
 

Trondheimsregionen 17.04.2015  Side 1 
 

 
 

INNKALLING 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 17.04.2015 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 15/ Dato 10. april 2015  
 

Sted: Stjørdal kommune, Ole Vig videregående skole. 

Tidsrom: Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900 – 1400. Lunsj kl 1200-1245, omvisning på Kimen kulturhus kl 
1330  

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

Kopi: Varamedlemmer 
 
 TR 10/15 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 13.02.2015 

Vedlegg 1:  Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 13.02.2015 

Forslag til vedtak:  
Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 13.02.2015 tas til etterretning. 

 
 TR 11/15 Uttalelse til NTP 2018-2027. 

Sak: Regionrådet har blitt bedt om å avgi høringsuttalelse om europa- og riksveier til Statens vegve-
sen Region Midt sitt arbeid med NTP i perioden 2018-2027. Fylkeskommunene og regionråde-
ne sammen med NHO er høringspartnere. Vi blir bedt om å utarbeide en liste over hvilke pro-
gramområdetiltak som må prioriteres, og at vi er så konkret som mulig og at det prioriteres tyde-
lig mellom tiltakene. Om mulig bør prioriteringer skje på grunnlag av objektive kriterier. 
 
Det ønskes mest mulig konkrete innspill om punkter og strekninger på riksvegnettet regionrådet 
mener at tiltak innenfor programområdene nedenfor må prioriteres:  

- Utbedringer eller mindre omlegginger av kryss og avkjørsler, inkludert flaskehalser 
for tungtrafikk 

- Gang/sykkelveger 
- Trafikksikkerhetstiltak (siktbedring og tiltak på sideterreng osv.) 
- Miljø- og sørvistiltak (tiltak mot forurensing, hvileplasser, rasteplasser mm.) 
- Kollektivtiltak (buss, tog, ferje, hurtigbåt)   

Hovedinnretningen framover ligger an til å kunne bli lengre strekningsvise tiltak, og at pro-
gramområdetiltak først og fremst er aktuelt der det er lenge til det blir strekningsvis utbygging, 
og der vegstandarden i hovedsak er god nok i dag.  
 
Status for europa- og riksvegnettet i Trondheimsregionen er at det er sendt bompengesøknad om 
finansiering av prosjektet E6 Ulsberg – Melhus. I Trondheim vil E6 Jagtøyen – Sentervegen og 
ny Sluppen bru (rv.706), være igangsatt i 2018. Tunnel fra Sluppen bru til Byåsen er i Miljø-
pakkens handlingsprogram etter 2020. Videre arbeides det med planer superbusstrase gjennom 
Trondheim sentrum. Det ventes at en vil komme i gang med forhandling om bymiljøavtale for 
Trondheim i 2015. SVV ber om innspill på tiltak på riksvegene i og utenfor Trondheim, som 
ikke er prioritert i Miljøpakkens program eller Statens vegvesens handlingsprogram for øvrig, 
 
Når det gjelder E6 Øst Trondheim - Stjørdal er det ikke fattet lokalpolitiske vedtak om søknad 
om bompengefinansiering av firefelts vei, knyttet til en eventuell utbygging av en doble tunnel-
løp på strekningen. Men SVV har kommet langt i reguleringsarbeidet for strekningen. Det har 
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relativt nylig kommet kostnadsberegninger for strekningen som viser en total kostnad på 5,5 
mrd kr, hvorav kostnadene til vei (eventuelle gang- og sykkelveier er ikke med) utgjør ca 2 mrd. 
Veistrekningen i Trondheim vil koste ca 300 mill. Dersom det tas som utgagnspunkt at bommen 
i Trondheim (Ranheim) kun skal brukes til å finansiere veistrekningen innen Trondheims sine 
grenser og vil kunne gå inn som en del av Miljøpakken, så tyder foreløpige beregninger på at 
bompengene i Malvik/Stjørdal, med 15 års nedbetalingstid, vil ligge på ca dagens nivå (18 kr) 
på hver bom.  
 
Den politiske strategien har vært å prioritere bane før vei på denne strekningen. Utfordringen er 
at ulik ressurstilgang mellom JBV og SVV gjør at jernbaneutviklingen kommer på etterskudd, 
som sammen med påbudet om doble tunnelløp gjør det vanskelig å holde fast på prioriteringen. 
Uansett bør Regionrådet holde fast på at utbygging av E6 Øst ikke må gå på bekostning av ba-
neutbygning på strekningen.  
 
Ut fra dette, utkastet til Samferdselspolisk fundament og behandlingen av saken om godstermi-
nal foreslås det følgende høringsuttalelse: 

• Regionrådet for Trondheimsregionen understreker viktigheten av sammenhengende ut-
bygging av E6 Sør, og at det blir gjennomført innen de gitte tidsfristene. Statsandelen 
for strekningen Tonstad-Jagtøyen må på plass så tidlig som mulig i inneværende NTP-
periode. Regionrådet vil også understreke at den skisserte bompengeandelen på 3,5 mrd 
må ligge fast. 

• Utbygging av E6 Øst med doble tunnelløp og firefelts vei må skje gjennom statlig full-
finansiering av tunnelene, og med så lav bompengeandel som mulig for vegstrekninge-
ne. Det forutsettes at utbyggingen ikke går på bekostning av baneutbygning mellom 
Trondheim – Stjørdal.  

• Staten må legge til rette for gjensidige rabattordninger mellom de forskjellige bom-
veiprosjektene slik at den totale belastningen ikke blir uakseptabel. 

• Helhetlig utbygging av nytt logistikkutepunkt/godsterminal på Torgård må komme inn i 
NTP i perioden. Det er viktig at utbyggingen av E6 Sør tilpasses dette gjennom økt ka-
pasitet på Sandmoen kryss og tilstrekkelig kapasitet på tilførselsveier, men uten at 
veiutbyggingen blir forsinket. 

• Utbygging av ny havn på Orkanger må skje parallelt med en nødvendig oppgradering 
av vegsystemet slik at godstransporten til og fra havna kan skje på en trygg og effektiv 
måte. 

• For så sikre en fortsatt god utvikling i kollektivtransporten er det viktig at Bymiljøavta-
lene videreutvikles og at den statlige andelen øker.  

 

Vedlegg 2:  Brev fra Statens Vegvesen. 

 

Forslag til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
Regionrådet vedtar høringsuttaleslen slik den framgår av saken.    

 

 TR 12/15 Årsmelding 2014. 
Sak: Årsmelding 2014 legges fram for Regionrådet for endelig vedtak. 

Vedlegg 3:  Utkast til Årsmelding 2014. 

 

Forslag til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
Årsmelding 2014 godkjennes.    
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 TR 13/15 Kommunereformen.  
 Sak:   Det legges opp til en gjensidig orientering om status i den enkelte kommune. 

Forslag til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
Saken tas til orientering. 

 
 
 
 TR 14/15 Rullering av strategisk næringsplan – oppdrag til Næringsalliansen. 

Sak: I sak 05/15 diskuterte Regionrådet denne saken. I etterkant har Næringsalliansen (NAT) levert 
et tilbud om gjennomføring av rullering SNP. Det gir en legitimitet og forankring i næringslivet 
som er svært viktig.  Næringsalliansen har kommet med et tilbud på NOK 600 000,- for rulle-
ring av strategisk næringsplan. Denne er inkludert en sammenlikning med Leuven i Belgia, en 
by med et teknologisk orientert universitet som har veldig gode resultater på kommersialisering 
av teknologi. Næringsrådet behandlet saken i sitt møte 25. mars, og anbefaler at det takkes ja til 
tilbudet fra NAT. 
 
Tilbudet skisserer en god prosess innen en akseptabel ramme, men den skisserte tidsplanen tar 
ikke tilstrekkelig hensyn til at det er valg til høsten og at det må settes av tilstrekkelig tid til inn-
spill fra og forankring i de nye kommunestyrene. En revidert tidsplan bes derfor legges fram for 
Regionrådet i juni. 

 
 
Vedlegg 4:  Tilbud fra NAT. 

 
Forslag til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

Regionrådet sier ja til tilbudet fra Næringsalliansen i Trondheimsregionen om å gjennomføre 
en rulleringsprosess av Strategisk næringsplan innen en ramme på kr 600 000,-. Regionrådet 
ber om at det legges fram en revidert tidsplan til regionrådsmøtet i juni. 

  
 TR 15/15 Deponi – vedtak etter høring om tilleggsutredningene.  

Sak: Høringsfristen gikk ut 16. mars, og de innkomne uttalelsene er i det alt vesentlige positive til 
forslagene. Det har kommet inn 19 høringsuttalelser til tilleggshøringen.  Den regionale utred-
ningen og vurdering av tilleggsområdene er behandlet i formannskapet i Melhus kommune og 
bystyret i Trondheim kommune. Malvik kommune har ikke behandlet den politisk. Områdene i 
Malvik skal videreutredes som del av kommende rullering av kommuneplanens arealdel.  
 
Resultat av den første høringsrunden har blitt behandlet i Regionrådsmøte 12. desember 2014. 
Justeringer etter første høringsrunden og tilleggshøringen: 

Melhus kommune 
• Wold tipp tilrås. 
• Avgrensing av Høgmælen, Rødde/Havdal og Udduvoll øst i Melhus kommune er justert 

for å imøtekomme merknadene fra Fylkesmannen, NVE og STFK. 
 
Trondheim kommune 

• Skjefstad Vestre og Benberg, Storler, Leinan Øvre mfl. utredes nærmere i de igangsatte 
detaljreguleringsplanprosessene. 

 
Klæbu kommune 

• Tanem sør frarås.  
• Lysklett avventes (inntil endring av kommunedelplan er avklart).  
• Avgrensning Sørborgen/Granmo er justert i samsvar med vedtatt kommunedelplan.  
• Avgrensning Furuhaugen er justert i samsvar med vedtatt kommunedelplan.  
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Skaun kommune 

• Området Brekkgrunnen i Skaun kommune utredes nærmere. 
 

Vedlegg 5:  Oversikt over høringsuttalelsene 

 AU sitt forslag til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
Massedeponi i Trondheimsregionen - regional utredning av områder for deponering av rene 
masser vedtas med ovennevnte justeringer. 

 

 
 TR 16/15 Orienteringer 

- Trondheim Makers v/Frode Halvorsen og Vitensenteret v/ Arnfinn Rokne har fått 10 min 
hver til en kort orientering. For Trondheim Makers (der Trondheimsregionen er medlem) 
handler det om å skape oppmerksomhet rundt arrangementet Trondheim Maker Faire i au-
gust og rekruttere kommunene til deltakelse.   
Vitensenteret jobber med å bygge en 70-seters 3D kulekino i bakgården, som kan brukes 
både til planetarium, vise 3D-filmer der man reiser ut i verdensrommet, ned i havet eller inn 
i kroppen, og være et sted for liveoverføringer Det blir en ny attraksjon for regionen og sted 
både for events og visualisering av ny teknologi og innovasjon.. 

