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Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan - detaljregulering for E6
Sluppen og strekningstiltak Holtermanns veg - Metrobuss - Trondheim
kommune
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med ovennevnte
reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen:
Klima og miljø
Fylkesmannen som klima- og miljømyndighet er positivt til planarbeidet som har som mål å bedre
adkomsten for kollektivtransport, sykkel og gange. Vi vil i det videre planarbeidet ha fokus på de
tema som skal utredes; trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, nullvekstmålet, universell
utforming, landskap/bymessig grønnstruktur, grunnforhold, miljøgeologi, støy og støv,
gjennomføring av anleggsfasen.
Fylkesmannen ønsker å være i aktiv dialog med Statens vegvesen under planfasen for å kunne bidra
med konkrete innspill.
Helse og omsorg
Det framgår av oppstartvarslet at formålet er å prioritere bussframkommelighet inkludert nye
metrobussholdeplasser og ivareta trafikksikkerhet og framkommelighet for både kjørende og de
myke trafikantene.
I et folkehelseperspektiv er trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper og god framkommelighet og
tilrettelegging for de myke trafikantene viktig. Dette er det også viktig å sikre i bygge- og
anleggsfasen.
Metrobussene er forutsatt å ta unna en økt andel reisende med kollektivtrafikk og da må det
forventes økt ferdsel av myke trafikanter til og innenfor planområdet. Det er derfor viktig at det
legges opp til en oversiktlig trafikkavvikling, sikre krysningspunkt og at de myke trafikantene i størst
mulig grad fysisk adskilles fra veibane for kjøretøy. Detaljutformingen må ta hensyn til at også
mennesker med nedsatt funksjonsevne skal benytte metrobussene. Det må derfor tilrettelegges for
universell utforming som sikrer lett og forståelig adkomst til holdeplassene og at på- og avstigning
kan gjøres uten eller med minst mulig bistand.
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Samfunnssikkerhet
Vi forutsetter at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med plan- og
bygningsloven § 4-3, og viser til DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging
(2017). Se også ny sjekkliste i vedlegg 5 for eksempler på uønskede hendelser og lenker til nyttige
regelverk. Fylkesmannen vil påpeke at en ren sjekkliste uten videre beskrivelser og analyser ikke er å
anse som en ROS-analyse.
ROS-analysen skal vurdere risiko og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk med dagens
forutsetninger, samt vurdere hvordan fremtidige klimaendringer kan påvirke tiltaket. Se mer
informasjon på klimatilpasning.no og i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine veiledere. Vi
viser samtidig til utarbeidede klimaprofiler for alle fylker som kan benyttes i arbeidet med ROSanalysen.
Vi gjør videre oppmerksom på at det for planområder under marin grense må vises aktsomhet for
mulige forekomster av skredfarlig kvikkleire. Dette gjelder også utenfor kartlagte kvikkleiresoner. For
oppfølging av eventuelle fareområder viser vi til NVE, sektormyndighet på skred og flom.
ROS-analysen skal legges ved i saken og synliggjøres i forslaget til reguleringsplan. Avdekket risiko
skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk gjeldende på andre
måter.
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 epost: plantrondelag@kartverket.no

Med hilsen
Tor Sæther (e.f.)
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen
Dokumentet er elektronisk godkjent
Saksbehandlere:

Elisabeth Varsi Stubbrud
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen
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NVEs generelle innspill til varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan
for E6-parsell Sluppen og strekningstiltak i Holtermanns veg,
Metrobuss, GBnr 73/208 m.fl. - Trondheim kommune
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 nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til
ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse
interessene blir vurdert i planarbeidet.
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. Hvis det er behov for
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart
frem av oversendelsesbrev. 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 er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.
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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.

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.
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 eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Med hilsen

Kari Øvrelid
regionsjef

Åse Sofie Winther
overingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Terje Ørnulf Simonsen

Tilbakemelding på varsel om oppstart av reguleringsplan for E6 Sluppen og
strekningstiltak i Holtermanns veg
Viser til deres oversendelse av 17.07.2019.
Planforvaltningsseksjonen forutsetter at den aktuelle planen samordnes med andre planer og
prosjekt i området. Vi er opptatt av at KDP Sluppen ikke inneholder bestemmelser som hindrer
en smidig realisering av det såkalte 0+-alternativet og ber om oppmerksomhet rundt dette
temaet. For øvrig regner vi med at våre ansvarsområder blir ivaretatt og forventer en fortsatt
god dialog og kommunikasjon i den videre prosessen.
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Med hilsen

Tor-Erik Jule Lian
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Fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart av
reguleringsplan for E6-parsell Sluppen og strekningstiltak i
Holtermanns veg - 73/208 med flere, Trondheim kommune
Viser til oversendt varsel om planoppstart. Planen skal legge til rette for
midlertidige tiltak i påvente av ny kommunedelplan for Sluppen. De
midlertidige tiltakene er utvidelse av eksisterende ramper til og fra E6, nye
metrobussholdeplasser ved Siemens og bedre fremkommelighet for gående og
syklende.
Fylkeskommunen uttaler seg her som sektormyndighet.
Tema som er listet opp og som skal utredes i planarbeidet vil kunne svare opp
Fylkeskommunens sektorområder. Temaet teknisk infrastruktur antar vi også
omhandler Fredlybekken. Trondheim kommune har satt i gang et prosjekt for å
åpne denne bekken og bedre tilstanden. Vi ber tiltakshaver koordinere dette
planarbeidet med Trondheim kommunes arbeid for resten av Fredlybekken.
Trøndelag fylkeskommune, som vannregionmyndighet, kan bistå i arbeidet.
Vi vil minne om § 1 - 1 i plan - og bygningsloven som sier at prinsippene om
universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte
byggetiltak.
Eldre tids kulturminner
Etter vår vurdering vil det være liten risiko for at det skal oppstå konflikt med
automatisk fredete kulturminner i forbindelse med omsøkte tiltak. Vi minner
om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.
Dersom det under opparbeiding skulle komme fram noe som kan være et
fredet kulturminne, ber vi om at arbeidet stanses og at Trøndelag
fylkeskommune blir varslet. Denne anmodningen må formidles til de som skal
foreta de konkrete arbeidene i marka.
Kollektivtrafikk
Trøndelag fylkeskommune forutsetter at kollektivtrafikken gis prioritet som
følge av tiltakene.

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
Med vennlig hilsen

Vigdis Espnes Landheim
Seksjonsleder

Eigil Kosi Jaren
Rådgiver
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