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I forbindelse med varsel av oppstart kom følgende innspill/merknader inn og er behandlet i det videre 
planarbeidet. 

Navn Merknad (sammendrag) Kommentarer 
Fylkesmannen i 
Trøndelag, 
datert 28.11.18 

Klima og miljø 
FM er positiv til at det reguleres gang- og 
sykkelveg på strekningen. Dette er viktig for å 
bedre trafikksikkerheten for brukerne av vegen 
og gjør det enklere å velge gange- og sykkel 
framfor bil. 

 
Tas til orientering. 
 
 

Det må redegjøres for gjennomføring av 
anleggsarbeidet og tas inn bestemmelser i 
planen som sikrer tilfredsstillende 
trafikksikkerhet, støyforhold og luftkvalitet for 
bebyggelsen i nærheten. 

Dette er sikret i 
reguleringsbestemmelsenes 
§6.1 krav om nærmere 
dokumentasjon før anleggsstart 
og 6.2 Støy i anleggsfasen. 

Det må gjøres inngrep i eksisterende støyvoll 
langs Ringvålvegen. Fylkesmannen forutsetter 
at det gjøres tiltak for å sikre at eksisterende 
bebyggelse på strekningen ikke får høyere 
støynivåer enn i dag. Støyrapporten må 
dokumentere hvilke tiltak som er nødvendige 
for å sikre tilfredsstillende støyforhold for 
boligene langs Ringvålvegen. Nødvendige tiltak 
må sikres i bestemmelsene. 
 

Støyberegningene viser at 
tiltaket ikke endrer 
støysituasjonen vesentlig, dvs. 
Ikke gir økning over 3 dB. Det 
vises til kap. 5.7 i 
planbeskrivelsen, som 
omhandler støyberegninger. 
Eksisterende støyvoll vil bestå, 
men med noe endret utforming 
mot g/s vegen. (Se 
Planbeskrivelsen Kap.5.2) 

Fylkesmannen minner for øvrig 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. 
 

Dette er innarbeidet i § 6.3 i 
bestemmelsene. 
 

Helse og omsorg og Barn og unge 
En bedre tilrettelegging i form av gang- og 
sykkelveier er et godt folkehelsetiltak. Det gir 
bedre trafikksikkerhet for de myke trafikantene 
og kan også stimulere til økt hverdagsaktivitet. 
 
FM påpeker at aktuell strekning også er 
skolevei og det er derfor spesielt viktig at det 
utarbeides en tiltaksplan for bygge- og 
anleggsfasen som ivaretar trafikksikkerheten 
for de myke trafikantene. 

 
 
 
 
I forbindelse med anleggsstart 
og gjennomføring, blir det 
utarbeidet 
arbeidsvarslingsplan(er) hvor 
trafikksikkerheten for myke 
trafikanter vil bli sikret. 

Samfunnssikkerhet  



FM forutsetter at det foretas en risiko- og 
sårbarhetsanalyse. ROS-analysen skal vurdere 
risiko og sårbarhet som kan oppstå ved endret 
arealbruk med dagens forutsetninger, samt 
vurdere hvordan fremtidige klimaendringer kan 
påvirke tiltaket. 
 
FM gjør oppmerksom på kvikkleireområde 
Skjetlein som ligger sør for Ringvålvegen. Selv 
om dette området ligger noe sør for 
reguleringsområdet oppfordres det til at det 
utføres geotekniske undersøkelser og 
geoteknisk prosjektering før anleggsarbeidet 
starter. 

Det er utarbeidet en egen ROS-
analyse i forbindelse med 
planen, finnes i vedlegg. 
 
 
 
Grunnundersøkelser er 
gjennomført som en del av 
planarbeidet. Geoteknisk 
rapport finnes i vedlegg til 
planforslaget. 

Landbruk 
Ingen merknad 

 

Statens 
vegvesen, 
datert 22.11.18 

Statens vegvesen har ingen merknader til 
oppstartsvarselet. 

 

NVE, datert 
22.11.18 

Flom, erosjon og skred 
Plan- og bygningsloven og byggeteknisk 
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. 
 
 
 

Statens vegvesen har 
gjennomført 
grunnundersøkelser i 
forbindelse med prosjektet. 
Grunnforhold i prosjektet er 
vurdert av sakkyndig 
geoteknikker, geoteknisk 
rapport finnes i vedlegg. 
Stabiliteten er vurdert og det er 
foreslått nødvendige 
stabiliseringstiltak. 
Det er i planfasen laget en 
enkel drensplan som skal 
videreutvikles i neste 
planfase(byggeplanfasen). Alle 
nye beregninger skal da gis et 
klimapåslag, jfr. 
Planbeskrivelsens kap. 4.2. 