- ”Stor presentasjon”: Hans Kringstad har laget en omfattende Powerpoint-presentasjon om 
Trondheimsregionen, som alle skal kunne bruke og hente ut men har bruk for. 

- Ny nettportal for nyskapingsarbeidet i Trondheimsregionen. 
 
 

 TR 17/15 Eventuelt 
 

 

 

 

Erling Lenvik Bård Eidet 
leder Daglig leder 
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PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 13.02.2015  
Sekretariat: Bård Eidet Referanse: 15/ Dato 18. februar 2015  
 

Sted: Orkdal  kommune, Rådhuset. 

Tidsrom: Kl 0900-1400. 

Til stede: Stjørdal kommune: Ole H Sandvik, Kjell Fosse. 
Malvik kommune: Terje Bremnes Granmo, Kirsti Hamre Nilsen, Kristian Rolstad. 
Trondheim kommune: Knut Fagerbakke, Jon Gunnes. 

 Klæbu kommune: Jarle Martin Gundersen. 
Melhus kommune: Jorid Jagtøyen, Gunn Inger Løvseth.  
Skaun kommune: Jon P Husby, Lars Arne Pedersen, Kathrine Lereggen. 
Orkdal kommune: Gunnar Lysholm, Knut Even Wormdahl, Grethe Metliaas. 

 Midtre Gauldal kommune: Erling Lenvik, Harald Rognes. 
Rissa kommune: Ove Vollan, Per Kristian Skjærvik, Kristoffer Fjeldvær. 
Leksvik kommune:  
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Odd Inge Mjøen. 

 Observatører:  
Fylkesmannen: Brit Skjelbred, Alf-Petter Tenfjord. 
Statens Vegvesen: Eva Solvi. Trondheim havn: Wollert Krohn Hansen. Jernbaneverket: Ray-
mond Siiri.  

 Næringsforeningen i Trondheimsregionen: Berit Rian. Orkdalsregionen: Håkon Kibsgaard Jor-
det. 

    Stjørdal kommune: Leif Roar Skogmo, Trondheim kommune: Morten Sigmund Knutsen.  
 Sekretariat: Bård Eidet, Esther Balvers, Hans Kringstad, Astrid Haugslett. 

  
 Innledere. 

 Saksdokumenter, presentasjoner og protokoll finnes på www.trondheimsregionen.no/møter 

 Ordfører i Orkdal Gunnar Lysholm ønsket velkommen. 
Innkalling/saksliste godkjent. 
 
 

 TR 01/15 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 12.12.2014 
Vedtak:  

Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 12.12.2014 tas til etterretning. 

 
 TR 02/15 IKAP-2.  

Vedtak:  

 IKAP-2 vedtas med de endringer som framgår av saksframlegget. 

 
 TR 03/15 Massedeponi – utsening av tilleggsutredninger på høring. 
  

Vedtak: 
Tilleggsutredningene sendes på høring.  

http://www.trondheimsregionen.no/møter
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 TR 04/15 Regional planstrategi.  
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 
 

 TR 05/15 Rullering av strategisk næringsplan.  
Vedtak: 

Innspill fra Regionrådet legges til grunn for prosessen med rullering av Strategisk nærings-
plan. 

  
 

 TR 06/15 Jernbaneverkets utredning om nytt logistikknutepunkt.  
Vedtak: 

Den framlagte uttalelsen vedtas som Regionrådets høringsuttalelse. 

 
 

 TR 07/15 Kutt i NRKs nyhetsdivisjon.  
Vedtak: 

Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til uttalelsen om kutt i NRKs nyhetsdivisjon,. 

 
 TR 08/15 Orienteringer 

- Ingen saker 
 
 

 TR 09/15 Eventuelt 
 
  Ingen saker. 

 
 

 

Erling Lenvik Bård Eidet 
Leder Daglig leder 

  

  

 



 
Statens vegvesen 

 
 

 
Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen Telefaks: 71 27 41 01 Prinsensgate 1 Statens vegvesen 
Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 7013 TRONDHEIM Landsdekkende regnskap 
Postboks 2525    
6404 Molde Org.nr: 971032081  9815 Vadsø 
   Telefon:  
   Telefaks:  
 

 
 
Til: Trondheimsregionen v/Bård Eidet 
Fra: Statens vegvesen, Vegavdeling Sør-

Trøndelag 
Kopi:  
 
 
 
 
Innspill til Statens vegvesens arbeid med Nasjonal transportplan 2018 – 
2027 
 
Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor utarbeider nå grunnlag til Nasjonal 
transportplan (NTP) 2018–2027. Dette grunnlaget vil bli lagt fram  
i februar/mars 2015.  
 
Den videre prosessen er ikke avklart ennå, men transportetatene og Avinor arbeider videre 
framover med mål om å legge fram et felles forslag til Nasjonal transportplan 2018–2027, slik 
det er gjort tidligere. Dette legges antakeligvis fram vinteren/våren 2016. Etatsforslaget vil 
sannsynligvis bli sendt på høring til fylkeskommunen.  
 
Samferdselsdepartementet vil på grunnlag av etatenes forslag og innkomne uttalelser 
utarbeide stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Stortingsmeldingen vil trolig 
foreligge våren 2017 og bli behandlet i vårsesjonen 2017.  
 
Som grunnlag for vårt videre arbeid med NTP 2018–2027 og Vegvesenets handlingsprogram 
2018–2021(2027), ber vi nå om innspill fra fylkeskommunene, regionrådene og NHO. 
 
NTP gjelder i første rekke europa- og riksveger, og det er disse vi nå ber om innspill til. Det er 
denne gangen ikke aktuelt med en diskusjon om klassifiseringen av vegnettet som ble vedtatt 
gjennom forvaltningsreformen.  
 
Vi ønsker at høringsinstansene utarbeider en liste over hvilke programområdetiltak de mener 
må prioriteres på europa- og riksvegene i den kommende NTP-perioden. For at vi lettest 
mulig skal kunne bruke innspillene i det videre arbeidet ber vi om at man er så konkret som 
mulig og at det prioriteres tydelig mellom tiltakene. Om mulig bør prioriteringer skje på 
grunnlag av objektive kriterier.  
 
Riksvegnettet i Sør-Trøndelag i 2018 
Riksvegnettet i Sør-Trøndelag vil så langt vi kjenner situasjonen i dag omfatte følgende 
vegstrekninger i 2018: 
 

Saksbehandler/innvalgsnr: 

Frank Axel Lien +47  

Vår dato: 17.02.2015 

Vår referanse: fal 
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Rute 4 B: 
E39   Møre og Romsdal grense - Klettkrysset  
 
Rute 6 A:  
E6 Oppland grense – Ranheim 
Rv.706 Fossestuvegen – Rotvoll 
 
Rute 6 B: 
Rv.3 Hedmark grense – Ulsberg 
 
Rute 7: 
E6 Ranheim – Nord-Trøndelag grense 
 
 
Hva må prioriteres i en 10-års periode? 
Hovedinnretningen framover ligger an til å kunne bli lengre strekningsvise tiltak, og at 
programområdetiltak først og fremst er aktuelt der det er lenge til det blir strekningsvis 
utbygging, og der vegstandarden i hovedsak er god nok i dag. Vegvesenet ber om at det i 
denne omgang særlig vurderes og prioriteres programområdetiltak som må gjennomføres på 
avgrensede områder på dagens vegnett i en 10-års periode.  
 
Vi ønsker mest mulig konkrete innspill om punkter og strekninger på riksvegnettet der 
kommunen mener at tiltak innenfor programområdene nedenfor må prioriteres:  

- Utbedringer eller mindre omlegginger av kryss og avkjørsler, inkludert 
flaskehalser for tungtrafikk 

- Gang/sykkelveger 
- Trafikksikkerhetstiltak (siktbedring og tiltak på sideterreng osv.) 
- Miljø- og sørvistiltak (tiltak mot forurensing, hvileplasser, rasteplasser mm.) 
- Kollektivtiltak (buss, tog, ferje, hurtigbåt)   

 
Bompengesøknad om finansiering av prosjektet E6 Ulsberg – Melhus er sendt 
Samferdselsdepartementet. Statens vegvesen er derfor godt i gang med planlegging av denne 
strekningen. Første fase i utbyggingen vil være Vindalsliene - Korporalsbru, en strekning som 
ventes startet primo 2016. Videre er det startet planlegging av strekningen E6 Trondheim – 
Værnes. På denne strekningen skal tunnelene utvides med to løp, og i denne sammenheng 
planlegges også utvidelse av eksisterende veg til 4 felt. Eventuell brukerfinansiering av 
vegutbygging må vurderes.  
 
I Trondheim vil de store vegutbyggingene, E6 Jaktøyen – Sentervegen og ny Sluppen bru 
(rv.706), være igangsatt i 2018. Tunnel fra Sluppen bru til Byåsen er i Miljøpakkens 
handlingsprogram etter 2020. Et prinsippvedtak om tunnelen som fylkesveg er under politisk 
behandling. Videre arbeides det med planer superbusstrase gjennom Trondheim sentrum. Det 
ventes at en vil komme i gang med forhandling om bymiljøavtale for Trondheim i 2015. 
 
Vi ber om innspill på tiltak på riksvegene i og utenfor Trondheim, som ikke er prioritert i 
Miljøpakkens program eller Statens vegvesens handlingsprogram for øvrig, og som dere 
ønsker blir gjort i løpet av NTP-perioden. Dette innbefatter også mindre tiltak (TS, g/s m.m.). 
 
Vi vil også gjerne ha innspill om prioriteringer mellom investeringer, drift og vedlikehold. 
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Prioriteringene bør være så tydelig og konkret som mulig og så langt som mulig prioriteres ut 
fra objektive kriterier.  
 
Av hensyn til den videre saksgangen ønsker vi eventuelle innspill senest 1. mai 2015. 
Innspillene sendes til: 
 

Statens vegvesen Region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde  
eller   firmapost-midt@vegvesen.no 
 
Dersom kommunene ønsker mer informasjon om arbeidet kan de ta kontakt med Frank Axel 
Lien, Vegavdeling Sør-Trøndelag, e-post frank.lien@vegvesen.no, telefon 934 31 809 eller 
seniorrådgiver Håvard Austvik, NTP-koordinator Statens vegvesen Region midt, e-post 
havard.austvik@vegvesen.no, telefon 900 94 839.  
 
Vegavdeling Sør-Trøndelag 
Med hilsen  
 
 
 
Eva Solvi 
Avdelingsdirektør 
       Frank Axel Lien 
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ÅRSMELDING FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2014 
Det overordnede målet for Trondheimsregionen er: Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal 
og internasjonal konkurransesituasjon og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill 
med Trøndelag og Midt-Norge.   
Trondheimsregionen har hatt sterk vekst også 
i 2014, ved årsskiftet var det 279.000 
innbyggere, en vekst på 1,4%. 
Omdømmebarometeret viser at 
Trondheimsregionen fortsatt er den 
storbyregionen som blir vurdert til å være den 
beste til å bo, arbeide og studere i.  
Vi ønsker at veksten skal være bærekraftig og 
ta hensyn til klima og miljø. Gjennom IKAP-2 
bidrar vi til en tettere region, i et felles bolig- 
og arbeidsmarked.  

