god

Bratsberg/Rundhaug*

god

Einbakken

god

Ekle sandtak

god

Gisvål

god

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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8.4 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,
som er hovedadkomst til deponiene. Dersom adkomst er via Bratsbergvegen er konfliktnivået
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. Konfliktnivå med nærmiljø vurderes som
middels. 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. Adkomst via
Fossegrenda er bedre egnet for tungtransport enn adkomst via Risvollan. Gjennom Risvollan ligger
hovedvegnettet ikke i like stor grad separert fra boligområdene som på Fossegrenda og Heimdal, i
tillegg passeres Moholt lokalsenter. 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
(Fossegrenda) og høyt (Risvollan).
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.
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Einbakken og Kjøsan på Tiller, har sin adkomst via et etablert boligområde. I tillegg er Tillerbruvegen
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 men hovedvegnettet separert fra
boligfeltene

middels

adkomst gjennom grendesenter, noen berørt

høyt

adkomst gjennom boligområde, og hovedvegnettet integrert del av
boligfeltene, mange berørt

høyt

adkomst gjennom tettstedssenter, mange berørt

deponiområde

nærmiljø

Jesmolia

lavt

Lerslia øst

lavt

Udduvoll midtre (Melhus)

lavt

Udduvoll vest (Melhus)

lavt

Fjærem

lavt
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Lysklett

lavt

Sellesbakken

lavt

Sneegga

lavt

Tanem nedre

lavt

Torvmyra

lavt

Villmoen

lavt

Bjørnstad vest (Malvik)

lavt

Buaas (Malvik)

lavt

Vollan (Malvik)

lavt

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

Einbakken

middels

Kjøsan

middels

Skjefstad vestre/Benberg

middels

Solberg og Røran

middels

Sørborgen

middels

Øvre Leinan

middels

Lerslia vest

middels

Bjørka

middels/høyt

Bratsberg/Rundhaug

middels/høyt

Ekle sandtak

middels/høyt

Gisvål

middels/høyt

Øvre Bratsberg

middels/høyt
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8.5 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
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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

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

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

ingen kjente
registrerte verdier
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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 DNhåndbok 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
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Bjørnstad vest (Malvik)

ingen kjente registrerte verdier

lavt

Buaas (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

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)

ingen kjente
(del) B viktig (del) D viktig registrerte
regionalt
lokalt
verdier

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

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

(del) C svært
viktig lokalt

* Ravinedal, ikke kartlagt.Potensiell høyere verdi
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lavt - avbøtende tiltak

høyt

9. Rekkefølgekrav
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 ved 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. Det stilles ofte rekkefølgekrav for
å sikre at avbøtende tiltak gjennomføres.
Grovt sagt kan rekkefølgekravene deles opp i tre kategorier:
1) Tekniske tiltak for å kunne deponere masser i et område, f.eks:
a) etablering eller oppgradering av siste strekning av adkomstveg fra hovedveg til
deponiet
b) stabiliseringstiltak
c) flytting av vannledning eller høyspentledning
d) ...
2) Avbøtende tiltak innenfor deponiområdet for å begrense konfliktnivå eller kompensere for
negative konsekvenser, f.eks:
a) sedimentasjons-/fordrøyningsbasseng
b) kantvegetasjon
c) åpne bekk
d) støyvoll
e) vaskeanlegg for å begrense støv fra lastebiler
f) ...
3) Avbøtende tiltak langs adkomstveg til deponiet for å begrense negative konsekvenser, f.eks:
a) gang- og sykkelveg
b) opparbeiding busslomme
c) støyskjerm ved boliger langs adkomstveg
d) ...

