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Fylkesmannens uttalelse til høring - områderegulering - Overvik -
Trondheim kommune

Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger
innspill til planen fra Fylkesmannens fagavdelinger:

Overordnede føringer
Områderegulering Overvik er en av flere store planer det arbeides med i
Trondheim øst. Det skal bygges boliger til mange tusen nye innbyggere, og disse
vil ha behov for et service- og tjenestetilbud i nærområdet. De skal i tillegg
komme seg inn og ut av område på vei til arbeid, utdanning og fritidsaktiviteter.
Mest mulig av denne transporten skal tas med gange, sykkel og
kollektivtransport. Høy vekst gir mange muligheter, men også utfordringer. Det
er viktig at de store utbyggingene sees i sammenheng, slik at tjenestetilbud og
infrastruktur er på plass i det behovet oppstår.

Fylkesmannen mener det hadde vært en fordel om det hadde vært utarbeidet en
overordnet plan for Trondheim øst før man begynte på områdereguleringene.
Her kunne kommunen ha lagt premissene for den videre byutviklingen. Aktuelle
tema ville vært plassering av hovedvegnett med kollektivtraseer og gang- og
sykkelveger, gjennomgående grønnstruktur, og tjeneste- og servicetilbud, som
skole, barnehager, idrettsanlegg og lokalsenter. Når dette skal avklares i den
enkelte reguleringsplan, er det en risiko for at man først og fremst vurderer hva
som vil gavne eget planområde, og i mindre grad ser på helheten.

Når Trondheim kommune har valgt en slik løsning blir det ekstra viktig å se
planene i sammenheng. Gode kollektivløsninger må være tidlig på plass, det
samme må et effektivt sykkelvegnett. Skole må sees i sammenheng med trygge
skoleveger. Utbygging av boliger, offentlig tjenesteyting og veger må samordnes
i tid, slik at beboerne i området i minst mulig grad belastes av midlertidige
løsninger.

I bygningsrådets vedtak om å legge planen ut på høring, datert 03.05.2016, sak
92/16, er det listet opp en rekke punkter om avklaringer og endringer som skal
være på plass før sluttbehandling av saken. Flere av disse er av en slik art at de
må sendes på høring dersom de skal tas inn i reguleringsplanen. Det er uheldig
at planmaterialet ikke er ferdigstilt før planen sendes på høring, da det svekker
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berørte parters mulighet til å uttale seg til den planen kommunen ønsker å
vedta.

Fylkesmannen viser for øvrig til departementets merknader om rekkefølge-
utbygging i godkjenningsbrevet til kommuneplanens arealdel. De er ikke juridisk
bindende, men Fylkesmannen vil like vel oppfordre kommunen til å legge vekt
på dem. Dersom alle de store utbyggingsområdene i Trondheim øst bygges ut
samtidig, kan det bli utfordrende å sikre et godt tjenestetilbud for alle.

Landbruk og bygdeutvikling
Innledning 

I nasjonal jordvernstrategi, vedtatt av Stortinget 8.12.2015, ble det fastsatt et
mål om at den årlige omdisponeringa av dyrka jord må være under 4000 dekar.
Jordvern handler om å sikre jordbruksareal for framtidig matproduksjon, og å
unngå at matjord omdisponeres og tas i bruk til andre formål. Sikker
matforsyning for en stadig økende befolkning i verden og i Norge er avhengig av
at jordbruksarealene i størst mulig grad beholdes. Jordvern er derfor en viktig
samfunnsinteresse. Departementet, ved Statsråden, har i brev av 08.03.16
fremhevet kommunenes rolle i måloppnåelsen, og peker på viktigheten av å
ivareta jordvernet i kommunens planverk.

I jordlova § 9 står det: «Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek
sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje
vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.» Dette gjelder all dyrka mark som
ikke allerede er omdisponert i plan.

Historisk bosatte man seg der det var god tilgang på mat. Dette har ført til at
den beste matjorda i stor grad ligger rundt de største byene, der
utbyggingspresset er størst. Det er derfor viktig at Trondheim kommune har
fokus på jordvern i sin planlegging, slik at presset på dyrkamarka ikke blir større
enn nødvendig.

I vår uttalelse til planprogrammet for områderegulering for Overvik skrev vi
blant annet følgende: «Fylkesmannen forutsetter at planforslaget forholder seg
til avgrensningen i kommuneplanens arealdel, og at det ikke omdisponeres mer
dyrka mark i reguleringsplanen enn det som er avklart i overordnet plan. Med
dette forutsetter vi at nødvendige arealer til offentlig infrastruktur og
tjenestetilbud, herunder ny skole og arealer til rekreasjon og idrettsformål løses
innenfor det arealet som allerede er avsatt til utbygging.» Videre skrev vi at vi
forutsatte at jordvern skulle være et premiss i planleggingen av adkomst.

Det er uheldig at nødvendig infrastruktur som adkomst, skole etc. ikke ble
utredet i forbindelse med kommuneplanprosessen. Dette går utover tilstøtende
areal og kan medføre ytterligere nedbygging av dyrka mark. Slik planforslaget
nå foreligger, ser det ut til at man i størst mulig grad har forsøkt å dekke
behovene for offentlig infrastruktur og tjenestetilbud utenfor areal avsatt til
utbyggingsformål, framfor å plassere dette på arealer som allerede er
omdisponert i kommuneplanens arealdel. Mye av belastningen, blant annet
foreslatte adkomstveger, gang-/sykkelveger, friområde o.I., kommer på
gårdsbruk med aktiv drift nord og sør for planområdet.
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Skole
I følge planbeskrivelsen skal planområdet romme rundt 2400 boliger. Disse vil
ha behov for sosial infrastruktur som skole og barnehage. For å nå
nullvekstmålet i persontransporten er det viktig at disse funksjonene løses i
nærområdet. Det er satt av areal til to åtte-avdelings barnehager innenfor
planområdet, men det er ikke satt av areal til skole. Dette til tross for at det i
saksframlegget som følger saken står at: «Utbyggingen på Overvik forutsetter at
ny skole kommer på plass, og at idrettsanlegg lokaliseres og opparbeides i
tilknytning til skolen.» I kommuneplanens arealdel er det ikke satt av areal til
offentlig eller privat tjenesteyting i nærheten av planområdet. Nærmeste
tilgjengelige areal ligger på Ranheim, på andre siden av E6.