Under  kan du se hva Trondheimsergionen 
gjorde i 2014 for å komme nærmere disse målene. Oversikten er delt inn i fire programområder:  

1. Gjennomføring av strategisk næringsplan. 
2. IKAP/arealutvikling.  
3. Profilering, informasjon og påvirkning. 
4. Samarbeid, sekretariat og ledelse.  
 

GJENNOMFØRT AKTIVITET I HENHOLD TIL UTVIKLINGSPLAN 2014 
 

Programområde 1: Videreføring 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 behandler 39 saker i 
2014. 

Revidert handlingsplan ble 
vedtatt i Trondheimsregi-

onen-regionrådet 01.03.2013, og gjelder for to år.   

Kommersialisering av teknologi: 
Det viktigste i året som er gått har vært å følge opp 
valget av kommersialisering av teknologi som nytt 
hovedsatsingsområde.  Både Næringsrådet, 
Næringsforeningen og andre aktører har vedtatt en 
hovedmålsetting om av at antallet bedrifter og 
antall ansatte i teknologibedrifter skal dobles fram 
mot 2025. Det er laget en foreløpig handlingsplan 
som blant annet fokuserer på tidligfasefinansiering, 

å få fram suksesshistorier, og satsing på såkalte 
”business angels”.  Næringsforeningen har oppret-
tet et nytt fagråd for kommersialisering av tekno-
logi. Impello-analysen om utviklingen av teknologi-
bedrifter i regionen ble støttet også i 2014 

 Ungt entreprenørskap: 
Satsingen på samarbeidsprosjektet med Ungt ent-
reprenørskap Trøndelag (UET) om entreprenørskap 
i grunnskolen har fortsatt gjennom 2014. Prosjek-
tet har gitt flere aktive skoler og vekst i antall ele-
ver som bruker tilbudet. Avtalen med UET videre-
føres ut 2015. 

I 2014 er det også jobbet med:  
- Studenter ut i bedrift  
- Forskere ut i bedrift har kommet ordentlig i gang, 
- Støtte til magasinet The List – An International 

Voice for Trondheim, som et ledd i arbeidet med å 
legge bedre til rette for utenlandske arbeidstake-
re. 

- Bidratt til å få på plass operative ressurser for 
Næringsforeningene i Midtre-Gauldal, Klæbu, 
Malvik, Skaun og Orkdal. 

 

Utkast 22.02.2015 
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- Bidratt til å arrangere Trøndelagsdagen, en karrie-
redag for studenter på jakt etter jobb 

- Bevilget penger til en undersøkelse av private 
planprosesser i kommunene. 

- Oppstartstøtte til TrondheimTech, en nyhetsblogg 
fra teknologi- og entreprenørskapsmiljøet i regio-
nen. 

- Alle formannskapene ble samlet over to dager for 
å diskutere næringsutvikling og kommunereform. 

 
Økonomi: 
Det er brukt ca 4.085’ kr til programområdet P1 
Næringsutvikling i 2014, litt under revidert budsjett 
på 4.200’ kr og noe lavere enn i 2013. Det skyldes 
lavere lønnsutgifter pga vakans.  

 
Programområde 2: IKAP / arealutvikling
Rullering IKAP 
Arbeidet med rullering av IKAP har stått i fokus i 
2014. Det er gjennomført 
flere prosjektgruppemø-
ter og rapportert under-
veis i Rådmannsforum og 
Regionrådet. Høringsut-
kast IKAP-2 ble sendt på 
høring 19. september 
med høringsfrist 15. de-
sember. Som vedlegg til 
IKAP-2 er det utarbeidet 
kunnskapsgrunnlag om 
befolkning, bolig, trans-
port og næring. Kunnskapsgrunnlaget skal oppdate-
res årlig. 

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har 
også i 2014 gitt 2 mill kr i tilskudd til samordnet areal- 
og transportplanlegging i Trondheimsregionen. I 2014 
er 70% tildelt IKAP. I tillegg er det overført 610’ kr 
KMD-midler fra 2013. Midlene er brukt til å gjennom-
føre mer omfattende analysearbeid og utvikling av 
kartportalen. 

Kartportal 
Trondheimsregionen har i 2014 utviklet en kartportal 
som viser boligfeltbasen og vedtatte næringsarealer i 
kommuneplanene, samt en kartportal som viser be-
drifter i Trondheimsregionen. Kartportalen skal vide-
reutvikles i 2015. trondheimsregionen.no/kart  
 
Massedeponi 
Prosjektet har styrket samarbeidet mellom MEF, 
kommunene og Fylkesmannen. Det er stor enighet 
om at det bør være økt fokus på begrense behov for 
deponi, gjennom massebalanse og gjenbruk av mas-

ser. Strategi for håndtering av rene masser har fått 
bredd støtte.  
Regional utredning om massedeponi har vært på 
høring. Med grunnlag i høringsuttalelsene gjennom-
føres det noen tilleggsutredninger, som skal sendes 
på høring februar 2015. Det tas sikte på endelig ved-
tak av den regionale utredningen om massedeponi i 
Regionrådet 17. april 2015. 
 
Offentlige tjenester 2040 
Arbeidet med kartlegging av areal- og investerings-
behov for offentlige tjenester 2040 i de respektive 
kommunene i Trondheimsregionen har blitt startet 
opp i 2014. Det er tildelt 200’ kr i skjønnsmidler til 
dette prosjektet. Tidsbruk på å få konkret input fra 
kommunene ble mer omfattende enn forventet. Plan-
lagt ferdigstilling er våren 2015. 
 

Befolkningsprognoser 
Den felles befolkningsprognosen er oppdatert. Det er 
avhold møte i arbeidsgruppa hvor alle kommuner 
deltar. Det utarbeides og presenteres kvartalsvis 
analyse av SSB-statistikk for regional befolkningsut-
vikling. Tall og analyse ligger på trondheimsregio-
nen.no/statistikk  
 
Økonomi 
Justert budsjett for området var 3.510’ kr. Forbruket 
på området i 2014 var 3.666’ kr, det vil si et lite over-
forbruk.  
 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.trondheimsregionen.no/kart
http://www.trondheimsregionen.no/statistikk
http://www.trondheimsregionen.no/statistikk
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Programområde 3: Profilering, informasjon og påvirkning   

Teknologihovedstaden befester sin posisjon 

 

Fortelling av suksesshistorier fra Trondheimsregi-
onen. 
Arbeidet med profilering av Trondheimsregionen har 
blitt dreid fra en tradisjonell omdømmekampanje til å 
fokusere på det som det er allmenn enighet om at vi 
er for dårlig til – å fortelle suksesshistorier fra regio-
nen, spesielt fra FoU-miljøene og næringslivet. Arbei-
det med å lage korte filmer om suksesshistorier star-
tet i 2014. 

Nettside og Facebook 
25 000 besøkte Trondheimsregionens hjemmeside i 
2014. Det var 2 000 færre enn året før, men 6 000 
flere enn i 2012. Trondheimsregionen produserer 
egne nyheter og legger ut relevante nyheter fra andre 
kilder. 

 
Litt over 200 fulgte Facebooksida til Trondheimsregi-
onen ved utgangen av 2014. Det var 40 flere enn ett 
år tidligere. 
 

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. 

Annen profilering  
Trondheimsregionen har annonsert i bilag i maga-
sinet Natt&Dag rettet mot karrieremuligheter i 
Trondheimsregionen.  Vi har også vært med og 
finansiere Ordkraft sin omdømmeundersøkelse i 
storbyregionene. 

Økonomi:  
Det er i 2014 regnskapsført ca 1.312’ kr til pro-
gramområde P3: Profilering, informasjon og på-
virkning. Dette er et underforbruk sammenlignet 
med det reviderte budsjettet på 2.400’ kr. Det 
skyldes i stor grad en forskyvning av utgifter til 
2015.

 
Programområde 4: Samarbeid, sekretariat og ledelse. 
Kommunereformen 

Kommunereformen har tatt mye tid i 2014. Saken 
har vært på sakskartet i stort sett alle regionråds-
møtene, Rådmannsforum, og i AU. Selv om kom-
munene selvfølgelig har hatt hovedansvaret for 
prosessen har Trondheimsregionen vært en god 

arena for meningsutveksling og gjort terskelen 
lavere for en tillitsfull dialog. Ikke minst var felles-
møtet for formannskapene viktig for å sørge for en 
best mulig start på prosessen.

Trondheimsregionen -regionrådet

Det har vært fem møter i Trondheimsregionen-
regionrådet i 2014. Det ble behandlet 42 saker. 
Ordfører i Midtre Gauldal, Erling Lenvik, er valgt 
leder i denne valgperioden. I 2014 har det vært 
behandlet viktige saker både angående IKAP2, 
massedeponi, logistikknutepunkt/godsterminal, 
næringssaker, og profilering. Nytt samferdselspoli-
tisk fundament ble diskutert i flere omganger. Flere 
uttalelser er oversendt berørte etater og rikspoliti-

kere. 
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Arbeidsutvalget - AU 
AU i denne valgperioden er: Leder Erling Lenvik 
(Midtre Gauldal), nestleder Rita Ottervik (Trond-
heim), Jon P Husby (Skaun) og Einar Strøm (Leksvik).  

AU har hatt fem møter i 2014 og behandlet 36 saker.  
Arbeidsutvalget bidrar godt til politisk forankring og 
effektiv drift av Trondheimsregionen. 

Rådmannsforum 
Rådmannsforum har i 2014 behandlet 50 saker. I 
denne valgperioden er rådmannen i Midtre Gauldal, 
Knut Dukane, leder.  Rådmannsforum er viktig både 
som forberedende organ for politiske saker og for å 

effektuere vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet 
i kommunene. Samtidig framheves at rådmannsfo-
rum har betydning for erfaringsutveksling og som et 
kollegialt fellesskap.  

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 2014 39 saker. Koblingen 
mot næringslivet og FoU gjennom arbeidet i nærings-
rådet fungerer positivt og er en utvilsom suksessfak-
tor. 