Plan- og bygningsloven krever at en reguleringsplan, både liten og stor, er gjennomførbar.
Kommunen bør gjøre en faglig vurdering av realisme i en plan, men også forslagsstiller har et ansvar
for å si ifra når rekkefølgekravene blir for kostnadskrevende til å kunne gjennomføre tiltaket. Dette
må gjøres før et planforslag blir vedtatt.
Deponi er en inntektskilde, både for grunneieren og entreprenøren som har ansvar for drift av
deponiet. Ved levering av overskuddsmasser til et deponi, betales det avgift per m3. Beløpene
varierer ut fra mengde masser og transportavstand. Hvor større deponiet, hvor høyere inntektene.
Det er flere større utgifter knyttet til et deponi, både gjennomføring av rekkefølgekrav og
reguleringsplanprosess med tilhørende utredninger. Samtidig er det god økonomi i drift av deponi og
det er vanlig praksis at det stilles krav til gjennomføring av avbøtende tiltak. Dagens politikk i
Trondheimsområdet er at tiltakshaver, som har inntekter fra deponering av masser, har ansvar for
gjennomføring og finansiering av rekkefølgekravene. Konsekvensen av at alt ansvar for finansiering
og gjennomføring ligger hos tiltakshaver, kan være at et ferdig regulert deponi ikke starter med drift
fordi oppstartskostnadene på grunn av rekkefølgekrav er for høye for tiltakshaveren. Når et ferdig
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regulert deponi ikke starter drift er det svært uheldig, siden dette går på bekostning av den totale
tilgjengelige deponikapasiteten i hele Trondheimsområdet. Det er ikke enkelt å finne områder for
deponi, og det er viktig at ferdigregulerte deponier blir satt i drift.
Gjennomføring av rekkefølgekrav til tiltak innenfor selve deponiområdet er tiltakshaverens ansvar,
men rekkefølgekrav langs adkomstveg utenfor området har ofte en langvarig samfunnsnytte og bør
vurderes delt på flere aktører. Her kan det vurderes å ha en ny tilnærming om ansvar for finansiering
og gjennomføring.
Kommunen kan vurdere å bidra mer aktivt, der hvor det stilles rekkefølgekrav langs adkomstvegen
utenfor deponiet som har en langvarig samfunnsnytte. Det er da tre mulige hovedalternativer:
1. Forskuttere og gjennomføre trafikksikkerhetstiltak utenfor deponiområdet og inngå avtale
med tiltakshaver om tilbakebetalingsplan
2. Ta ansvar for gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak og spleise med tiltakshaver på
utgiftene
3. Ta ansvar både for gjennomføring og finansiering, siden tiltaket uansett er viktig å få
gjennomført
I Trondheim er for eksempel etablering av en gang- og sykkelveg langs Ringvålvegen og
Bratsbergvegen, tiltak som har en samfunnsnytte i seg selv. Både Ringvålvegen og Bratsbergvegen er
hovedadkomst til marka for de som bor i områdene, og også uten deponi skulle det ha vært nyttig å
bygge en gang- og sykkelveg for å øke trafikksikkerhet for myke trafikanter.
Langs Bratsbergvegen er det flere deponier og masseuttaksområder, noe som gir en større samlet
belastning for nærmiljøet langs adkomstvegen enn hver enkelt område for seg. Entreprenørene som
driver masseuttak og deponi i området har de siste årene i større grad inngått avtaler om transport
av masser til og fra området i samme lastebil, noe som reduserer antall lastebiler som kjører på
Bratsbergvegen. Men total antall lastebiler som transporterer masser via Bratsbergvegen er fortsatt
relativt høyt og en belastning for nærmiljøet. Finansiering av tiltak som støyskjermingstiltak ved
boliger og etablering av gang- og sykkelveg bør fordeles over flere aktører i området. Også her kan
kommunen vurdere å bidra.
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10. 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 mer enn 10 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. Deponi langs Bratsbergvegen har adkomst
både via Fossegrenda og Risvollan. Særlig adkomst via Risvollan har høyt konfliktnivå i forhold til
nærmiljø. Gjennom Risvollan ligger hovedvegnettet ikke i like stor grad separert fra boligområdene
som på Fossegrenda og Heimdal, i tillegg passeres Moholt lokalsenter. Her er det mange som blir
direkte berørt. Bratsbergvegen er hovedadkomst til Strindamarka. 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.
Rekkefølgekrav
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. Det stilles ofte rekkefølgekrav for å sikre at
avbøtende tiltak gjennomføres.
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Rekkefølgekrav knyttet til selve deponeringen av masser og avbøtende tiltak innenfor området, er
tiltakshaverens ansvar. Men rekkefølgekravene langs adkomstveg utenfor området har ofte en
langvarig samfunnsnytte og bør deles på flere aktører. Her kan det gjerne vurderes å ha en ny
tilnærming til fordeling av utgifter og ansvar for gjennomføring. Der tiltaket har en langvarig
samfunnsnytte kan kommunen vurdere å bidra aktivt for raskere å få driftsstart av ferdigregulerte
deponier.
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11. 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 Kjøsan, Øvre Bratsberg og
Jesmolia 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 og Bratsberg/Rundhaug har adkomst via Bratsbergvegen og vurderes å ha middels til
høyt konfliktnivå med nærmiljø. Øvre Bratsberg vurderes å ha lavt konfliktnivå for øvrig.
Området ved Bratsberg/Rundhaug er en ravinedal og er lokalisert på begge sider av en bekkedal.
Konfliktnivået med naturverdier vurderes å være høyt. Oppgradering av Leiråkervegen, den store
kapasiteten, mellom 10-15 mill m3, og mulig positiv effekt som skredsikringstiltak vurderes ikke å veie
opp mot negative konsekvenser for naturverdier og nærmiljø.
Øvre Bratsberg anbefales som deponiområde på sikt. For å begrense ulemper i form av økt
tungtrafikk, støy og støv for innbyggere i Risvollan- og Bjørkmyrområdet, må deponi på Øvre
Bratsberg som minimum avventes til dagens deponier er avsluttet.
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 8 områder som ikke er vedtatt etter plan- og
bygningsloven. Alle disse ligger i Trondheim. Mange av dem har et høyt konfliktnivå med enten
natur- og viltverdier eller nærmiljø. Kun Kjøsan, Øvre Bratsberg og Jesmolia har et relativt lavt
konfliktnivå og anbefales. Øvre Bratsberg ligger langs Bratsbergvegen og anbefales på sikt, etter at
dagens deponier er avsluttet. Jesmolia ligger på stedet som muligens blir godsterminal langs
jernbanen. Her anbefales det å avvente avklaring om lokalisering av godsterminalen. De øvrige 5
35