Plassering av den nye skolen er vedtatt i formannskapet 2. februar 2016. Som
grunnlag for tomteplassering av ny skole har Selberg Arkitekter AS utarbeidet en
mulighetsstudie/tomtevurdering datert 17.02.2015. Det er vurdert 5
tomtealternativer: A, B, C, D og E. Her står det blant annet følgende: "Tomt C, D
og E har alle i hovedsak formålet LNF og møter politiske føringer for lav
tomtekostnad. Videre står det under "Planstatus":

«Skolen er tenkt lagt på områder som ikke er en del av Overvik utvikling AS sin
eiendom, men de tilstøtende områder. Disse områdene har formålet LNF». Og
under oppsummeringen står det om tomtealternativ E: «Tomtealternativ E har
klart færrest ulemper og flest fordeler. Hele arealet ligger i formål LNF med
NTNU som eier. Det er trolig at arealet på sikt uansett vil endre formål.
Jordvernet svekkes altså ikke nevneverdig».

Tomtekostnad (med indikator «andel LNF per i dag») blir altså brukt som et
kriterium for skoleplassering, noe som medvirker til at skolen blir plassert
utenfor arealet avsatt til utbygging. Det nye boligområdet har allerede medført
omdisponering av ca. 400 dekar dyrka mark. Da er det uheldig at høy andel
LNF-område blir vurdert som en fordel ved det vedtatte tomtealternativet. Dette
harmonerer dårlig med nylig vedtatt jordvernstrategi, der det er satt et mål om
at det i 2020 ikke blir omdisponert mer enn 4000 dekar dyrka jord hvert år.
Trondheim kommune argumenterte også med skole for å få området avsatt til
boligbebyggelse i kommuneplanen.

Vi har nylig mottatt varsel om oppstart av reguleringsplan for Jakobsli skole
(tomtealternativ E). Vi har flere ganger pekt på at disse to planene burde vært
en og samme plan, da plassering av skole har betydning for vegtrasé m.m.
Planarbeidet for Jakobsli skole omfatter også regulering av barnehage, idrettshall
og en ny spilleflate. Tomteområdet er på omtrent 34,5 daa LNF-område, dvs.
ikke i henhold til overordnet plan. Planavgrensningen er større enn dette for å
sikre nødvendig skoleveg og infrastruktur til den nye skolen. Planområdet består
av fulldyrka jord med svært god jordkvalitet, som i dag brukes som
jordbruksareal og til hestesport. I tillegg blir det lite igjen av jordbruksarealet
mellom skole, planlagt hovedveg i sør (alternativ 1) og boligområdet, noe som
gjør at det vil bli utsatt for stort nedbyggingspress.

For å redusere presset på omkringliggende dyrkajord har Fylkesmannen vilkår
for egengodkjenning at alt areal til nødvendig offentlig og privat tjenesteyting,
inkludert skole, må løses innenfor det arealet som er satt av til utbyggingsformål
i kommuneplanens arealdel, jf. jordlova 5 9 og nasjonal jordvernstrategi. Areal



til tjenesteyting som er nodvendig for at planen skal kunne realiseres må
reguleres som en del av områdereguleringen.

Hovedveg i nord og sør
Til saken er det utarbeidet et landbruksnotat datert 04.03.2016, samt revidert
notat datert 15.6.2016. Notatene omhandler landbruk og arealbeslag av
fulldyrka jord for alternative vegføringer, og hvilken effekt de har på
tilgrensende LNF-områder. Dette gjelder hovedveg både i nord mot
Kockhaugvegen og i sør mot Presthusvegen. Under kap. 5 i revidert notat står
følgende: «Jordressursene i plan- og influensområdet er registrert med
gjennomgående høy verdi. Jorda innehar imidlertid ikke tilstrekkelig kvalitet for
kornproduksjon. Mye av jorda brukes derfor til grasproduksjon og/eller beite.». I
NIBIOs dyrkingsklassekart er det meste av jordressursene klassifisert som «godt
egnet» for kornproduksjon. Vi kan ikke se at det er lagt frem dokumentasjon på
at NIBIOs registreringer ikke stemmer.

Hovedveg i nord 

Når det gjelder hovedveg i nord er alternativ 2 (midt) å foretrekke med tanke på
landbruk, men siden hovedvegen med dette alternativet blir for bratt for buss,
har vi forståelse for at dette alternativet ikke er sendt på høring. Vi ser derfor
ingen grunn til å uttale oss nærmere om dette alternativet.