Sekretariatet 

Jon Hoem var daglig leder fram til 1. februar, etter 
det tok Bård Eidet over som daglig leder. Børge 
Beisvåg var ansatt som prosjektleder for nærings-
planen fram til 1. mai, 1. oktober startet Astrid 
Haugslett som ny prosjektleder. Esther Balvers er 
prosjektleder for IKAP/arealutvikling, mens Hans 
Kringstad er ansatt som kommunikasjonsrådgiver. I 
tillegg har det vært kjøpt tjenester fra Trondheim 
kommune til statistikk/ prosjekt/støttefunksjoner 

og fra Sør-Trøndelag fylkeskommune innen 
GIS/kart. Trondheim kommune er vertskommune 
med personalansvar for sekretariatet.  
Til programområde 4, samarbeid, sekretariat og 
ledelse, er det regnskapsført vel 1.312’ kr i 2014, ca 
500’ mer enn revidert budsjett. Dette skyldes i det 
alt vesentlige samlingen for formannskapene, som 
vi fikk skjønnsmidler til. 

 
Regnskap 2014 
 

Prosjektnavn  Forbruk 
2014  

 Justert bud-
sjett 2014   Avvik  

P1: Næringsutvikling: 4.085.873 
         

4.200.000  
         

114.127  

P2: Arealutvikling: 3.666.821 
         

3.510.000  
       -

156.821  

P3: Profilering, info og påvirkning: 1.312.789 
         

2.400.000  
     

1.087.211  

P4: Sekretariat og ledelse: 1.312.834 
            

800.000  
       -

512.834  
Uten prosjektnr           -12.876      

Totalt forbruk regnskapsført i ERV 2014    10.365.441  
       

10.910.000  
         

531.683  
 
Mindreforbruket på 531’ opp mot justert budsjett skyldes at det har vært mindre midler på profilering enn 
planlagt. Budsjettet ble justert etter at det ble klart at overføringen fra fylkeskommunen ble kuttet fr a 2,4 
mill kr til 1,7 mill kr. Det betyr at det ble brukt i overkant av 1,5 mill kr av fondsmidler i tillegg til de løpende 
bevilgningene. Total fondsreserve i Trondheimsregionen er nå på ca 11 mill kr.  



NOTAT 

 

Til: Trondheimsregionen v/ Næringsrådet 

Fra: Næringsalliansen i Trondheimsregionen 

Tittel: Prosjektforslag Rullering av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 

Dato: 17/3-2015 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rullering av SNP gjennomføres av Næringsalliansen for Trondheimsregion (NAT) som hadde ansvar 
for utarbeidelse av planen i 2009. Operativ ressurs vil være Næringsforeningen i Trondheimsregionen 
(NiT) v/ Christian Haugen, næringsutvikler/prosjektleder i NiT. Både NAT og NiT er villige til å legge 
ned betydelig egeninnsats i rulleringsarbeidet. 
 
Rulleringen skal være ferdig i januar 2015. 
 
Innhold i rulleringen: 
 
1) Evaluering av status i forhold til næringsutvikling i Trondheimsregionen (faktainnhenting - status i 
forhold til mål). 
 
2) Evaluering av planens mål, strategier og gjennomførte tiltak (hva har vi fokusert på så langt, hvilke 
strategier og tiltak er det jobbet med og hva har dette gitt av resultater? Bør strategiene 
videreføres/prioriteres i tiden fremover? Er ansvaret for oppfølging av strategier og tiltak riktig 
fordelt? Hvilke strategier kan Trondheimsregionen selv jobbe med og påvirke, og hvilke områder er 
det andre enheter/organisasjoner som har ansvar for - og er det noen som jobber med disse 
strategiene i dag? 
 
3) Kunnskapsinnhenting vedr. delmål 5 om at kommersialisering av teknologi skal være være 
regionens kunnskapsnav og satsningsområde. Vi mangler en del faktagrunnlag innenfor dette 
området i og med at mål nr. 5 først ble avklart/vedtatt i 2014. Det foreslås at det gjennomføres en 
sammenlignende studie med Leuven (Belgia), men at den gjøres mer komprimert enn det 
analyseforslaget som tidligere er fremlagt for Næringsrådet. Analysen vil konsentrere seg om 5 av de 
10 tidligere foreslåtte innsatsområdene for kommersialisering av teknologi:  
- kultur 
- nettverk 
- tilstedeværelse av internasjonale selskap 
- FoU 
- tematiske spissinger 
 
4) Forslag til prioritering av strategier frem mot 2020 (= begrunnet prioritering, opprydding i forhold 
til det som er gjennomført eller ikke lenger aktuelt, og opprydding i forhold til ansvarsområder - samt 
forslag til evt. nye strategier). 
 
Forslag til prosess: 



NAT tar ansvar for involvering/forankring av rulleringsarbeidet overfor næringsliv og akademia i 
samtlige 10 kommuner, og vil selvsagt også invitere det offentlige til å delta på workshops o.l. Det er 
ellers lagt opp til at prosjektleder SNP/daglig leder i Trondheimsregionen tar ansvar for 
involvering/forankring i kommunene og i STFK. 
 
Parallelt med faktainnhenting etc. vil NAT gjennomføre en møterunde med representanter fra 
akademia og næringslivet i regionen (via næringsforeningene i NAT) for å innhente deres synspunkter 
på Strategisk næringsplan. 
 
Deretter vil det bli gjennomført 6 åpne workshops/seminarer (1 for hvert av målene), der en inviterer 
næringsliv, akademia og det offentlige til å delta (på samme måte som da Strategisk næringsplan ble 
utarbeidet). I tillegg vil det blir gjennomført egen workshops i de kommuner der NiT ikke er 
representert med egne kontorer - dvs. Stjørdal, Orkdal, Rissa og Leksvik. 
 
NAT anslår ressursinnsatsen for ovennevnte arbeid til å være ca. 850 timer. Av dette er NAT innstilt 
på å bidra med 250 timer (30%) i egeninnsats. Kostnaden for Trondheimsregionen vil da være kr 
600.000 (med en timesats på kr 1.000). Dersom det ikke er ønskelig å gjennomføre Leuven-analysen i 
forhold til kommersialisering av teknologi, reduseres kostnaden for rullering av Strategisk 
næringsplan til kr 450.000. 
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Katalog høringsinnspill til forslag til Massedeponi i Trondheimsregionen - regional utredning av områder for deponering av rene masser 

 

1. Trondheim kommune 
2. Melhus kommune 
3. Sør-Trøndelag fylkeskommune 
4. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
5. NVE 
6. Statnett 
7. Maskin Entrepenørenes Forbund – MEF 
8. Forum for natur og Friluftsliv – Sør-Trøndelag 
9. Trondheim Jeger og Fiskeforening 
10. Trondheim og Omland Fiskeadministrasjon 
11. Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag (Leinstrandkorridoren) 
12. Aksjonen <<Nei til massedeponi ved Hestsjøen>> (Skjefstad vestre og Benberg) 
13. Anne Hokstad (Skjefstad vestre og Benberg) 
14. Selberg Arkitekter (Skjefstad vestre og Benberg) 
15. Trondheim Viltråd 
16. Tiltakshaver Leinan øvre mfl. 
17. Pilar eiendom (Storler) 
18. Grunneiere Storler (Storler) 
19. Pro Invenia (Bratsberg) 
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NR Avsender og sammendrag av høringsuttalelsen Vurdering 

1 Trondheim kommune  

 Trondheim kommune er positiv til oppstart og videreføring av regulering av de 
tilrådde områdene Bjørka, Solberg og Røran, Tiller nordre - vest, Tiller nordre - 
øst, Reppe søndre og Bratsberg. Reguleringsplan for Gisvål er allerede vedtatt.  

Tas til orientering. 

 Trondheim kommune er positiv til bruk av Torgårdsletta som midlertidig de-
poni, forutsatt at det ikke forsinker etablering av en eventuell godsterminal i 
området.  

Tas til orientering. 

 Bystyret mener at områdene Skjefstad Vestre og Benberg, Leinan øvre m.fl. og 
Storler kan vurderes som deponiområder. Gjennom reguleringsmessige be-
handlinger må det gjøres grundige utredninger for å få vurdert ulike hensyn 
opp mot hverandre, der alle konsekvenser blir belyst. Hensynet til naturverdi-
er, viltkorridor, klima og deponibehov må ivaretas på en god måte.  

Skjefstad Vestre og Benberg, Storler, Leinan Øvre mfl. 
utredes nærmere i de igangsatte detaljreguleringsplan-
prosessene. 
 

2 Melhus kommune  

 Melhus kommune anser behovet for deponi som stort og at dagens behov ikke 
er dekket. Deponiene som er tatt inn i forslaget til arealplan i Melhus kommu-
ne må bli en del av IKAP. Med dette tiltaket kan det vinnes inn 25 da dyrka 
mark, og det vil stabilisere området. 

Anbefaling for Wold tip justeres til <<tilrås>>. 
 

3 Sør-Trøndelag fylkeskommune   

 STFK støtter vurderingene og anbefalingene i høringsmaterialet og er enig i at 
de områdene som frarådes i rapporten ikke bør tas i bruk til deponi. 

Tas til orientering. 

 Steinbruddet på Skjefstad vestre og Benberg kan vurderes og settes i kategori 
”utredes nærmere”. 

Tas til orientering.  
 

 Ved nærmere planlegging bør konsekvenser og avbøtende tiltak i forhold til 
trafikksikkerhet og bæreevne på veg tillegges stor vekt. 

Tas til etterretning i detaljreguleringsprosessene. 

 Når det gjelder behov for nærmere undersøkelser med hensyn til automatisk 
fredede kulturminner, sender fylkesrådmannen eget brev om detaljer rundt 
dette. 

Kulturavdeling i Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde 
oversendt vurdering om behov for nærmere undersøkel-
ser mens utredning av tilleggsområdene var under ar-
beid. Fylkeskommune sitt notat er lagt til grunn i vurde-
ring av tema kulturminner i utredningene. 

4 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FMST)  

 Fylkesmannen støtter Trondheimsregionens vurdering av alle områdene med 
unntak av Hestsjøen i Malvik. I en del områder må det tas særlige hensyn i 

Tas til orientering. 



3 
 

NR Avsender og sammendrag av høringsuttalelsen Vurdering 

forbindelse med opparbeiding og drift av deponiområdene. 

 Gisvål: Ingen merknader til tilrådningen. Tas til orientering. 

 Torgårdsletta: FMST forutsetter at det ikke deponeres masser som kan vanske-
liggjøre etablering av logistikknutepunkt, men har ingen øvrige merknader. 

Tas til orientering. 

 Bjørka: Ingen merknader til tilrådningen. Tas til orientering. 

 Solberg og Røran: FMST forutsetter at området fylles opp i samsvar med avta-
len mellom FM og Trondheim kommune, men har ingen øvrige merknader. 

Tas til orientering. 

 Tiller Nordre-vest: FMST forutsetter at planområdet avgrenses slik at den re-
gistrerte salamanderdammen med tilhørende kantsone ikke blir negativt be-
rørt av deponidriften. 

Tas til etterretning i detaljreguleringsprosess. 

 Tiller Nordre- øst: FMST forutsetter at det gjøres en miljøteknisk undersøkelse 
av massene i deponiet, og at videre håndtering av massene fra området skjer i 
henhold til forurensningsforskriften kapittel 2. 