Rune Midtlyng 
og Mette 
Almåsbakk, e-
post datert 
30.11.18 

Nertrøa 61, gnr/bnr 177/68 
 
Behov 
Behovet for gang og sykkelbane langs 
Ringvålvegen er stort. Trafikkbelastningen er 
høy og med tanke på alle som benytter denne 
strekningen for rulleskitrening, sykkeltrening, 
løpetrening og sykling til/fra jobb, skole er 
behovet stort. I sommerhalvåret er også vegen 
trafikkert av badegjester på sykkel, der ofte 
barn/ungdommer. Dette er en farlig 
kombinasjon med all trafikken som også har 
økt i det siste. Grunneierne ser på tiltaket 

 
 
Ok 
 
 
 
 
 
 
 
 
Støyberegningene viser at 
tiltaket ikke endrer 



reguleringsplanen viser som veldig positivt, 
men det må tilrettelegges for dem som blir 
berørt. 
Påvirkning støy, støv og innsyn 
Støyen har økt drastisk i det siste som følge av 
tungtransport.  Fjerning av trær og busker vil ha 
stor innvirkning på støy- og støvbelastningen, 
og det vil bli økt innsyn. 
 
 
Tiltak 
Som avbøtende tiltak forslås det at det 
etableres en støttemur med gjerde/skjerm. 
Ønsker en behagelig prosess rundt planlegging, 
anleggsperiode og ettertiden. Ønsker befaring. 

støysituasjonen vesentlig, dvs. 
Ikke gir økning over 3 dB. Det 
vises til kap. 5.7 i 
planbeskrivelsen, som 
omhandler støyberegninger. 
 
Endelig utforming av sideareal, 
inkl. beplantning vil bli detaljert 
planlagt i byggeplanfasen. 

Anne Karin 
Lillevik og John 
Ivar Bjørnli, e-
post datert 
26.11.18 
 

Vurderer at det ikke er behov for ny g/s veg. 
Hensynet til fotgjengere og sykelister er 
ivaretatt av g/s veg på sørsiden av Ringvålvegen 
samt Nergeilan/Nertrøa/Jørgen Heggstads vei. 
Det mangler forbindelse fra Nertrøa og evt. ny 
g/s veg på nordsida av Ringvålvegen. Fordelen 
med tiltaket er ikke i samsvar med inngrep som 
må gjøres. 
Hvis g/s vegen bygges må det gjøre tiltak for 
bedring av trafikksikkerheten for myke 
trafikanter og fortas oppgradering av berørte 
eiendommer. 
 
 
 
Ønsker fartsreduserende tiltak i Ringvålvegen 
da det både er støy- og støvplager fra 
trafikken. 
 
 
Ønsker å redusere nåværende byggegrense mot 
vei, da det tidligere er gitt dispensasjon fra 
dette tidligere på begge sider av Ringvålvegen. 

Miljøpakken har mål om å 
begrense bilbruken gjennom å 
få flere til å gå, sykle og reise 
kollektivt. Utbygging av 
sykkelanlegg er et viktig grep 
for å nå målet. 
Det er ikke noe tilbud for 
syklende og gående på 
nordsiden av Ringvålvegen i 
dag fra Lundåsen og vestover. 
Ambisjonen for Miljøpakken er 
å øke fremkommeligheten for 
syklende og gående langs hele 
Ringvålvegen fra Heimdal 
sentrum og opp mot 
Hestsjøen/Ringvål. Denne 
planen er kun en liten del av 
denne strekningen. 
Fartsgrenser fastsettes ikke 
gjennom reguleringsplan og 
plan- og bygningsloven. Det 
kreves et eget vedtak, og gjøres 
av vegmyndigheten (Trøndelag 
fylkeskommune). 
Endring i byggegrense mot vei 
bør vurderes i forbindelse med 
eventuell justering av 
reguleringsplan for 
boligområdet, da dette kan ha 
konsekvenser for utnyttelse av 
boligtomtene. 

Arild Haugland, 
brev mottatt 
25.11.18 

Synes det er veldig positivt med planlagt g/s 
veg på nordsida av Ringvålvegen, men syns det 
er viktig at det sees på helheten i strekningen. 

Fartsgrenser fastsettes ikke 
gjennom reguleringsplan og 
plan- og bygningsloven. Det 



 Det største problemet i dagens situasjon er høy 
fart kombinert med myke trafikanter, 
tungtrafikk, smal vei, eksisterende 
støyskjerming(sør).  
 