Vi mener det er flere svakheter med landbruksnotatet som gjør at alternativ
1(vest) fremstår som mer gunstig for landbruket enn alternativ 3 (øst), spesielt
hvis man ser på totalt arealbeslag fulldyrka jord (inkludert inneklemt areal). En
svakhet er det som står om at alternativ 3 vil medføre at et større inneklemt
areal potensielt kan gå ut av drift, da det vil bli vanskelig å bruke på grunn av
adkomst og terreng. Dette er en relativt stor teig i sørtrøndersk målestokk, som
det vil være viktig å sikre adkomst til. Det er ikke tilstrekkelig dokumentert at
det ikke vil være mulig å etablere adkomst til området. En stor ulempe med
alternativ 1(vest), som ikke blir nevnt, er at man får et nytt inngrep i et større

sammenhengende jordbrukslandskap. En slik oppstykking av dyrkamarka vil
kunne føre til økt press for å få omdisponere ytterligere jordbruksområder til
utbyggingsformål. Hovedveg i alternativ 1 (vest) vil ogsa bli en barriere mellom
gårdstunet på gbnr. 21/1 og tilhørende landbruksarealer.

I «sum totalt arealbeslag fulldyrka jord» er areal som kan tilbakeføres til
landbruk i alternativ 1(vest) medregnet, uten at tilbakeføringen er sikret i
reguleringsbestemmelsen. Vi vil påpeke at dette er prosesser som vil ta lang tid,
og det er usikkert hvor godt sluttresultatet blir. Slike arealer kan ikke direkte
sammenlignes med jordbruksarealer som blir bygd ned.

I alternativ 3 (øst) er det regulert inn en png- og sykkelveg mot vest på tvers
av jordene. Denne deler jordene på en mate som vanskeliggjør drift, i tillegg til

at det oppstår flere mindre inneklemte areal som trolig ikke vil la seg drifte. I
landbruksnotatet datert 04.03.2016 er gang- og sykkelvegtrasé for alternativ 3
(øst) vist i overgangen mellom Chamonix og dyrkamarka. Dette er en bedre
løsning for landbruket. Det må velges en trasé for gang- og sykkelveg som tar
hensyn til arrondering og drift av dyrkamarka.

4

Et argument for alternativ 1 (vest) er best mulig utnyttelse av boligarealet. Det
blir et paradoks hvis god utnytting, som vanligvis bidrar til å spare dyrka mark,



skal skje ved å omdisponere ytterligere dyrka mark. I tillegg har kommunen
store boligreserver per i dag. I folge planbeskrivelsen er det lagt opp til at vegen
kan utvides med et kollektivfelt i den nordligste delen av området. Dette vil ha
storre konsekvenser for arealbeslaget i alternativ 1 (vest) enn for alternativ 3
(ost), siden mer av vegen ligger på dyrka mark i alternativ 1 (vest). I tillegg til
konsekvensene for jordbruksdrifta kommer påvirkningen på kulturlandskapet,
ved at veg mellom Presthus og Chamonix bHr en barriere mellom Presthus og
utmarka som forringer den kulturhistoriske konteksten, jfr. planbeskrivelsen.

På bakgrunn av konsekvensene for landbruket har Fylkesmannen vilkår for
egengodkjenning at alternativ 1(vest) ikke velges som hovedveg i nord, jfr.
jordlova § 9.

Videre har vi vilkår for egengodkjenning at dersom alternativ 3 (ost) velges som
hovedveg i nord, må gang-/sykkelvegen legges slik at landbruksinteressene
hensyntas på en tilfredsstillende måte, jfr. jordlova § 9.

Hovedveg i sor
Revidert landbruksnotat, datert 15.06.2016, viser fire alternativer for hvordan
planområdet kan knytte seg på Jonsvannsveien i sor. Det er kun ett alternativ
(alternativ 1) som er sendt på horing. I landbruksnotatet som fulgte horingen er
det vist tre alternativer, alle lagt på dyrka mark. Disse har ulik benevning i
planbeskrivelsen og landbruksnotatet. Under benyttes benevningen fra
landbruksnotatet; alternativ 1 (rød trase), alternativ 2 (blå trase) og alternativ 3
(svart trase). I revidert landbruksnotat er det i tillegg vist et fjerde alternativ
delvis lagt inn på byggeområde B11.

I kommunens saksframlegg går det fram at vedtaket om skoleplassering i sor,
utenfor planområdet, har påvirket plassering av adkomstveg og
lokalsenterfunksjoner. I vår dialog med kommunen har vi vært tydelige på at det
er problematisk å legge skolen som premiss for valg av hovedvegalternativ når
plasseringen av skolen ikke er avklart i plan, og foreslått plassering er i strid
med nasjonale jordverninteresser. Videre er det uheldig at alternativene kun er
vurdert i landbruksnotatet og ikke i trafikkanalysen.

Foreslått vegtrase (alternativ 1/rod trase) vil medfore omdisponering av om lag
10 dekar fulldyrka mark. I tillegg ligger deler av o G6 på dyrka mark, uten at
dette er tatt med i arealregnskapet. Dersom det i fremtiden blir behov for egne
kollektivfelt vil enda mer dyrka mark bli nedbygd. Alternativet deler den dyrka
marka i to. En slik oppsplitting kan gjore det vanskeligere å drifte jorda. Mindre
parseller er dessuten mer utsatt for omdisponeringspress.

Alternativ 1 er ikke i tråd med nasjonale jordverninteresser. Også alternativ 2 og
3 er problematiske, da begge legger unodvendig beslag på dyrka mark, samt at
alternativ 3 splitter opp dyrka mark med foreslåtte trase for gang-/sykkelveg.

Fylkesmannen har som vilkår for egengodkjenning at det må velges en annen
vegtrase i sor enn vist i plankartet. Det må velges en trase som ikke deler opp
dyrka mark og som medforer så lite omdisponering av dyrka marka som mulig.
Dette gjelder også plassering av gang- og sykkelveg, jfr. jordlova § 9.



