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Fylkesmannens uttalelse - varsel om igangsetting av 
reguleringsplanarbeid - Reguleringsplan for Tonstad omstigningspunkt - 
metrobuss - - Trondheim 317/12 - 317/1 og 323/5 
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med 
ovennevnte reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen: 
 
Landbruk  
Planavgrensningen berører to parseller med fulldyrka jord. Ifølge gårdskart er de på 5.4 og 
2.0 daa. Området er tidligere regulert til annen veggrunn, gang- og sykkelveg og kjøreveg, 
og vi har ingen innvendinger til selve arealbruken. Fylkesmannen anmoder imidlertid om at 
matjorda tas vare på, og at håndteringen av den fremgår av reguleringsbestemmelsene. 
Overskytende matjord bør primært brukes til jordbruksformål i nærområdet. Jordmasser som 
skal flyttes forutsettes å være fri for smittsomme sykdommer eller uønskede arter. Lokal 
landbruksmyndighet kan gi råd om dette.  
 
Miljøvern 
Det går fram av oppstartsvarselet at temaene støy, trafikkforhold, gjennomføring av 
anleggsfase skal utredes i planarbeidet. Det er positivt. Fylkesmannen har ingen merknader 
til arealbruken. 
 
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. 
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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.  
 
 

 Fylkesmannen ønsker å oppnå best mulig dialog og tidlig avklaring av nasjonale og 
viktige regionale interesser. Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å benytte seg 
av regionalt planforum som en arena for dette. Saker meldes inn til Trøndelag 
fylkeskommune på postmottak@trondelagfylke.no. 

 Ønsker kommunen avklaringer under utarbeidelse av planforslaget er det mulig å ta 
kontakt med Fylkesmannens fagavdelinger eller saksbehandler på kommunal- og 
justisavdelingen. Se kontaktliste.  

 Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner etter plan- og bygningsloven og vi 
minner om at det ved høring sendes ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til Kartverket 
Trøndelag på e-post: plantrondelag@kartverket.no 

 
 
 
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 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Pb 2560 7735 STEINKJER 
Trondheim kommune, Byplan Postboks 2399, Torgarden 7004 TRONDHEIM 

 
 
 
 

mailto:postmottak@trondelagfylke.no
mailto:plantrondelag@kartverket.no


Fra: Winther Åse Sofie <awi@nve.no> 
Sendt: 17. januar 2018 08:21 
Til: Firmapost-Midt 
Emne: 201710176-1 - NVEs generelle innspill - Varsel om planoppstart - 

Reguleringsplan for Tonstad omstigningspunkt - Metrobuss - GBnr 317/12, 
317/1 og 323/5 mellom E6, Ytre Ringveg og Gamle Okstadbakkan - 
Trondheim kommune 

 
NVEs generelle innspill - varsel om planoppstart - reguleringsplan for Tonstad omstigningspunkt- 
Metrobuss, Trondheim kommune 
 
Vi viser til varsel om oppstart mottatt 15.12.2017 
 
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 

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


innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til 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.  
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Plan- og prosjekteringsseksjonen 
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Ekaterina Lukina 
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Uttalelse - Metrobuss i Trondheim - Varsel om oppstart av reguleringsplan 

for Tonstad omstigningspunkt 

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid, mottatt 18.12.2017. 

 

Det skal reguleres et område mellom E6, Ytre Ringveg og Gamle Okstadbakken. Planområdet 

er i gjeldende plan regulert til annen veggrunn, gang- og sykkelveg og kjøreveg i tidligere 

vedtatt plan for E6 Sandmoen – Tonstad. I kommuneplanens arealdel der området avsatt til 

arealformål LNF og framtidig hovednett sykkel. Formålet med reguleringsplanen er å 

tilrettelegge for etablering av omstigningspunkt for buss.  

 

Tonstad omstigningspunkt vil bli det viktigste omstigningspunktet sør i Trondheim. Det er 

derfor svært viktig at det blir laget gode løsninger for kollektivtrafikken og de myke 

trafikantene.  

 

En foreløpig vurdering viser at det vil gå ca 90-100 busser ut og inn her i maxtimen, med 

opp mot 5 busser i maxminuttet. Ut fra illustrasjonsskissene synes avkjørselen å være noe 

nært rundkjøringen, tatt i betraktning av antallet busser som skal inn og ut her, og 

dimensjonene på disse. I oppstartsvarselet skrives det at det skal gjøres en trafikkvurdering. 

En vurdering er ikke tilstrekkelig, det må lages en trafikkberegning som også tar med seg 

tilstøtende kryss rundt planområdet. Vi mener planavgrensningen bør utvides for å få tatt 

med disse kryssområdene. I gjeldende reguleringsplan er det regulert inn rundkjøring sør i 

planområdet, som skal ta med seg krysset ned mot Sjetnmarka som en fjerde arm i 

rundkjøringen. Vi forutsetter at det i trafikkrapporten vises hvordan denne rundkjøringen vil 

fungere opp mot avkjørselen til omstigningspunktet og med trafikken fra Øvre Sjetnhaugen.  
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Ut fra illustrasjonsskissene som er lagt frem ser det ut til at arealet vil kunne bli lite lesbart å 

manøvrere seg i. Statens vegvesen forutsetter at det blir utført en TS-revisjon av planen før 

den legges ut på høring.  

 

Ved planlegging av tiltaket må det tas særlig hensyn til at kollektivanlegget skal kunne 

driftes- og vedlikeholdes på en hensiktsmessig måte. Det gjelder spesielt i vintersituasjon.  

 

Planforvaltningsseksjonen Trøndelag 

Med hilsen 

 

 

Tor-Erik Jule Lian 

seksjonssjef Marthe Fjellheim 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER 

Trøndelag Fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER 

 



Fra: Vegard Hagerup <vegha@trondelagfylke.no> 
Sendt: 19. januar 2018 07:48 
Til: Firmapost-Midt 
Emne: Igangsatt regulering Tonstad omstigningspunkt, Trondheim, Metrobuss 
 

Deres referanse 17/204247-2 

Deres oversendelse av 15.12.2017 

 

Så vidt vi kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk fredede 

kulturminner innen området. Selv om dette registeret er noe mangelfullt, vurderer vi det til å 

være relativt liten risiko for at planen vil komme i konflikt med slike.  

Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. 

Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet 

kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.  

For øvrig har Trøndelag fylkeskommune ingen merknader til igangsatt planlegging. 

 

Med beste hilsen 

Vegard Hagerup 

Trøndelag fylkeskommune  
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