deponiene frarådes.
Det vurderes at kapasiteten i vedtatte og anbefalte deponiområdene i Trondheimsområdet kan
dekke behovet, både på kort, mellomlang og lang sikt. I tillegg er det et ukjent potensial i masseuttak
som etterhvert kan tas i bruk som deponi, og har det blitt økt fokus på sirkulærøkonomi i
massehåndtering som kan begrense behov for deponi på sikt.

Deponi

anbefaling

kapasitet (m3)

Kjøsan

anbefales - den delen som ligger utenfor markagrensen
forutsetter avklaring mht geoteknikk og jordforbedring

700 000

Øvre Bratsberg

anbefales - avvente til dagens deponier langs Bratsbergvegen
er avsluttet

370 000

Jesmolia

anbefales - avvente avklaring godsterminal Torgård

Bratsberg/Rundhaug

frarådes

12 000 000

Einbakken

frarådes

320 000

Lerslia

frarådes

2 500 000

Skjefstad vestre og Benberg frarådes

1 200 000

Øvre Leinan

frarådes

2 000 000

600 000
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12. 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 i dag. Det er viktig at når et område
er ferdigregulert, at det startes videre prosess for å få driftstillatelse, slik at området kan bidra til å
dekke behovet for deponi.
Der det er behov for avbøtende tiltak langs adkomstveg utenfor deponiområdet som har en langvarig
samfunnsnytte, anbefales det at kommunen vurderer å ta en mer aktiv rolle.
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. For å få Solberg og Røran
i drift kan kommunen/fylkeskommunen ta en aktiv rolle. I forslag til Miljøpakkens handlingsprogram
2021-2024 er gang- og sykkelveg langs Ringvålvegen nevnt i kapittelet Rammeavsetninger
trafikksikkerhet.
Mellomlang sikt - fra KPA/KDP til ferdig regulert
For en del av deponiene som er anbefalt er det igangsatt reguleringsplanarbeid. Det er viktig å sikre
en effektiv saksbehandling.
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. Når deponiområder er ferdigregulerte kan det settes i gang videre prosess for å få
driftstillatelse.
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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13. Oppfølging av utredningen
-

Trondheimsregionen skal i samarbeid med MEF oppdatere status på deponikapasitet to
ganger per år. Oppdatert oversikt gjøres tilgjengelig via Trondheimsregionen sine nettsider.
Oversikt over deponier i Trondheimsregionen skal kompletteres med deponier i Stjørdal,
Skaun og Orkland kommuner og masseuttaksområder som kan bli deponi på sikt skal tas inn
Kommunene i Trondheimsregionen oppfordres til å ta inn tema deponi/massehåndtering
ved rullering av kommuneplanens arealdel eller i en kommunedelplan.
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Vedlegg:
1. Samlet oversikt vurderinger deponiområdene
2. Årlig kapasitet 2020-2030
3. Oversikt rekkefølgekrav
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