Alternativ 4, der store deler av traseen vil gå innenfor allerede omdisponert
boligareal, er den klart beste losningen for landbruket. Med denne losningen blir
arealbeslaget minimert og man unngår oppsplitting av dyrka mark. I
landbruksnotatet er det vurdert at alternativet vil innebære at areal til
boligformål på Blekkan mest sannsynlig må utgå som framtidig boligområde.
Fylkesmannen ser at det kan være mer utfordrende å gi et smalere
utbyggingsområde en god utforming, men viser til at det planlegges boliger på
langt smalere tomter andre steder i byen, blant annet langs Elgeseter gate. Vi
har faglig råd om at alternativ 4 velges som hovedveg i sor.

Chamonix 

Hele Chamonix er vist til LNF-område i kommuneplanens arealdel. I
områdereguleringen er deler av området foreslått omdisponert til offentlig
friområde. Fylkesmannen finner ingen begrunnelse for denne omdisponeringen,
verken i planbeskrivelsen eller saksframlegget.

I folge kart fra NIBIO består deler av det foreslåtte friområdet av fulldyrka jord.
Slik bestemmelsene for området er utformet er videre drift av disse områdene
ikke sikret. I tillegg åpnes det for anlegg for lek og rekreasjon, uten å sikre at

disse ikke plasseres på dyrka mark. Foreslått omregulering vil kunne medføre
unodvendig svekkelse av jordvernet og ha negative konsekvenser for
landbruksdrifta i forhold til dagens situasjon.

Det er lagt en hensynssone friluftsliv (H530) på hele Chamonix. Denne er delt i
to, med ulike bestemmelser for H530 1 og H530 2. Ingen av bestemmelsene
ivaretar landbruksinteressene i tilstrekkelig grad. Bestemmelsene må sikre at
tilrettelegging for friluftsliv ikke kommer i konflikt med drift av
landbruksområdene.

Fylkesmannen har vilkår for egengodkjenning om at område o_fri ikke
omreguleres fra LNF-område til friområde, jfr. jordlova § 9. Bestemmelsene til
hensynssone friluftsliv H530 1 og H530_2 må sikre at tilrettelegging for
friluftsliv ikke kommer i konflikt med drift av landbruksområdene.

Disoonering av matjord 

I følge bestemmelsene § 7 punkt 7.16 skal det utarbeides plan for disponering
av matjord og overskuddsmasser fra veganlegg på LNF-områder. Denne skal
folge forste søknad om tiltak for veger eller bebyggelse. Fylkesmannen har faglig
råd om at overskytende matjord primært brukes til jordbruksformål i
nærområdet, og at det innarbeides krav om dette i reguleringsbestemmelsene.
Videre har vi faglig råd om at plan for disponering av matjord og
overskuddsmasser fra veganlegg på LNF-område gir nærmere beskrivelse av
hvordan matjorda skal håndteres slik at den ikke forringes, blant annet at den
mellomlagres separat. Av ROS-analysen går det også fram at det vil bli tatt

særskilte hensyn ved flytting av matjorda, slik at jordstruktur og
mikroflora/fauna ivaretas og at dreneringssystemene for tilliggende
jordbruksareal skal sikres i storst mulig grad. Vi har faglig råd om at det tas inn i
bestemmelsene at eksisterende jordbruksdreneringer som berores tilpasses slik
at de opprettholder sin funksjon. Videre er det viktig å påse at jordmasser som
flyttes er fri for smittsomme sykdommer og uonskete arter.



1 planbeskrivelsen kap 3.9 står folgende: «I anleggsfasen bor det tas særskilte
hensyn på de arealer som skal tilbakefores til jordbruk, slik at jordpakking
begrenses.» Vi savner en oversikt over hvilke jordbruksarealer som blir
midlentidig berort. I folge kommunen er det ikke avgjort hvor midlertidig deponi
for matjord skal plasseres. Jordbruksarealer kan også bli midlertidig berort på
andre måter, blant annet kan det bli behov for rigg- og anleggsområder i
forbindelse med etablering av nye veger. Vi ber om at omfanget begrenses mest
mulig, jfr. vår kommentar til oppstartsvarselet om at det ved behov for anleggs-
og riggområder er viktig å soke losninger som ikke berorer dyrka mark. Også
når det gjelder areal avsatt til bebyggelse bor midlertidig plassering av masser
loses slik at jordbruksarealene kan være i drift lengst mulig. Vi savner et punkt i
bestemmelsene om hvordan midlertidig berort dyrka mark skal håndteres.
Fylkesmannen har faglig råd om at krav til håndtering og istandsetting av
midlertidig berort jordbruksareal tas inn i bestemmelsene.

Sikring av drift
I folge planprogrammet skulle drift av jorda i utbyggingsperioden sikres, og det
skulle angis en trinnvis utvikling av utbyggingsområdene. Vi anbefalte bruk av
rekkefolgekrav for å ivareta hensynet til drift av jordbruksarealene i
anleggsfasen, og vi la til grunn at dette måtte sikret gjennom
reguleringsbestemmelsene. Vi kan ikke se at dette er gjort og har faglig råd om
at det tas inn rekkefolgekrav om utbygging av området for å ivareta hensynet til
drift av jordbruksarealene i utbyggingsperioden. Til slutt har vi faglig råd om å ta
inn en bestemmelse som sikrer adkomst til landbruksarealene, både jord og
skog, i anleggsfasen og i ettertid.

Miljøvern, barn og unge og sosial og helse
Det er et nasjonalt mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas
med kollektivtransport, sykkel og gange. Dette nullvekstmålet, forst vedtatt i
klimafortiket i 2008, ligger til grunn for regjeringens klimapolitikk, nasjonal
transportplan og for arbeidet med bymiljø- og byutviklingsavtaler.

