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NVEs generelle innspill - varsel om planoppstart - reguleringsplan for Gildheim stasjon - Metrobuss, 
Trondheim kommune 
 
Vi viser til varsel om oppstart mottatt 03.01.2018 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom, erosjon- og skredfare, allmenne interesser 
knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. 
NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av 
arealplaner etter plan- og bygningsloven.  
 
Flom, erosjon og skred 
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. 
 
Vassdrag- og grunnvannstiltak 
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader 
eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. NVE kan 
avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt 
i planen. 
 
Energianlegg 
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen 
må derfor ta hensyn til anlegg som har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.    
 
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 
planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 
er vurdert og godt nok dokumentert. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 
 
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rm@nve.no. 

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/arealplan
mailto:rm@nve.no


 
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 
verktøy i arealplanleggingen.    
 
Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en ønsker bistand til i den 
enkelte saken.  
 
 

NVE region Midt-Norge 

Abels gate 9, 7030 TRONDHEIM 

Tlf: 09575 

E-post: nve@nve.no  

 

NVE Region Midt har flyttet. Fra 01.10.2017 finner du oss i Abels gate 9, 7030 Trondheim.  

 
 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
mailto:nve@nve.no


 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Prinsensgate 1 Statens vegvesen 

Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 7013 TRONDHEIM Regnskap 

Postboks 2525     Postboks 702 

6404 MOLDE Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Plan- og prosjekteringsseksjonen 

Prinsensgate 1 

7013 TRONDHEIM 

  

 

Ekaterina Lukina 

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region midt Marthe Fjellheim / 45205288 17/135215-6    25.01.2018 

     

      

Uttalelse - MetroBuss i Trondheim - varsel om oppstart av reguleringsplan 

for Gildheim stasjon 

Vi viser til oversendt varsel om oppstart av planarbeid, mottatt 08.01.2018. 

 

Statens vegvesen gjør oppmerksomme på at det i prosjektarbeidet har blitt diskutert en 

løsning for gående og syklende hvor fortau og sykkelveg på en del av strekningen bør bytte 

plass. Dette for å unngå at sykkelvegen blir liggende rett bak skuret på holdeplassen. For å 

få gjennomført dette bør fortau og sykkelveg bytte plass allerede ved rundkjøringen ved 

Sirkus, for så å bytte tilbake igjen etter holdeplassen på Gildheim. I den forbindelse bør 

planområdet utvides slik at det tar med de områdene hvor denne kryssingen er aktuell.  

 

Planforvaltningsseksjonen Trøndelag 

Med hilsen 

 

 

 

Tor-Erik Jule Lian 

seksjonssjef Marthe Fjellheim 

  

 

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 
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Fylkesmannens uttalelse -  varsel om igangsetting - reguleringsplan for 
Gildheim stasjon - Metrobuss - Trondheim 12/282 
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med 
ovennevnte reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen: 
 
Landbruk  
Ingen merknad. 
 
Klima og miljø 
Fylkesmannen har ingen merknader til arealbruken, men minner om at asfalt og annen 
veggrunn anses i utgangspunktet som forurenset masse og må håndteres deretter. Det er 
imidlertid anledning til å gjenbruke massene i anlegget og midlertidig deponere massene 
innenfor planområdet for gjenbruk. Masse som ikke gjenbrukes må deponeres på godkjent 
deponi. 
 
Samfunnssikkerhet 
Vi forutsetter at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med PBL § 
4-3, og viser til DSB sin nye veileder fra 2017; ”Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging”. Fylkesmannen vil påpeke at en ren sjekkliste uten videre beskrivelser og 
analyse ikke er å anse som en ROS-analyse. Det skal i tillegg til å vurdere risiko og 
sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk med dagens forutsetninger, også vurderes 
hvordan fremtidige klimaendringer eventuelt vil påvirke tiltaket. Se mer informasjon på 
www.klimatilpasning.no.  
 
ROS-analysen skal legges ved i saken og synliggjøres i forslaget til regulerings-plan, og 
avdekket risiko skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk 
gjeldende på andre måter. 
 
Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen som planmyndighet som har ansvar for å 
godkjenne ROS-analysen i henhold til PBL § 4-3. 
 
For planområder under marin grense må det vises aktsomhet for mulige forekomster av 
skredfarlig kvikkleire. Dette gjelder også utenfor kartlagte kvikkleiresoner. For oppfølging av 
eventuelle fareområder viser vi til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 
sektormyndighet på skred og flom. 
 
Videre arbeid 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse basert på de 
opplysningene som fremkommer av oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil komme tilbake med 
en endelig uttalelse når planen sendes på høring.  
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Med hilsen 
 
 
Alf Petter Tenfjord (e.f.) 
Seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 
 

Hanne Nordgård 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fra: Bjørn Bydal [mailto:bb@hbl.no]  
Sendt: 6. februar 2018 12:33 
Til: Firmapost-Midt <Firmapost-midt@vegvesen.no>; Ryeng Torstein <torstein.ryeng@vegvesen.no> 
Kopi: Hollås Sonja <sonja.hollaas@vegvesen.no>; Hans Hoff (hans.hoff@realinvest.no) 
<hans.hoff@realinvest.no> 
Emne: STATENS VEGVESEN REF. 17/125215-3: REGULERINGSPLAN FOR GILDHEIM STASJON, 
METROBUSS - UTTALELSE PÅ VEGNE AV GRUNNEIER TIL EIENDOMMEN FALKENBORGVEIEN 37/39 
GBNR. 5/23 OG 25 
 
Hei 
 
Det vises til Statens vegvesens brev av 3. jan. d.å. til berørte grunneiere med uttalelsesfrist 26. jan. 
d.å. 
 
Jeg representerer de 6 sameiere som i fellesskap eier tomtegrunnen til den bortfestede eiendom 
Falkenborgvegen 37/39, gbnr. 5/23 og 25, og som således blir direkte berørte av den påtenkte 
metrobuss-holdeplass. På grunn av fravær pga forkjølelse/influensa kommer denne uttalelse litt etter 
fristens utløp. Jeg har imidlertid i tidligere e-post korrespondanse m/Statens vegvesen gitt uttrykk for 
grunneiernes syn, slik at det jeg nedenfor vil anføre ikke kommer som noen overraskelse. 
 

 Grunneierne er i utgangspunktet positive til etableringen av Metrobuss-holdeplassen 
forutsatt at dette ikke ødelegger for trafikkflyten rundt bygget (som eies av fester) på 
Falkenborgvegen 37/39 – jf. etterfølgende kulepunkt. 
 

 Den plangrense som er trukket på det kart som er inntatt i Statens vegvesens brev av 3. jan. 
d.å. antas å være planområdets yttergrenser (inklusiv anleggsområde mens arbeidene 
pågår), og gir således ikke uttrykk for hva som endelig må avstås av grunn fra gbnr. 5/23 og 
25. Med hensyn til endelig avståelse viser jeg her til vedlagte kop av min e-post av 10. okt. 
2017 m/vedlegg til Statens vegvesen v/Sonja Hollås.  
 

 På vegne av mine klienter legger jeg til grunn at den arealavgrensning som fremgår av min e-
post av 10. okt. 2017 m/vedlegg følges, dog således at det i den endelige prosjektering 
etterstrebes at minsteavstanden (kjørbart areal) mellom eksisterende bygg og kommende 
støttemur mot busslommen blir 6 meter, og uansett ikke smalere enn 5 meter. Dette av 
hensyn til bruken av bygget. Det er nødvendig å komme rundt bygget m/biler, herunder 
trailere. 
 

Fremtidig kontakt/korrespondanse i denne sak som berører grunneierne bes rettet til meg på vegne 
deres vegne, mens det som gjelder fester/byggets eier best rett direkte til fester. 
 
Med vennlig hilsen 
Advokat (H) Bjørn Bydal 
E-post: bb@hbl.no 
 
HBL Advokatfirma Haraldsen Bydal Lie DA 
Storgaten 39, Postboks 414, 3101 Tønsberg 
Tlf: 33 35 82 00         Telefaks 33 35 82 10 
 

 

mailto:bb@hbl.no
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