Tas til etterretning i detaljreguleringsprosess. 

 Reppe søndre: Avbøtende tiltak for å skjerme nærliggende boligområde mot 
støy og økt biltrafikk må vurderes. Ellers ingen merknader. 

Tas til etterretning i detaljreguleringsprosess. 

 Bratsberg: FMST forutsetter at oppfylling av området skjer i den utstrekning 
det er nødvendig for å bedre stabiliteten i området. Det må ses på muligheten 
for en begrenset oppfylling hvor ravinene og naturverdiene i disse bevares i 
størst mulig grad. 

Tas til etterretning i detaljreguleringsprosess. 

 Skjefstad vestre og Benberg: FMST støtter frarådingen. Tas til orientering. 

 Leinan Øvre mfl: FMST støtter frarådingen. Tas til orientering. 

 Storler: FMST støtter frarådingen. Tas til orientering. 

 Hestsjøen (Malvik): FMST vurderer at en oppfylling av området må avventes 
inntil dagens forurensnings- og avløpsproblematikk er løst og vannet oppnår 
god økologisk tilstand. FM anbefaler derfor at området avventes. 

Prioritering/rekkefølge av drift av massedeponi områder i 
Malvik skal avklares i neste rullering av kommuneplanens 
arealdel. 

 Karlslyst: FMST støtter at området avventes. Tas til orientering. 

 Woldtip: FMST støtter frarådingen. Tas til orientering.  

5 Norges vassdrags- og energidirektoratet - NVE  

 Vi viser til vårt tidligere innspill i saken 26.09.2014 Tas til orientering. 

 I vårt tidligere innspill til saken har vi beskrevet på hvilke måter massedeponier 
kan berøre NVEs forvaltningsområder. Problemstillinger som spesielt dukker 

Tas til orientering. 
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NR Avsender og sammendrag av høringsuttalelsen Vurdering 

opp i slike saker er oftest knyttet til igjenfylling av ravinedaler, allmenne inter-
esser i sjø og vassdrag og geotekniske forhold. I flere tilfeller vil det være ut-
fordringer knyttet til alle disse, spesielt når en planlegger å plassere massede-
poni i ravinedaler. Vi har rettet spesielt fokus mot å unngå dette, og er positive 
til at dette er omtalt i høringen. 

 I konsekvensutredningen for tilleggesområdene fokuseres det spesielt på 
Leinstrandkorridoren. Det nevnes at slike viltkorridorer består av en mosaikk 
av kulturlandskap, ravinedaler og skog, og at dette er en nødvendig variasjon 
for at disse skal fungere. Videre beskrives ravinedaler som en rødlista naturty-
pe, og at en aldri vil få tilbake den samme økologiske funksjonen i ravinedale-
ne når disse fylles igjen. Vi er positive til at dette er vektlagt i vurderingene 
som er gjort. 

Tas til orientering. 

 Forventninger til kommunenes oppfølging av planen: Det er som nevnt vans-
kelig å finne større deponiområder i nærområdene til Trondheim med sin høye 
befolkningstetthet og stort arealpress som ikke er konfliktfylte. Høringsparte-
ne vil derfor måtte akseptere at det tas i bruk arealer med til dels store natur-  
landskaps- og landbruksverdier basert på en helhetlig vurdering. NVE forven-
ter derfor at kommunene er lojale mot de områdene som etter hvert blir god-
kjent i tillegg til de andre arealene som allerede er godkjent gjennom tidligere 
vedtak. Etablering av nye områder ut over disse er på bakgrunn av ovennevnte 
lite ønskelig og vil kunne være grunnlag for innsigelse fra vår side. 

Tas til orientering. 

 Geoteknikk og kvikkleire: I områder som ligger under marin grense (MG) må 
det forventes at det påtreffes skredfarlige masser som kvikkleire eller jordarter 
med sprøbruddmateriale. Grunnforhold er lagt inn som et eget vurderingste-
ma, noe som er positivt. Vi gjør oppmerksom på at det kan finnes skredfarlige 
kvikkleireområder også utenfor angitte faresonene. Det er derfor alltid nød-
vendig å undersøke om det kan være forekomster av kvikkleire og skredfare 
ved inngrep i områder med mulige forekomster av marin leire. 
IFM ROS analysene til de påfølgende reguleringsplanene må gjennomføres 
geotekniske utredninger for å kunnen dokumentere at sikkerheten i henhold 
til naturfare er tilstrekkelig ivaretatt. 

Tas til etterretning i detaljreguleringsprosesser. 

 Vassdrag: Flere av de foreslåtte deponiområder berører bekker, bekkeda- Tas til etterretning i detaljreguleringsprosesser. 
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ler/ravinedaler. Vi er generelt kritisk til nedfylling av slike områder dersom det 
ikke er helt spesielle forhold eller interesser som gjør at dette likevel er aksep-
tabelt eller faktisk nødvendig.  
Opprettholdelse av åpne vassdrag er viktig også med tanken på flomsikkerhet 
og kontroll med vannet.  NVE stiller i utgangspunktet krav om åpne vassdrag 
ved offentlig ettersyn av detaljreguleringsplanene og vil be om at dette tas inn 
i bestemmelsene som en forutsetning. 
For å unngå erosjon og tilbakegraving søker vi i våre prosjekter å unngå mer 
enn 10% fall i fyllingsfoten. Vi vil anbefale at denne hellingsvinkelen legges til 
grunn for senere detaljplanlegging. 
Flere av de anbefalte områdene som ikke er lokalisert til ravinedaler har likevel 
kort avstand til vassdrag med potensiale for avrenning til disse. Vi minner om 
at en av hovedintensjonene i EUs vannforskrift er at det ikke skal skje en for-
verring av dagens økologisk tilstand i vannforekomstene og vi forutsetter at 
dette temaet vektlegges særlig nøye i det videre detaljplanarbeidet dersom en 
velger å gå videre med disse områdene. 

 Vi har valgt å ikke uttale oss til områdene som frarådes, da vi forutsetter at 
disse ikke tas med videre i planleggingen. 

Tas til orientering. 

 Når NVE selv gjennomfører sikringsarbeider og løfter vassdrag er det en forut-
setning for våre tiltak at de allmenne interessene i vassdraget skal ivaretas på 
en best mulig måte. 
I de videre utredningene ifm reguleringsarbeid er det spesielt viktig å utrede 
behovet for sikringstiltak i områder under Marin Grense, og en må detaljert 
vurdere tiltakene opp imot behovet for sikring sett i større sammenheng i de 
enkelte områdene. Forholdet til konsekvensene for de allmenne interessene i 
vassdraget, herunder mulighetene for avbøtende tiltak må selvsagt også utre-
des nærmere. 

Tas til etterretning i detaljreguleringsprosess. 

6 Statnett  

 Vi merker oss at det på nytt foreslås nye lokaliteter rett under kraftledninger i 
sentralnettet uten at klausuleringen av arealet nevnes i utredningen. 

Tas til orientering. 
Statnett vil være høringspart i reguleringssaker som berø-
rer kraftledninger i sentralnettet. 

 Innenfor 40 meter brede klausuleringsbeltet under kraftledninger har Statnett Tas til orientering. 
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ekspropriert arealene, og det er byggeforbud. Statnett har medbestemmelses-
rett knyttet til arealbruk på dette arealet, og våre ledninger og master vil i 
mange tilfeller medføre restriksjoner. 

 Det kan medføre fare å arbeide under kraftledninger. Statnett må derfor in-
volveres med tanke på sikkerhetsavstander til ledningen. Vi må ha en leder for 
sikkerhet (LFS) til stede ved arbeidene, som sikrer at det til enhver tid er til-
strekkelig sikkerhetsavstander mellom anleggsmaskinene og ledninger og mas-
ter. 

Tas til orientering. 

 Vi vil be om et møte med Trondheimsregionen for å formidle våre innvend-
ninger knyttet til grensesnitt massedeponi/kraftledning. 

Statnett skal involveres i videreutvikling og revidering av 
veileder deponi. 

7 MEF  

 MEF synes det er positivt at Trondheimsregionen og Fylkesmannen har holdt 
tidsplanen for en samlet plan for mulige massedeponier, selv om det ble be-
stemt at tilleggsområder skulle vurderes etter samme kriterier som de opprin-
nelige områdene. 
Vi vil understreke viktigheten av at fremdriften for dette arbeidet holdes, da 
ingen av de foreslåtte områdene er ferdig regulert, og dermed kan begynne å 
ta imot masser enda. 

Tas til orientering. 

 Bransjen er avhengig av forutsigbare rammevilkår, og da er ett av dem ledige 
deponiområder for gravemasser. Vi vil også understreke at dette er viktig for 
både private og offentlige byggherrer at blir ivaretatt at utbygging av skoler, 
sykehjem, industribygg og boligområder kan utbygges i den takt og omfang 
som er planlagt. 

Tas til orientering. 

 Det er viktig at tilstrekkelig behov er dekt i ett 10-15 års perspektiv, dvs. ca 25 
mill. m3. 
For å sikre en dynamisk og tilpasset plan er det viktig at den revideres jevnlig, 
og at eventuelle nye områder og områder som i dag frarås blir vurdert fortlø-
pende etter de samme kriterier som er lagt til grunn i vurderingen i denne 
omgangen. 

Trondheimsregionen skal årlig rapportere om deponisitu-
asjonen. 

 Vi vil understreke at gjenbruk av masser er vanskelig, spesielt i Trondheim 
siden byggeplasser har svært begrenset areal til mellomlagring. I tillegg er det 
største volumet av masser i regionen leire og myr som er lite egnet til gjen-

I utgangspunkt bør områder regulert til massedeponi 
brukes som mellomlagring for masser fra utbyggingspro-
sjekter som ikke har areal til det på byggeplassen. 
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bruk.  
For å få økt gjenbruk er man avhengig av at transporten ikke blir for lang til 
mellomlager. Vi vil igjen oppfordre til å se på egnede plasser for bransjen, i 
samarbeid med Trondheim kommune. 

 
Tema mellomlagring tas opp i utarbeiding av veileder for 
håndtering av rene masser.  

 Anleggsbransjen er også opptatt av at deponiene anlegges slik at man tar hen-
syn til nærhet til utbyggingsområdene med tanke på utslipp ift miljøregnskap 
og unødig lang transport og trafikkbelastning på vegnettet. 

Tas til orientering. 

 Vi vil oppfordre Trondheimsregionen om å kvalitetssikre at de områdene som 
er plassert i gruppene <<avventes>> og <<frarås>> gjennomgås på nytt så vi er 
sikre på at det er likebehandling i vurderingene som er foretatt. 

Tas til orientering. 
Vekting av vurderingstemaene er forskjellige avhengig av 
beliggenhet. 