Trondheim kommune tegnet i februar 2016 en avtale med staten og Sor-
Trondelag fylkeskommune. Avtalen går frem mot 2023 og har en overordnet
målsetting om å hindre vekst i biltrafikken. Trondheim kommune har gjennom
denne bymiljoavtalen forpliktet seg til å treffe tiltak som sikrer at veksten i
persontrafikken skal tas av kollektiv, sykkel og gange. I avtalen står det at
Trondheim må bygge en tettere by nær eksisterende og nye kollektivakser.

Brundalsforbindelsen 

Målet med statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transport-
planlegging (SPR-BATP) er at utbyggingsmønster og transpontsystem bor
fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og
legge til rette for klima- og miljovennlige transportformer. I SPR-BATP punkt 4.3
står det at utvikling av nye, storre boligområder må sees i sammenheng med
behovet for infrastruktur.

I trafikkanalysen for Overvik er det utredet to vegnettsalternativer, alternativ 0
er dagens situasjon fremskrevet, mens alternativ 1 er miljogate med kollektiv-
trafikk over Overvik og hovedveg over Brundalen. I trafikkanalysen står det at
«Brundalsforbindelsen vil være en viktig veg for gjennomgangstrafikk fra de nye
utbyggingsområdene i Trondheim ost». Trafikkanalysen tar altså utgangspunkt i



at Brundalsforbindelsen er etablert, og at denne vegen tar unna en vesentlig del
av personbiltrafikken, i tillegg til å fungere som kollektivrute.

Analysen viser at utbygging av området vil medføre en betydelig trafikkvekst.
Dette vil føre til økt press på lokalvegene også utenfor planområdet og dermed
støy- og støvulemper for beboerne langs disse vegene. En økning i antall
kjøretøy vil redusere trafikksikkerheten. Dette vil være spesielt negativt for
myke trafikanter. Kapasitetsutfordringene kan også hindre kollektivtrafikken.
Hvordan trafikken vil fordele seg, og hvor stor den blir, er ikke lett å forutsi.
Etablering av Brundalsforbindelsen fremstår som et premiss for å løse allerede
eksisterende kapasitetsutfordringer på vegnettet i Trondheim øst, samt for å
forhindre økte miljøulemper og trafikksikkerhetsutfordringer for eksisterende
bebyggelse. For å sikre en effektiv og sikker trafikkutvikling i og rundt
planområdet har Fylkesmannen vilkår for egengodkjenning til planen at det må
tas inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer at Brundalsforbindelsen er etablert
før planområdet tas i bruk.

Hovedveq
I SPR-BATP står det i punkt 4.2 at «utbyggingsmønster og transportsystem må
samordnes for å oppnå effektive løsninger, og slik at transportbehovet kan
begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.»

Av planbestemmelse 7.1 går det frem at hovedgata (o_KV1) kan bygges trinnvis
forbi de enkelte utbyggingsområdene etter hvert som de bygges ut. Det er ikke
krav om ferdig opparbeidet hovedveg gjennom hele planområdet før de midtre
feltene B4, B5, B6, B7, B14 og B15 bygges ut. Dette innebærer at boligfeltene
B8 og B16 i sør, B1, B2 og B3 i nord, senterområdet, barnehage og idrettshall
kan etableres før det er en gjennomgående hovedveg i området. Det vil være
vanskelig å etablere et effektivt kollektivsystem for området uten en
gjennomgående hovedveg. Planen vil slik sett være i strid med målet i SPR-BATP
om å planlegge for effektive løsninger.

I trafikkutredningen for Overvik står det at «det er viktig at busstilbudet er på
plass når de første beboere flytter inn, slik at gode reisevaner kan oppnås fra
første stund». Behovet for et godt kollektivsystem fremgår også av SPR-BATP,
hvor det står i punkt 4. 3 at «Utvikling av nye, større boligområder må sees i
sammenheng med behovet for infrastruktur».

For å sikre et effektivt og fungerende kollektivtilbud i området og etablere gode
reisevaner og hindre vekst i personbiltrafikken har Fylkesmannen vilkår for
egengodkjenning til planen om inntil det tas inn en bestemmelse som sikrer at
hovedvegen gjennom området (o_KV1) er ferdig etablert før planområdet tas i
bruk.

I trafikkutredningen for Overvik står det at det ikke er behov for egne
kollektivfelt gjennom området. Fylkesmannen legger tallene i trafikkutredningen
til grunn og mener hovedvegen gjennom området kan etableres med bredde
som planlagt. Videre utvikling av Trondheim øst kan bety et større press på
vegnettet i fremtiden. Det er viktig at planen sikrer tilstrekkelig areal til ere
kollektivfelt dersom det skulle bli behov for dette. SPR-BATP punkt 4.4 star det
at «Infrastruktur og framkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres i
planleggingen. I transportkorridorer hvor det er grunnlag for det, skal areal og
kapasitet til bane og annen kollektivtrafikk vektlegges». Som trafikkanalysen



viser, er det per i dag ingen av de eksisterende vegene i Trondheim ost som har
kapasitet til å tåle mer transport. Brundalsforbindelsen skal etableres i et
allerede utbygd boligområde, hvor det er begrenset areal til utvidelse av vegen.
Fordi det ikke finnes tilstrekkelige arealer i de ovrige delene av Trondheim ost er
det derfor viktig å sette av tilstrekkelig areal til kollektivtransport når nye
områder bygges ut. Fylkesmannen mener det vil være uheldig dersom
planområdet bygges ut på en slik måte at det vanskeliggjor etablering av bedre
og mer effektiv kollektivtransport i fremtiden. Med bakgrunn i dette har
Fylkesmannen vilkår for egengodkjenning til planen inntil det reguleres inn
byggegrense i planen som sikrer tilstrekkelig areal langs hovedvegen til
etablering av et fremtidig kollektivfelt.