Ønsker svar på spørsmål knyttet til 
vurderinger/beregninger/tillatelser gitt til 
støyskjerming sør for Ringvålvegen, deponi ved 
Hestsjøen, fartsgrense, plassering(rom) for 
fremtidig støyskjerm på nordsiden og 
bomregler for Klett. 

kreves et eget vedtak, og gjøres 
av vegmyndigheten (Trøndelag 
fylkeskommune).  
 
 
Vedrørende spørsmål om 
tidligere gitt byggetillatelser, så 
bes det om at spørsmålene 
rettes til Trondheim kommune. 
 
Støyberegningene viser at 
tiltaket ikke endrer 
støysituasjonen vesentlig, dvs. 
Ikke gir økning over 3 dB. Det 
vises til kap. 5.7 i 
planbeskrivelsen, som 
omhandler støyberegninger. 
Ifølge informasjon som ligger 
på www.vegamot.no så tilhører 
bomstasjonene på i Klett 
Bomsnitt Sør. Bomstasjonene 
på Moholt tilhører Bomsnitt 
Omkjøringsveien. Videre sier 
rabatt og fritaksordninger at de 
med Autopass-avtale, betaler 
kun en gang ved flere 
passeringer i samme bomsnitt 
og innenfor en tidsperiode på 
en time. 

Siv Kvæle 
Kobberrød og 
Arne 
Kobberrød, 
e-post datert 
26.11.18 

Mener eksiterende g/s veg på sørsiden er 
tilstrekkelig. Har bygd eget gjerde på 
eiendommen som sikkerhet for de som vurderte 
å ta snarvei bak garasjen og rett ut i vegen. Ber 
om at denne erstattes med støyskjerm hvis 
tiltaket blir gjennomført. 

Er kommentert i 
planbeskrivelsen, Kap. 5.7 s.18. 

Odd Arnfinn 
Olsen og 
Ingunn Olsen, 
e-post datert 
25.11.18 

Er imot tiltaket. 
Mener at g/s veg på nordsiden kan gå langs 
eksisterende veger (Ringvålvegen x 
Kongsvegen, J.Hegstads veg, Lundåsen, 
Nergeilan og til Rinvålvegen(v/Nergeilan 25)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utbygging på sørsiden av Ringvålvegen har 
medført at elg, rådyr mfl. er blitt borte. Har 

Miljøpakken har mål om å 
begrense bilbruken gjennom å 
få flere til å gå, sykle og reise 
kollektivt. Utbygging av 
sykkelanlegg er et viktig grep 
for å nå målet. 
Det er ikke noe tilbud for 
syklende og gående på 
nordsiden av Ringvålvegen i 
dag fra Lundåsen og vestover. 
Ambisjonen for Miljøpakken er 
å øke fremkommeligheten for 
syklende og gående langs hele 
Ringvålvegen fra Heimdal 

http://www.vegamot.no/


fugler i egen hekk. Er det utført 
konsekvensanalyser med hensyn til miljøet?  
 
Høy fart medfører støy og støvplager. Hekken 
fungere som en rensende lunge mot støvplager. 
Ønsker å få senket fartsgrensen, eventuelt lag 
fysiske hindringer. 
 

sentrum og opp mot 
Hestsjøen/Ringvål. Denne 
planen er kun en liten del av 
denne strekningen. 
 
Det er ikke stilt krav for 
konsekvenseutredning i denne 
reguleringsplanen. Naturmiljø 
er beskrevet i planbeskrivelsens 
kap. 5.8. 
 
Støyberegningene viser at 
tiltaket ikke endrer 
støysituasjonen vesentlig, dvs. 
Ikke gir økning over 3 dB. Det 
vises til kap. 5.7 i 
planbeskrivelsen, som 
omhandler støyberegninger 
Fartsgrenser fastsettes ikke 
gjennom reguleringsplan og 
plan- og bygningsloven. Det 
kreves et eget vedtak, og gjøres 
av vegmyndigheten (Trøndelag 
fylkeskommune). 

Janne og Bjarne 
Foss, 
brev datert 
24.11.18 
 

Utbygging på sørsiden med oppsetting av 
støygjerde har ført til økt støybelastning på 
nordsiden av Ringvålvegen. Krever at det blir 
bygget støyskjerming i forbindelse med 
planlagt tiltak.  
 