 Vi vil oppfordre de aktuelle kommunene til å legge opp til en smidig, forutsig-
bar og raskest mulig saksbehandling for de områder som <<anbefales>>. Det 
er også viktig at man i fremtiden vurderer mindre deponier for jordforbedring 
og indre fyllinger behandlet som byggesak for å avhjelpe deponibehovet i regi-
onen. 
 

Tas til etterretning som oppfølging i kommunene.  
Felles tilnærming av saksbehandling i Trondheimsregio-
nen er et tema i veilederen, og skal forankres politisk i 
Regionrådet. 

8 FNF 
Støttet av FIVH-Trondheim, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norges Jeger 
og Fikserforbund i Sør-Trøndelag, Norsk Botanisk forening Trøndelagsavde-
linga, Norsk Ornitologisk Forening avd. Sør-Trøndelag, Syklistenes Landsfore-
ning, Trondhjems Turistforening og Trondheim Turmarsjforening 

 

 Vi er enige med ekspertgruppen med biologer fra bl.a. NINA som skriver om 
bruken av områder i Leinstrandkorridoren og vi mener at gruppens innspill må 
tas til følge. Vi støtter gruppens forslag fullt ut ift Leinstrandkorridoren. 

Tas til orientering. 

 Vi viser også til hva ekspertgruppen skriver generelt om bekkeravinedaler og 
mener at de er så viktige at man ikke burde etablere deponier i dem. Man må 
utrede samlet belastning (alle typer inngrep) på ravinedaler. Ravinedaler er 
oppført som rødlista for naturtyper. 

Tas til orientering. 

 Ved noen deponier er områdets verdi for naturmangfold og friluftsliv like bra 
eller bedre enn før man begynte å fylle masser. Da kan man se det som at man 
låner området fra naturen i en begrenset periode. Det burde ha skrevet noe 
om hvor lang det tar å fylle de ulike deponiene. 

Det er mange faktorer som har konsekvenser for driftspe-
riode av deponiområder. Driftsperioden er et tema som 
drøftes og avklares i detaljregulering/driftstillatelse. 
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 Vi mener at man må sette rekkefølgebestemmelser for deponiene. Kommunene oppfordres til å lage en kommunedelplan 
for deponi, hvor rekkefølge kan avklares. 

 Flere deponier har problemer med avrenning til vassdrag. Vi minner om at 
deponiene må følge vannforskriftens krav. 

Tas til orientering. 

 Gisvål: Vi er skeptiske til å etablere en fylling ved Gisvål pga kalkrik damm. I 
hvilken grad er det mulig å flytte den? Om man går videre med Gisvål mener vi 
at det må sette rekkefølgebestemmelser som sier at Bjørka må fylles først. 

Reguleringsplan for deponi på Gisvål ble vedtatt desem-
ber 2014. Dammen vil bli forsøkt flyttet og reetablert et 
annet sted i planområdet. 

 Tiller nordre – vest: Vi er positive til etableringen, men man må ta hensyn til 
dammen i området. 

Tas til etterretning i detaljreguleringsprosess. 

 Tiller nordre – øst: Vi er positive til at man fortsetter deponeringen i området 
og at området tilbakeføres etter ferdig oppfylling. 

Tas til orientering. 

 Reppe søndre: Vi er positive til Reppe søndre, forutsatt at man etablerer fang-
dammer som stopper avrenning til nærliggende vassdrag. 

Tas til etterretning i detaljreguleringsprosess. 

 Bratsberg: Vi mener ikke at Bratsberg skal bli godkjent som deponi med hen-
syn til ravinedaler. Det er flere rødlistearter i området i henhold til Artskart. 

Tas til etterretning i detaljreguleringsprosess. 

 Hestsjøen (Malvik): Vi er sterkt tvilende til Hestsjøen pga utslipp av klimagas-
ser. Myr lagrer store mengder karbon som slippes ut om man tørrlegger my-
ren. Det må derfor gjennomføres utredninger om klimaeffekten før man god-
kjenner deponiet. 

Tas til orientering. 

 Karslyst: Vi er mot deponiet ved Karlslyst pga at det er flere viktige turstier 
som går gjennom området. Om man likevel godkjenner deponering mener vi 
at man som et avbøtende tiltak må etablere turstier rundt deponiet og tilpasse 
området til friluftsliv etterpå. 

Området er anbefalt <<avventet>> på grunn av for lav 
standard på adkomstvegen. I tilfellet det i framtida åpnes 
for regulering til deponi, skal avbøtende tiltak ift friluftsliv 
avklares.  

 Woldtip: Vi mener at Woldtip ikke burde brukes som massedeponi pga at det 
fjerner en ravinedal. 

Tas til orientering. 

9 Trondheim Jeger og Fiskeforening (TJFF)  

 Styret i TJFF støtter innstillingen fra Trondheimsregionen 100%. Tas til orientering. 

10 Trondheim Omland Fiskeadministrasjonen (TOFA) 
(Skjefstad vestre og Benberg) 

 

 TOFA er skeptiske til etablering av massedeponi nær Hestsjøen i Trondheim. 
Deponiet vil medføre økt trafikkstøy og støvplage og redusere områdets verdi 
som rekreasjons og friluftsområde. Deponiets plassering og håndtering av 

Tas til orientering. 
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avrenning vil være av avgjørende betydning for vannkvalitet og akvatisk liv, og 
måloppnåelse ihht vanndirektivet. Hestsjøen vil utvilsomt miste sin attrak-
sjonsverdi for friluftsliv og fritidsfiske som følge av etablering av et nærliggen-
de massedeponi. Vi oppfordrer de rette faginstanser til å vurdere saken grun-
dig før endelig vedtak fattes, og dersom tillatelse gis stille krav til hvilke masser 
som deponeres. 

11 Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag  

 Naturvernforbundet mener Trondheimsregionen har gjort en svært grundig 
utredning ift Leinstrandkorridoren og det enkelte deponi som er søkt der.  Vi 
mener gruppens innspill med flere er svært solide, og det samme med Trond-
heimsregionens anbefalinger ift Leinstrandkorridoren. Naturvernforbundet 
støtter Trondheimsregionens forslag fullt ut ift Leinstrandkorridoren. 

Tas til orientering. 

 Dette understøttes nå også ved at Fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag og Råd-
mannen i Trondheim fullt ut støtter Trondheimsregionens forslag. Vi minner 
her også om at Sør-Trøndelag fylkeskommune har ansvar for forvaltning av 
høstbare, ikke-truede arter av vilt og innlandsfisk i fylket, og derfor ville ha 
reagert om det var mangler i utredningen på disse områdene. Og et enstem-
mig Fylkesutvalg i Sør-Trøndelag fylkes vedtok å støtte Trondheimsregionens 
anbefalinger. 

Tas til orientering. 

12 Aksjonen <<Nei til massedeponi ved Hestsjøen>>  

 Vi har i løpet av tre uker samlet 1290 underskrifter mot deponiplanene ved 
Hestsjøen i Trondheim.  

Tas til orientering. 

 Vi støtter Trondheimsregionens innstilling 100% da den er veldig godt begrun-
net faglig på alle områder som skal vurderes. 

Tas til orientering. 

 Trondheimsregionens innstilling støttes av Fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag. 
Og et enstemmig fylkesutvalg støttet Fylkesrådmannens innstilling 10/3-15. Vi 
vil her bemerke at Sør-Trøndelag fylkeskommune har ansvar for forvaltning av 
høstbare, ikke-truede arter av vilt og innlandsfisk i fylket. 

Tas til orientering. 

 Hvem lekket innstillingen fra Trondheimsregionen til Graver AS? (tiltakshaver 
Hestsjøen) 
Vi ber om at Trondheimsregionen straks setter i gang undersøkelser for å finne 
ut hvem som lekket sakspapirene. Og også vurderer det juridisk i saken og om 

Dokumenter som sendes til Regionrådet i Trondheimsre-
gionen er offentlig. Det er derfor juridisk sett ingenting i 
vegen for å sende dokumenter videre til en tredje part. 
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forholdet skal anmeldes. 

 Hogst av skog: Vi mener dette mest sannsynlig er alvorlig miljøkriminalitet i en 
viltkorridor av nasjonal verdi A for å presse gjennom massedeponiprosjektet 
ved Hestsjøen som de visste Trondheimsregionen var skeptisk til, og mest 
sannsynlig kom til å gå i mot. Det er ingen tvil om motivet bak hogsten. Selve 
hogsten, som er svært omfattende, mener vi i seg selv også er klart lovstridig 
da de ikke tar hensyn til de den store viktigheten skogen har for viltkorridoren 
her. 

Tas til orientering. 

 Det planlegges å sprenge ut mye masser før deponering starter. Dette er un-
derkommunisert. 

Tas til orientering. 
 

 Mange lastebiler på Ringvålvegen gjennom Heimdal sentrum. 
Massetransport fra området, til området og til Solbergdeponi vil gi en alt for 
stor miljøbelastning. 
Vi er ikke så fornøyde med Solbergdeponiet ift dette punktet, men deponiet 
der har langt mindre konflikter ift Leinstrandkorridoren, det skal ikke sprenges 
og kan ta i mot betydelig mer masser enn Hestsjødeponiet. Derfor støtter vi 
innstillingen på Solbergdeponiet med forbehold om at man ikke får Hestsjøde-
poniet i tillegg da vil miljøbelastningen på dette punktet bli uholdbart. 

Tas til orientering. 

 Trafikkbelastning på Smistadvegen er ikke utredet i det hele tatt.  
Vi stiller oss svært spørrende til hvorfor dette momentet aldri er tatt opp av 
søkerne verken i planforslag eller annen kommunikasjon. Smistadvegen er 
svært smal, har ikke gang- og sykkelvei, benyttes av rulleskiløpere og syklister, 
og ligger inntil markagrensen. Mange lastebiler på Smistadvegen uten utbed-
ring av selve veien, og uten bygging av gang- og sykkelvei vil være svært ufor-
svarlig. 

Tas til orientering. 
 

 Det er mange hytter og fastboende i umiddelbar nærhet til det planlagte 
Hestsjødeponiet, badeplassen, isfiske, fiskekultivering. 

Tas til orientering. 

 Detter er en begrenset høring som ikke er sendt på høring til berørte av et 
massedeponi ved Hestsjøen. De fleste berørte privatpersoner har derfor ikke 
blitt varslet, så ber vi om at det tas hensyn til dette når innspill fra utbyggere 
skal bli vurdert. 

Nabovarsel gis ifm reguleringsplanprosesser. Ikke i slike 
overordnede planer som denne utredningen er. 

 Vi håper at politikerne følger Trondheimsregionens innstilling, som også er Tas til orientering. 
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støttet av Fylkesrådmannen, Rådmannen i Trondheim og et enstemmig Fyl-
kesutvalg i Sør-Trøndelag Fylkeskommune. 
Vi ser ingen argumenter for at man skal ha et deponi ved Hestsjøen i Trond-
heim inn i IKAP-2. 