Gang- og sykkelveger
Gående og syklende er en viktig målgruppe for å nå nullvekstmålet. I SPR-BATP
punkt 4.4 står det at «Planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som
transportform. I storre by- og tettstedsområder der okt bruk av sykkel og gange
kan bidra til effektive losninger for transportsystemet, bør det utarbeides planer
for et sammenhengende gang- og sykkelvegnett med hoy kvalitet».

I vedtak om å legge planen på horing er det en liste over utdypende informasjon
som skal foreligge før sluttbehandling. Det skal blant annet foreligge en bedre
redegjørelse og kartfesting av gang- og sykkelvegtilbudet i planområdet for å
vurdere en forbedring av tilbudet internt i og inn og ut av planområdet. Denne
utredningen burde vært gjennomfort for planen ble lagt ut på horing.
Konklusjonene fra utredningen burde vært lagt til grunn for gang- og
sykkelvegsystemet i området. Slik planen nå foreligger er det lagt opp til gang-
og sykkelveg langs hovedvegen, og frem til Almevegen. Fylkesmannen antar
ytterligere gang- og sykkelvegforbindelser blir vurdert for sluttbehandling. Det er
viktig å ha et helhetlig gang- og sykkelvegsystem både internt og inn og ut av
planområdet for å gjøre det enkelt å velge gange og sykkel fremfor personbil.

Det er gjennom plandokumentene gjort godt rede for intensjonen om et gang-
og sykkelvegnett med hoy kvalitet. De gode intensjonene er imidlertid ikke
sikret juridisk gjennom bestemmelsene. Av bestemmelse 7.2 går det frem at
sykkelveg til Almevegen skal være ferdig opparbeidet før bebyggelse innenfor
felt Bl, B14, B15 og B16 gis brukstillatelse. Det er ikke angitt rekkefølgekrav for
opparbeidelse av gang- og sykkelveg langs hovedvegen (o GS1-3). Det er viktig
at det er opparbeidet gode gang- og sykkelveger internt og inn og ut av
planområdet fra første bolig. Fylkesmannen har på denne bakgrunn vilkår for
egengodkjenning til planen inntil det tas inn en bestemmelse som sikrer at
gang- og sykkelveg gjennom området (o_GS1-3) er ferdig opparbeidet for
planområdet tas i bruk.

Stoy 

Stoy er et voksende miljoproblem som rammer mange mennesker. Stoy bidrar
til redusert velvære og trivsel og påvirker folks helsetilstand. Helseplager
grunnet stoy er det miljoproblemet som rammer flest personer i Norge.
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplan-
leggingen: T-1442/2012 skal benyttes ved utarbeiding av arealplaner.
Fylkesmannen anbefaler at det henvises til T-1442/2012 i bestemmelsene, slik
at grenseverdier og anbefalinger i T-1442/2012 gjores gjeldende for
planområdet.



Bestemmelse § 4.5 sikrer stille side, gjennomgående boenheter og minst
halvparten av stoyfolsomme rom, minst ett soverom og uterom på stille side,
samt et stoynivå på maks L„„ 65 dB på fasade. Dette er positivt. Det framgår
videre av bestemmelsen at stoyutredning skal folge rammetillatelse.
Fylkesmannen viser her til T-1442/2012 punkt 3.1, hvor det fremgår at det så
tidlig som mulig i planprosessen skal foretas en stoyfaglig utredning. Det er
viktig at disse beregningene gjøres som en del av planarbeidet, slik at
bebyggelsen kan plasseres og utformes på bakgrunn av kunnskap om
stoysituasjonen. Fylkesmannen har på denne bakgrunn vilkår for
egengodkjenning til planen inntil bestemmelse § 4.5 endres, slik at det settes
krav om at det skal foreligge en stoyfaglig utredning ved innsending av forslag til
reguleringsplan.

Fylkesmannen forutsetter at stoyutredningene som folger reguleringsplanene for
de enkelte delfelt bygger på oppjusterte trafikktall, slik at også trafikk til og fra
skole, barnehage og idrettsanlegg inngår i trafikkgrunnlaget.

Luftforurensning
Bestemmelse § 4.4 om luftforurensning slår fast at 1-1520 skal legges til grunn.
Det er positivt. Den øvrige teksten i 4.4 omhandler imidlertid krav til bygge- og
anleggsfasen. Krav til plan for bygge- og anleggsfasen er også beskrevet
bestemmelse 8.1. Dette fremstår som noe uryddig. Fylkesmannen anbefaler at
tekst/innhold om bygge- og anleggsfasen i punkt 4.4 flyttes til punkt 8.1.

Boligene langs hovedvegen ligger i folge støyutredningen i rød stoysone.
Det er ofte sammenfall mellom forekomst av stoy og luftforurensing. Områder
som er utsatt for støy kan også ha dårlige luftkvalitet. På denne bakgrunn
anbefaler Fylkesmannen at bestemmelse 4.4 presiseres for å sikre at det
gjennomføres utredninger av luftkvalitet i forbindelse med detaljreguleringen.

By•ge- og anleggsfasen 

Planområdet skal bygges ut over lang tid, og bebyggelsen som etableres forst vil
oppleve utfordringer knyttet til bygge- og anleggsvirksomhet over flere år.
Kapittel 6 i 1-1520 omhandler bygge- og anleggsvirksomhet. Her foreslås det
avbotende tiltak som kan redusere ulempene. Disse tiltakene kan med fordel
vurderes ved utarbeiding av reguleringsplaner, og gjores gjeldende gjennom
reguleringsbestemmelsene. Gode bestemmelser i reguleringsplaner gir berørte
parter forutsigbarhet og kan redusere konfliktnivået. Fylkesmannen anbefa/er
derfor at bestemmelse 4.4 og 8.1 endres slik at det stilles krav om at plan for
beskyttelse av omgivelsene i bygge- og anleggsfasen skal foreligge ved
innsending av forslag til reguleringsplan.