 
 
Trafikken på Ringvålvegen har et gjennomsnitt 
på 70 km/t, og det foregår massetransport som 
medfører både støy og støvplager. Mener det 
må legges inn fysiske tiltak som reduserer 
hastigheten. 
Ønsker direkte adkomst fra egen eiendom til ny 
g/s veg med en låsbar dør/port som hindrer at 
privat eiendom blir brukt til adkomst for hele 
feltet.. 
 

Støyberegningene viser at 
tiltaket ikke endrer 
støysituasjonen vesentlig, dvs. 
Ikke gir økning over 3 dB. Det 
vises til kap. 5.7 i 
planbeskrivelsen, som 
omhandler støyberegninger. 
 
Fartsgrenser fastsettes ikke 
gjennom reguleringsplan og 
plan- og bygningsloven. Det 
kreves et eget vedtak, og gjøres 
av vegmyndigheten (Trøndelag 
fylkeskommune). 
 
Det er i planprosessen vurdert 
felles snarveier fra 
boligområdet og til g/s vegen. 
Dette har ikke ført fram til en 
løsning, men gå-gruppen i 
miljøpakken jobber videre med 
saken. 

Torgeir Iversen, 
e-post datert 
19.11.18  

Eksisterende g/s veg sør for Ringvålvegen, men 
har en dårlig løsning i øst ved undergangen. 

Miljøpakken har mål om å 
begrense bilbruken gjennom å 
få flere til å gå, sykle og reise 



Planlagt g/s veg vil ikke kunne betjene 
boligeiendommen nord da det mangler direkte 
adkomst til g/s vegen. 
Å bruke Jørgen Heggstads veg, Nertrøa og 
Nergeilan er et bedre alternativ for de som bor i 
Lundåsen-området. Denne traseen vil ha bedre 
topografi enn det planlagt tiltak vil få. 
 
 
 
 
 
Det er mye trafikk, støy og støv fra 
Ringvålvegen. Støygjerdet på sydsiden 
reflekterer støyen mot nord. En reduksjon av 
eksisterende støyvoll gir bekymringer. 
Trafikken kjørere fortere enn skiltet 70 km/t. 
Høyrere fart må legges til grunn i 
støyberegningene. 
Massetransport til deponi gir mye støy og støv. 

kollektivt. Utbygging av 
sykkelanlegg er et viktig grep 
for å nå målet. 
Det er ikke noe tilbud for 
syklende og gående på 
nordsiden av Ringvålvegen i 
dag fra Lundåsen og vestover. 
Ambisjonen for Miljøpakken er 
å øke fremkommeligheten for 
syklende og gående langs hele 
Ringvålvegen fra Heimdal 
sentrum og opp mot 
Hestsjøen/Ringvål. Denne 
planen er kun en liten del av 
denne strekningen. 
 
Støyberegningene viser at 
tiltaket ikke endrer 
støysituasjonen vesentlig, dvs. 
Ikke gir økning over 3 dB. Det 
vises til kap. 5.7 i 
planbeskrivelsen, som 
omhandler støyberegninger. 

Torunn og 
Henning Aas, 
e-post datert 
08.11.18 

Er positive til planlagt tiltak. Men ønsker en 
forbindelse fra eiendommen og til g/s vegen. 
 
 
Ønsker og få delta i planleggingen av 
utformingen av grensen mellom planlagt tiltak 
og tomten. 

Det er i planprosessen vurdert 
felles snarveier fra 
boligområdet og til g/s vegen. 
Dette har ført fram til en 
løsning, men gå-gruppen i 
miljøpakken jobber videre med 
saken. 
Endelig utforming av sideareal, 
inkl. beplantning vil bli detaljert 
planlagt i byggeplanfasen. 

Rune Meyer og 
Hilde Bjørkmo, 
e-post datert 
21.11.18 

Hovedproblem er støy, innsyn og støv fra 
anleggstrafikk. Har grantrær som fungere som 
støy, støv og skjerming. 
Ønsker mur for sikring av bergskrent og slik at 
plenareal ikke blir forringet. 
 
 
 
Ønsker en forbindelse fra eiendommen og til 
g/s vegen. 

 
 
Det er i reguleringsplanen vist 
en støttemur som har en høyde 
der den tar igjen eksisterende 
terreng. Behovet for denne og 
endelig utforming av sideareal, 
inkl. beplantning vil bli detaljert 
planlagt i byggeplanfasen. 
Det er i planprosessen vurdert 
felles snarveier fra 
boligområdet og til g/s vegen. 
Dette har ført fram til en 
løsning, men gå-gruppen i 
miljøpakken jobber videre med 
saken. 



 

  