 Vi ber også Trondheimsregionens administrasjon undersøke alt det uregelmes-
sige som har skjedd i saken. 

Det har ikke skjedd uregelmessigheter i forbindelse med 
den regionale tilleggsutredning av områder for massede-
poni i Trondheimsregionen.  

13 Anne Hokstad grunneier fritidseiendom (Skjefstad vestre og Benberg)  

 Har sterke innsigelser både vedr. sprenging, støv, støy og grunnvannet som 
deponi vil medføre, samt forringelse av både eiendom og rekreasjonsmulighe-
ter. 
Støv og skitt som virvles opp vil i tillegg ødelegge både bær og frukt. 

Tas til orientering. 

 Ved salg av eiendommen, vil det gi et langt mindre beløp enn det som er i dag. Tas til orientering. 

 Det er også stor aktivitet på badeplassen, pluss fiske og isfiske på Hestsjøen. 
Syklister og turgåere benytter veien langs vannet til trivsel og mosjon i den 
skjønne naturen som det nå er på disse områder. Hestsjøen er et rekreasjons-
område for befolkningen fra Heimdal og Byåsen. 

Tas til orientering. 

 Vi er mange hytte eiere oppå Buskleinhaugen som bruker hyttene våre flittig, 
sommer som vinter. 

Tas til orientering. 

 Håper vi får tilbakemelding om at dette prosjektet blir stoppet og at vi igjen 
kan glede oss over å ha en herlig eiendom ved Hestsjøen. 

Tas til orientering. 

14 Selberg Arkitekter på vegne av Graver AS(Skjefstad vestre og Benberg)  

 IKAP sine utredninger er på et overordnet nivå. Det oppleves som urimelig 
at deponiområder som allerede er igangsatt med konsekvensutredninger nå 
<<stemples rød>> på bakgrunn av en regional utredning som ikke tar hensyn 
til ny lokal kunnskap som er innsendt. 
Vi ber om at det vurderes om området bør kategorien <<blå>> (utredes nær-
mere), da pågående planarbeid vil bringe mer detaljert kunnskap enn denne 
regionale utredningen. 

Tas til orientering. 

 Ny kunnskap er ikke vektlagt i utredningene. 
Deponi-utrendingene har ikke tatt til følge den redegjørelsen om vesentlig 
endret situasjon i området Skjefstad vestre og Benberg som er oversendt i god 

Prosjektgruppen må forholde seg til politiske vedtak:  
I dette tilfellet den politiske bestillingen (dd. 25.09.2015) 
til tilleggsutredningene om at Leinstrandkorridorens 
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tid.  
Det ble innsendt både en foreløpig redegjørelse om endret situasjon pga. 
skoghogst og framtidige planer om beite/grasproduksjon før dyrkamark. Fag-
notat fra SWECO datert 20.1.15 ble oversendt. Dette omtaler endringene i 
området mht. naturtyper, funksjon av Leinstrandkorridoren og foreløpige spo-
ringer etter hogst. 
Byplankontoret uttalte at utredningene er utført på grunnlag av situasjonen i 
planområdet som eksisterte da politisk bestilling fra Bystyret i Trondheim 
kommune kom, 25.09.14, og mener dette er riktig. Vi viser til §37 i Forvalt-
ningsloven om utredningsplikt <<Forvaltningsorganet skal påse at saken er så 
godt opplyst som mulig før vedtak treffes>>. Så lenge en sak er under utred-
ning skal man til enhver tid ta hensyn til gjeldende kunnskap. Vi undres over 
saksbehandlingsmåten og stiller spørsmål om det kan være gjort en saksbe-
handlingsfeil når ny kunnskap om området ikke er hensyntatt. 

funksjon må bli bedre enn i dag ved etablering av deponi, 
samt retningslinjer for hensynssone viltkorridor i Kom-
muneplanens arealdel i Trondheim kommune (KPA). 
Skogloven stiller krav til gjenplantning innen 3 år etter 
hogst. 
 
Den gjennomførte hogsten endrer ikke på viltverdien, 
også jfr. Swecos noat av 20.01.15. Området er fortsatt et 
svært viktig viltområde på kommunens viltkart, fordi den 
utgjør halve bredden på korridorens kontaktpunkt mot 
marka (vest for Hestsjøen). 
 
 

 IKAP-utredningen støtter seg til fagvurderinger av Leinstrandkorridoren som er 
utført av meget kompetente fagmiljøer som NTNU og NINA. De har imidlertid 
ikke gjort nye undersøkelser i deponiområdene. 
Trondheim Viltråds vurderinger er kjentmannsinformasjon og førstehånds 
lokal feltkunnskap som må vektlegges i vurderingene. I tillegg må også SWECO 
sine fagnotater om endret situasjon vektlegges. 
Vi ber med bakgrunn i dette om at notat om viltkorridorer og tilrådninger fra 
NTNU/ekspertpanel som ligger til grunn for IKAP-utredningene oppdateres i 
hht. ny situasjon i området. 
Utredningenes kunnskapsgrunnlag og vurderinger for området Skjefstad vest-
re må reflektere ny situasjon og baseres på flere kilder. 

Den gjennomførte hogsten endrer ikke på viltverdien, 
også jfr. Swecos noat av 20.01.15. Området er fortsatt et 
svært viktig viltområde på kommunens viltkart, fordi den 
utgjør halve bredden på korridorens kontaktpunkt mot 
marka (vest for Hestsjøen). 
 
Massedeponi i området fører til store terrenginngrep at 
verdien som leve- og spredningsområde for planter og 
dyr reduseres. Det er umulig å angi avbøtende tiltak hvis 
området tas i bruk til massedeponi, da dette vil forringe 
korridorens funksjon dramatisk.  
 
Trondheim viltråd uttaler seg om storvilt (jf. merknad nr 
13). 

 Vi er positive til at de nordlige delene av planområdet som omfatter det tidli-
gere steinbruddet anbefales i deponiutredningen. Området kan istandsettes 
relativt rask, ca. innen et halvt år, og er på denne måten et nøkkeltiltak for å 
forbedre viltkorridorens funksjon i området og vil også fungere som buffer 

Tas til orientering. 
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mot innsyn. 

 Framtidig deponikapasitet. 
Rapporten framstiller mulig massevolum og tidshorisont for deponiene. Når 
utredningen hevder at kapasiteten er dekt for mange år framover, gjelder det-
te i optimal situasjon. Det kan tenkes at enkelte av områdene ikke blir realisert 
verken på kort eller lang sikt. Det stilles allerede spørsmål fra aktører i bran-
sjen om det vil være nok kapasitet i år og neste år. Vi mener at følgende for-
hold bør inngå i en drøfting i utredningen med tanke på realisering av denne 
planen: 

- Hvorvidt anbefalte deponiene faktisk blir ferdig regulert og realisert. 
- De største deponiene er operative grustak som i verste fall har et par 

tiår med drift før de kan benyttes som deponi. 
- For de områdene som det allerede er igangsatt planarbeid og utred-

ninger, må det ikke gis strengere kategorien enn <<blå>> (utredes 
nærmere), da det er stort potensiale for at planene vil bringe mer de-
taljert kunnskap enn denne regionale utredningen. 

I tillegg til de tilrådde områdene for deponi finnes det 
allerede eksisterende anlegg med driftstillatelse, blant 
annet masseuttaksområder. 
Trondheimsregionen skal årlig rapportere om deponisitu-
asjonen i regionen mht kapasitet og potensiale. 
 
Trondheimsregionens utredning har resultert i en anbefa-
ling om hvilke områder anbefales tatt i bruk som deponi, 
hvilke områder som bør avventes/ikke skal prioriteres og 
noen områder som frarås å ta i bruk som deponi.  
<<Utredes nærmere>> er etter den første høringsrunden 
kun brukt til å kommunisere at anbefaling for området 
Brekkfjæra i Skaun skal revurderes etter videre utred-
ninger, som følge av uttalelsen fra Skaun kommune.  

 Konklusjon:  
Det må gjøres nye områdevurderinger for Skjefstad Vestre i Trondheim på 
bakgrunn av nytt kunnskapsgrunnlag som foreligger, da dette ikke er hensyn-
tatt i utredningene. Sammen med vurderinger fra Trondheim Viltråd, må nytt 
kunnskapsgrunnlag fra SWECO legges til grunn som supplerende kilder i en 
revidert vurdering av NTNU og NINA vurderinger om Leinstrand Viltkorridor. 
Da det allerede er igangsatt planarbeid med konsekvensutredninger for 
Skjefstad Vestre, ber vi om at det vurderes om området bør få kategorien 
<<blå>> (utredes nærmere), da pågående planarbeid vil bringe mer detaljert 
kunnskap enn denne regionale utredningen. 

se ovennevnte merknader. 

15 Trondheim Viltråd  

 Vi velger å uttale oss kun om de planlagte massedeponiene som berører Lein-
strand-korridoren, og kun ut fra hensynet til storviltet, da det er den viltressur-
sen som Viltrådet forvalter. 

Tas til orientering. 

 Viltrådet er prinsipielt sett tilhenger av at planprosesser ikke blir stoppet men 
gjennomført, slik at alle fordeler og ulemper knytet til mulige naturinngrep blir 

Tas til orientering. 
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utredet, før realitetsvedtak blir fattet. 

 Leinstrand-korridoren er av avgjørende betydning for storviltstammene på 
Byneshalvøya, for at disse stammene skal ha tilstrekkelig genetisk utveksling 
med andre områder. Ivaretakelse av Leinstrand-korridoren er en samfunns-
oppgave som må vektes høyt av Trondheim kommune og nabokommunene. Vi 
understreker at dette må gjelde ikke bare ift til planer om massedeponi, men 
også ift andre tiltak i området. Vi nevner den foreslåtte plasseringen av NSBs 
godsterminal, samt NVEs sikringstiltak langs Søra-bekken, som ferske og tref-
fende eksempler på at vilthensyn IKKE er viet nevneverdig interesse i alle 
planprosesser/tiltak. 

Godsterminal er planlagt i tilknytning til og ikke midt i 
Leinstrandkorridoren. 
 

 Vår generelle vurdering er at massedeponi ikke trenger være uforenlig med 
ivaretakelse av viltkorridorfunksjonen, så lenge deponiområdenes størrelse og 
arrondering hensyntar viltets krav til trekkveier, så lenge arbeidet i deponipe-
rioden utføres på en måte som er tilpasser korridorfunksjonen, og så lenge 
deponiområdet tilbakeføres til et variert jord- og skoglandskap. 

En fungerende viltkorridor er viktig ikke bare for hjorte-
vilt. Funksjonen til viltkorridorer er <<leve- og spred-
ningsområde for både planter og dyr>>. 

 Leindalen: Ligger utenfor den kritiske delen av Leinstrandkorridoren, da bare 
en av korridorens fire utløpsarmer mot Leinstrandmarka berører dalen. Depo-
niplane vurderes som uproblematisk, så lenge det settes igjen plass til vilttrekk 
mellom nordenden av dalen og boligbebyggelse på Ringvål. 