Overvann 

Det fremgår av bestemmelse 7.10 at det for hvert byggetrinn må redegjøres for
hvordan overvannstraseen/flomvegen kan sikres i en midlertidig fase fram til
området er ferdig utbygd. Det er også satt av et bestemmelsesområde som viser
en sammenhengende flomveg gjennom området. I bestemmelse 4.9 fremgår det
at det på deler av strekningen skal legges til rette for naturlig revegetering i
kantsonen. I tillegg skal det vurderes om Overvikbekken skal åpnes. Dette vil
være positivt i en klimatilpasningssammenheng. En åpen bekk gjennom området
tilforer også en opplevelseskvalitet.



Grønnstruktur
Det er satt av store grøntområder innenfor planområdet. Gjennomgående
grønnstrukturer gir forbindelseslinjer til markaområdene utenfor. Gangveger
internt i området og ut av området kan gi en enkel og godt tilrettelagt adkomst
til rekreasjonsområder i og utenfor planområdet. Det er positivt. Hensynssone
friluftsliv på Chamonix og gjennomgående turveger gjennom området er en
kvalitet ved planen. En åpning av Overvikbekken vil også ha stor verdi for
opplevelse og rekreasjon. Lett tilgjengelige grøntområder og åpne vassdrag
fremmer lek og aktivitet og er et positivt bidrag til bedre folkehelse.

Skoletomt
Det legges til rette for utbygging av et stort nytt boligområde med tilhørende
infrastruktur. I tillegg til boliger skal det også bygges skole, barnehager og
idrettshall på Overvik. Plassering av skoletomta er ennå ikke avklart. I den
sammenheng viser Fylkesmannen til at en skole er et viktig nærmiljøanlegg i en
bydel. Skoleanlegg har en viktig funksjon utover selve undervisningstiltaket,
blant annet som treffsted for barn, unge og voksne utover ordinær skoletid.
Gode gang- og sykkelforbindelser til skolen er viktig for å legge til rette for at
ferdsel til og fra skolen kan skje med miljøvennlige transportformer og ikke med
personbil.

Fylkesmannen har mottatt et brev fra FAU ved Jakobsli skole der de peker på
det de ser av utfordringer ved foreslått tomt for ny skole. Fylkesmannen
anbefaler at FAU inviteres med på samråd i forbindelse med den videre dialogen
rundt plassering av ny skole.

Fylkesmannen ser at offentlig infrastruktur, herunder veger, skole, barnehage og
idrettshall, samt de store grøntområdene som er regulert inn i planen er
arealkrevende. Det er i bestemmelsene satt krav om en utnyttelse på minimum
6 boliger per dekar. Dette er en utnyttelsesgrad som er i samsvar med
kommuneplanen. Området skal bygges ut over lang tid, og det kan være
vanskelig å sikre rett utnyttelse i hvert byggetrinn når det bare er satt en
gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for området som helhet. Fylkesmannen
anbefaler derfor at det settes krav til utnyttelse for hvert delfelt. Kommunen bør
vurdere å sette krav til høyere utnyttelse i enkelte delområder. Dette vil kunne
sikre ytterligere boligareal, i samsvar med SPR-BATP.

Samfunnssikkerhet
Det foreligger en omfangsrik ROS-analyse i planforslaget som tar for seg en
rekke risiko- og sårbarhetsforhold. Klimaendringer er imidlertid ikke vurdert som
aktuelt i ROS-analysen. Ifølge "Klimaprofil Sør-Trøndelag" kan man framover
forvente økt ekstremnedbør med mer overvann, samt flere og større
regnflommer. Fylkesmannen anbefaler at det i ROS-analysen gjøres en
vurdering av hvordan slike fremtidige klimaendringer kan påvirke tiltaket. Vi
minner samtidig om at plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav g påpeker at
hensynet til klima skal ivaretas i alle planer.

Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy er omtalt i ROS-analysen. Fylkesmannen
påpeker at tilstrekkelig slukkevannkapasitet og tilgjengelighet for
utrykningskjøretøy må følges opp i det videre planarbeidet. I henhold til

11



veiledning til tekniske krav til byggverk (TEK 10) § 11-17 skal behovet for

kjorbar atkomst til og rundt byggverk og oppstillingsplasser avklares med

brannvesenet mht. vegens minste kjorebredde, maksimal stigning, minste fri

kjorehoyde, svingradius og akseltrykk mv.

Ifolge ROS-analysen er ikke nærhet til risikofylt industri vurdert som aktuelt.

Like utenfor planområdet ligger en virksomhet som faller inn under

storulykkeforskriften. Fylkesmannen påpeker at det i planen må gjores en

risikovurdering av planområdets nærhet til denne virksomheten. I folge plan- og

bygningsloven § 4-3 skal en ROS-analyse vise alle risiko- og sårbarhetsforhold

som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål. Videre skal

område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4-3 fremmer Fylkesmannen vilkår for

egengodkjenning inntil det foreligger en risikovurdering av nærhet til risikofylt

industri. Det må også avklares om dette forholdet eventuelt må hensyntas i

planen gjennom arealmessige begrensninger og hensynssonerjf. plan- og

bygningsloven. Vi påpeker samtidig at planmyndighet må avklare dette forholdet

i dialog med virksomheten, samt at det må innhentes uttalelse fra Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Planområdet ligger på marine avsetninger. Fylkesmannen viser til Norges

vassdrags- og energidirektorat (NVE), sektormyndighet på flom og skred, for

oppfolging av eventuell risiko knyttet til skred og flom. Vi forutsetter at NVE sine

retningslinjer og anbefalinger blir hensyntatt i arbeid med planen.

