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Kurs i SMART klimatilpasning 9.mars på Scandic Hell 

9. mars arrangerer Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, sammen med Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag og NVE (med støtte fra Miljødirektorat), kurset «Vær Smart». Kurset tar for seg 
juridisk ansvar med faglig råd og mulige løsninger innen temaet klimatilpasning. Mål for 
dagen er å gjøre alle deltakere trygge når de skal håndtere saker hvor klimatilpasning er 
viktig. Kurset finner sted på Scandic Hell og deltakelse er gratis. Kurset ledes av Steinar 
Taubøll (NMBU). Målgrupper for kurset er kommunale saksbehandlere og ansvarlige innen 
kommunalteknikk, landbruk, plan, byggesak, miljø, beredskap og jurister. For mer 
informasjon og påmelding se Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Påmeldingsfrist: 17. februar. 
 

Utbyggingsavtaler -Seminar i Trondheim 7.2.2017 – innlegg fra seminaret. 

I samarbeid med KS og plannettverk Trøndelag arrangerte Sør- og Nord-Trøndelag 
fylkeskommuner 7. februar dagseminar om utbyggingsavtaler i Trondheim. Det var i alt 75 
deltagere; de fleste fra kommuner i Trøndelag. Innledere var Erik Plathe og Allan Hjort 
Jørgensen fra AsplanViak, Ellen Tveit Klingenberg fra Heimdal eiendom AS og Tore Rømo 
fra Stjørdal kommune. (Sistnevnte måtte melde forfall, men innlegget hans er vedlagt)  

Innleggene og annen nyttig info om temaet finner du her 

BID-modell for stedsutvikling.  

Os kommune har nettopp testet ut denne modellen for handels- og sentrumsutvikling på Os. 
Dette som en del av Interreg-prosjektet Scandinavian Heartland, som Regionrådet for 
Fjellregionen er med på. Du kan lese mer om prosjektet på http://www.scandheart.org/ 
 

SAMPLAN-kurs 2017-2018 

Det er påmeldingsfrist i mai 2017. Her er link for info og påmelding: samplan 

 

NIVI Rapport 2016:6 evaluering fylkespilot for plan, miljø og landbruk i Sør-Trøndelag: 

Rapport finner du på http://www.nivianalyse.no/publikasjoner.html 

 

Reis Smart på Levanger  
To nye hybridbusser er nå i drift i Levanger. De nye bybussene ble feiret med en offisiell 
åpning hos TrønderBilene mandag 23.januar. Bybussene er et av tiltakene i samarbeids-
prosjektet Reis Smart, som har som mål at flere i Levanger skal reise aktivt og kollektivt. 
Bussene er også godt tilpasset reisende, og er konstruert til å kunne ta med 5 sykler. Bussen 
er utrustet med USB-ladeuttak for alle reisende, og tilbyr gratis WiFi. I februar og mars 
lanseres en ny app, hvor det er mulig for kollektivreisende i Levanger å se hvor bussen be-
finner seg til enhver tid. Appen vil vise sanntidsinformasjon, rutetider, rutekart og bussruter.  
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Veileder. Nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter plan- og bygningsloven 
I februar 2015 tok Jernbaneverket i bruk en veileder om nasjonale jernbaneinteresser i 
arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Som en følge av jernbanereformen har Bane 
NOR oppdatert veilederen. Den reviderte veilederen er tilgjengelig på 
http://www.banenor.no/no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/ 
 
Bane NOR vil inneha rollen som forvaltningsmyndighet og avgi uttalelser til eksterne planer i 
henhold til plan-og bygningslovens bestemmelser, herunder vil foretaket inneha 
innsigelsesmyndigheten.  
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