Leindalen ligger innenfor viltområde med verdi B – viktig 
viltområde. Området er et viktig viltområde i seg selv og 
som viltkorridor mellom Gaulosen og Leinstrandmarka. 
Funksjonen til viltkorridorer er <<leve- og spredningsom-
råde for både planter og dyr>>. Dalen som ønskes delvis 
oppfylt er en ravinedal. Ravinedaler er oppført i norsk 
rødliste for naturtyper 2011 og er kategorisert som sår-
bar. 

 Skjefstad/Benberg: Ligger midt i den vestre halvdelen av korridorens utløp mot 
marka. Fylling og tilplantning av steinbruddene mot Hestsjøen vil forbedre 
viltets muligheter til å trekke langs og på tvers av Ringvålvegen. 
Massefylling og jordbruksland i den søndre delen av deponiområdet vurderes 
som akseptabelt, så lenge arbeidet utføres etappevis slik at viltet kan trekke 
gjennom området under hele deponiperioden. 

En fungerende viltkorridor er viktig ikke bare for hjorte-
vilt. Funksjonen til viltkorridorer er <<leve- og spred-
ningsområde for både planter og dyr>>. 

 Solberg: Ligger utenfor kjernedelen av korridoren, og uten å berøre noen viktig 
utløpsarm. Vurderes som lite konfliktfylt ift viltkorridoren. 

Tas til orientering. 

 Storler: Ligger midt i viltkorridoren, og er derfor det mest kritiske av de fore- Tas til orientering. 
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slåtte områdene. På den andre siden erfarer vi at det uansett planlegges flere 
fyllinger i området, som sikrings- og stabiliseringstiltak ift mulig ny godstermi-
nal og omlegging av E6. 

 Torgårdsletta: Antas å falle ut som følge av at godsterminalen trolig plasseres 
der.  

Tas til orientering. 

16 Tiltakshaver Leinan øvre mfl.  

 Dålån ligger utenfor viltkorridoren, noe som gjør den mer egnet enn øvrige 
deponiområder i nærheten. 

Tas til orientering. 

 Planområdet begrenses, naturverdiene i området opprettholdes og Dålån vil 
således ha lavt konfliktnivå. 

Leindalen ligger innenfor viltområde med verdi B – viktig 
viltområde. Området er et viktig viltområde i seg selv og 
som viltkorridor mellom Gaulosen og Leinstrandmarka. 
Funksjonen til viltkorridorer er <<leve- og spredningsom-
råde for både planter og dyr>>. Dalen som ønskes delvis 
oppfylt er en ravinedal. Ravinedaler er oppført i norsk 
rødliste for naturtyper 2011 og er kategorisert som sår-
bar. 
For det begrensete planområdet til Dålån ligger de sam-
me verdiene til grunn for vurderingene.  

 Ivaretakelse av biologisk mangfold ved at bekken/vannspeilet heves og ivare-
tas, renere bekk som følge av kontroll med lokalt kloakkutslipp, etablering av 
kantskogbelte mot bekken, forbedret klima for sjøøretten. 

se ovennevnte merknad. 

 Dålån har fra et miljøperspektiv transportmessig svært god beliggenhet og 
framkommelighet. Området utmerker seg blant deponiområdene ved å ha 
tilgang både sørfra (Klett) og nordfra (Heimdal/Ringvål). Deponiets driftsperio-
de vil strekke seg over få år. 

Tas til orientering. 

 Med forestående utbygging E6 og sannsynlig godsterminal vil tilgang nordfra 
og sørfra være et stort pre. Dålån ligger sørfra bare 4 km fra Klett, i langt kor-
tere avstand fra disse utbyggingsområdene enn for eksempel Brålykkjabekken. 
Brålykkjabekken omtales i rådmannens saksframlegg datert 27.2.15 til å kunne 
være et bedre alternativ for videre utredning, framfor for eksempel Dålån. 

Tas til orientering. 

 Fra en tar av fra riksvei 707 ved Mokorsen i sør, passeres kun tre gårdsbruk før 
en er inne på planområdet. Transport berører svært få beboere. Fylling nede i 

Tas til orientering. 
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en dyp dal, påvirker desutten beboere i svært liten grad. Det er få skoleunger 
langs strekningen, disse har tilrettelegging i form av offentlig skoleskyss. 

 Med fylling skapes ny jord til matproduksjon og dermed økt næringsgrunnlag. Tas til orientering. 

 Dålån vil inngå som anbefalt deponiområde, slik at myndighetene sikrer seg 
gode, tilgjengelige områder. Med ventede forestående utbygginger og et de-
poneringsbehov i antall kubikk som det for fremtiden er svært vanskelig å be-
regne, vil Dålån inngå som et svært hensiktsmessig område. 

Tas til orientering. 

17 Pilar eiendom (Storler)  

 Vurdering av områdets egenhet i et helhetlig perspektiv.  
Området ligger tett på utbyggingsarealene på Torgård/Kvenild, herunder 
kommende godsterminal. Kapasiteten for mottak av rene masser kan i stor 
grad dekke behovet i området. I tillegg vil en utfylling av området bidra til ter-
rengtilpasning og stabilisering for en eventuell godsterminal. 

Tas til orientering. 

 Området ligger i naturtypen ravinedallandskap og berører en viktig viltkorri-
dor. Innstillingen fra prosjektgruppen er at Storler frarås som deponiområde. 
Vi mener at dette er en beslutning som er fattet uten tilstrekkelig kunnskap 
fordi det enda ikke er gjennomført utredningsarbeid som kan belyse problem-
stillingene konkret og som også utreder tiltak som kan kompensere for ulem-
pene. I tillegg er det i vurderingene fra Trondheimsregionen ikke fokusert på 
øvrige samfunnsmessige positive eller negative konsekvenser i samme grad 
som på hensynene til natur/vilt. 
Gjennom å igangsette et reguleringsplanarbeid med tilhørende konsekvensut-
redninger vil man få belyst problemstillingene på et helt annet nivå og også få 
grunnlag for å gjøre helhetlige politiske avveininger basert på kunnskap. Skulle 
resultatet etter slikt arbeid være at tiltaket ikke lar seg gjennomføre på en 
måte som er akseptabelt for samfunnet er Bystyret i sin fulle rett til å avvise 
planen. 

Massedeponi i området fører til store terrenginngrep at 
verdien som leve- og spredningsområde for planter og 
dyr reduseres. Det er umulig å angi avbøtende tiltak hvis 
området tas i bruk til massedeponi, da dette vil forringe 
korridorens funksjon dramatisk. Når det gjelder området 
som ravinedal så vil denne funksjonen aldri kunne gjen-
opprettes dersom området brukes som deponi. 

 Det er utarbeidet en idéskisse som viser at det er mulig å legge et lokk over 
godsterminalen. På dette lokket kan man bygge næringsbygg. Måten dette er 
lagt i terrenget på vil også gjøre det mulig å sikre viltkorridoren mot Tillermar-
ka. 

Tas til orientering. 

 Vi synes det er lite fremtidsrettet å avslå og utrede områdene på Storler som Tas til orientering. 
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mulig massedeponi. Det er allerede så mye aktivitet i området og områdene 
rundt at det må være riktig å se dette i sammenheng med andre aktiviteter og 
hvilke fordeler det kan ha å ha deponi for rene masser her. 

 Fra grunneiernes side er det en oppfatning at det sporadisk og uten helhetlig 
plan, stadig spises av området og gjøres tiltak i sammenheng med offentlig 
veibygging og annet. Dermed er det på sikt en fare for at de naturverdiene 
som er bakgrunnen for at det ikke ønskes deponi her, over år allikevel ødeleg-
ges gjennom mange mindre, ikke godt utredede tiltak som gjennomføres fordi 
det haster med tiltak. De ønsker derfor en helhetlig vurdering av området vel-
kommen. 
Vi ønsker at det i IKAP anbefales at reguleringsarbeidet for Storler fortsetter. 
Dette åpner muligheten for å vurdere området og problemstillingene helhetlig 
og grundig. 

Tas til orientering. 

18 Grunneiere Storler  

 Vi har ikke tidligere blitt bedt om å bidra med lokalkunnskap ifm det forbere-
dende arbeidet med høringsrapporten. Vi må vel antas å være de som kjenner 
området best og vet mest om hvilke tiltak allerede er gjennomført, i tillegg til 
hva som er på gang. 
Vi stiller oss derfor undrende til at denne prosessen foregår helt uten vår 
medvirkning og dermed uten vår kunnskap. 

Massedeponi i området fører til store terrenginngrep at 
verdien som leve- og spredningsområde for planter og 
dyr reduseres. Det er umulig å angi avbøtende tiltak hvis 
området tas i bruk til massedeponi, da dette vil forringe 
korridorens funksjon dramatisk. 

 Vi kan fremlegge mye dokumentasjon på problemer i dette området som er 
oppstått på grunn av all aktiviteten som foregår i tilstøtende områder.  Mange 
av problemene er skapt av statens og kommunens egne prosjekter og tiltak 
har kommet i etterkant som nødløsninger når konsekvensene har blitt synlige. 
Det gir ingen god forvaltning av området, og bidrar heller ikke til ivaretakelse 
av de naturverdiene som det er fokusert på i denne saken. 

Erosjonssikring langs Lersbekken er ikke ensbetydende 
med etablering av et deponi. For erosjonssikring ble vur-
dert behov for 20.500 m3 knust stein. Det som foreslås til 
deponi på Storler er på 2,6 mill m3 og skal stort sett bestå 
av leir- og myrjord. 
 

 Vi mener at det nå er på tide at området blir gjenstand for en reguleringsmes-
sig avklaring der man ser alle hensyn og behov under ett. 
Å si nei til å planlegge i området vil ikke sikre at området blir liggende urørt og 
uforanderlig. Området har en spesiell beliggenhet, klemt inn mellom store 
utbygginger og infrastrukturprosjekter. Gjennom å åpne for vurdering av mas-
sedeponi i området vil man også få utredet hvordan naturverdiene kan ivare-

Tas til orientering. 
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tas.  
Vi er derfor av den oppfatning at det er den beste løsningen at området blir 
gjenstand for videre utredning.  

19 Pro Invenia på vegne av Forset Grus AS og Ramlo Sandtak AS (Bratsberg)  

 Tidligere er Sneega i Klæbu kommune tatt inn som et anbefalt område og nå 
er Bratsberg tatt inn som anbefalt område. Disse områdene hører på mange 
måter sammen. Forset Grus (Sneega) og Raml Sandtak (Bratsberg) har nå fun-
net sammen og det foreligger planer om å utvikle et stort felles deponi. Regu-
lering skal starte så snart selskapet er etablert. 
Vi ønsker at hele området avmerkes i IKAP, som et felles deponi. 

Tas til orientering. 
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