Universell utforming
Fylkesmannen og Sør-Trøndelag fylkeskommune har begge et ansvar for å

ivareta universell utforming i planleggingen. Vi har inngått avtale med

fylkeskommunen om at de ivaretar universell utforming i uttalelser til plansaker.
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Fylkesmannens konklusjon
Det foreligger i dag flere planer for utbygging i Trondheim ost. Fylkesmannen ser
disse sakene i sammenheng. Utfordringer med den trafikale infrastrukturen i
området gjør det viktig at utbygging av boliger, offentlig tjenesteyting og veger
samordnes i tid. Utbyggingsomradet ligger i tillegg midt i et produktivt
jordbruksområde, som gjør det krevende å finne gode adkomstløsninger.
Fylkesmannen imøteser en dialog med Trondheim kommune for å finne
hensiktsmessige løsninger som vil gavne byens innbyggere, både på kort og lang
sikt.

Fylkesmannen fremmer følgende vilkår for egengodkjenning til
reguleringsplanen: 

Landbruk og bygdeutvikling:

Alt areal til nødvendig offentlig og privat tjenesteyting, inkludert skole,
må løses innenfor det arealet som er satt av til utbyggingsformål i
kommuneplanens arealdel, jf. jordlova § 9 og nasjonal jordvernstrategi.
Areal til tjenesteyting som er nødvendig for at planen skal kunne
realiseres må reguleres som en del av områdereguleringen.
Alternativ 1(vest) må ikke velges som hovedveg i nord. Dersom alternativ
3 (øst) velges, må gang-/sykkelvegen legges slik at landbruksinteressene
hensyntas på en tilfredsstillende måte, jfr. jordlova § 9.
Det må velges en annen vegtrase i sør enn vist i plankartet. Det må
velges en trase som ikke deler opp dyrka mark og som medfører så lite
omdisponering av dyrka marka som mulig. Dette gjelder også plassering
av gang- og sykkelveg, jfr. jordlova § 9.
Område o fri må ikke omreguleres fra LNF-område til friområde, jfr.
jordlova § 9. Bestemmelsene til hensynssone friluftsliv H530_1 og
H530 2 må sikre at tilrettelegging for friluftsliv ikke kommer i konflikt
med drift av landbruksområdene.

Miljøvern, barn og unge og sosial og helse:
Det må tas inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer at
Brundalsforbindelsen er etablert før planområdet tas i bruk, jfr. SPR-BATP
Det må tas inn en bestemmelse som sikrer at hovedvegen gjennom
området (o_KV1) og gang- og sykkelveg (GS1-3) er ferdig etablert før
planområdet tas i bruk, jfr. SPR-BATP.
Det må reguleres inn byggegrense i planen som sikrer tilstrekkelig areal
langs hovedvegen til etablering av et fremtidig kollektivfelt, jfr. SPR-
BATP.
Bestemmelse § 4.5 må endres, slik at det settes krav om at det skal
foreligge en støyfaglig utredning ved innsending av forslag til
reguleringsplan, jfr. T-1442/2012.

iSamfunnssikkerhet: 1
Det må foreligge en risikovurdering av nærhet til risikofylt industri. Det
må også avklares om dette forholdet eventuelt må hensyntas i planen, jfr. '
PBL § 4-3.

Vi minner om at vilkår for egengodkjenning innebærer at det er innsigelse til
planen dersom vilkårene ikke imøtekommes.
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Fylkesmannen fremmer folgende faglige råd til reguleringsplanen:  

Landbruk og bygdeutvikling:
Alternativ 4 i landbruksnotatet bør velges som hovedveg i sør.
Overskytende matjord bør primært brukes til jordbruksformål i
nærområdet, og det bør innarbeides krav om dette i
reguleringsbestemmelsene.
Det bør utarbeides en plan for disponering av matjord og
overskuddsmasser fra veganlegg på LNF-område som gir nærmere
beskrivelse av hvordan matjorda skal håndteres slik at den ikke forringes.
Krav til håndtering og istandsetting av midlertidig berørt jordbruksareal
bør tas inn i bestemmelsene
Det bør stilles krav i bestemmelsene om at eksisterende
jordbruksdreneringer som berøres tilpasses slik at de opprettholder sin
funksjon.
Det bør utarbeides rekkefølgekrav om utbygging av området for å ivareta
hensynet til drift av jordbruksarealene underveis.
Det bør utarbeides en bestemmelse som sikret adkomst til
landbruksarealene, både jord og skog, både i anleggsfasen og i ettertid.

Miljøvern, barn og unge og sosial og helse:
Det bør henvises til 1-1442/2012 i bestemmelsene, slik at grenseverdiene
i T-1442/2012 gjøres gjeldende for planområdet.
Bestemmelse § 4.4 bør presiseres for å sikre at det gjennomføres
utredninger av luftkvalitet i forbindelse med detaljreguleringen.

10.Bestemmelse §§ 4.4 og 8.1 bør endres slik at det stilles krav om at plan
for beskyttelse av omgivelsene i bygge- og anleggsfasen skal foreligge
ved innsending av forslag til reguleringsplan.

Samfunnssikkerhet:
11.1 ROS-analysen bør det gjøres en vurdering av hvordan fremtidige

klimaendringer kan påvirke tiltaket. 
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