
• nheim

Til nettverkssamling  om klimatilpasning, i Fredrikstad 31.8.2010  og 1.9.2010, ved Synøve 
Tangerud

EKSEMPLER PÅ KLIMATILPASNING I REGULERINGSPLANER 
VED ELV OG FJORD I TRONDHEIM.



Trondheim kommunes veileder for utarbeidelse av private 
planforslag http://www.trondheim.kommune.no/content.ap?thisId=1043588623

• Den legger utredningsplikten på forslagstiller
• Sjekkliste for planbeskrivelse av arealplaner forutsetter  bla at

– Flomfare
– Rasfare
– Havstigning
– Biologisk mangfold
– Vann og avløp 
blir utredet i plansaker

• Planprosess
– Oppstart møte med  fordiskusjon internt og tilbakemelding.
– Samråd og medvirkning, inkl. samrådsmøte med offentlige instanser. 

• Generelle kommunale krav i Trondheim
• Bygg  med kjellergulv under cote +4 m tillates ikke tilkoblet offentlige 

ledninger uten pumpeledning. 
• Krever fordrøyning av overvann
• Sikkerhetsfaktor på 1.2 ved beregning av overvann

http://www.trondheim.kommune.no/content.ap?thisId=1043588623


RANHEIM SKOLE OG 
FRIIDRETTSHALL

•Grenser inn til 
Sjøskogbekken med 
biologisk mangfold

•Trondheimsfjorden 

•Ligger på  fylling

•Utredninger

•Vannlinjeberegning

•Havstigning

•Geoteknikk

•Områdestabilitet

•Biologisk mangfold



RESULTAT

• Skolen og friidrettshallen ble lagt på eksisterende terreng, uten kjeller, 
dvs. ca cote +5 meter.

• Planbestemmelser:

– Eksisterende vegetasjon langs bekk og nord for turvei skal beholdes. 
Nyplanting bør unngås. 

– Sjøskogbekken skal bevares og erosjonssikres i nødvendig grad.   

– Utfylling i området eller sjøen tillates ikke. 

– Før brukstillatelse på skolebygning gis, skal nødvendig erosjonssikring   
av Sjøskogbekken være ferdigstilt.



– Før det kan gis ferdigattest for skolen og idrettshallen skal 
Sjøskogbekkens kulvert gjennom Ranheimsvegen gis nødvendig 
utbedring slik at flom unngås og slik at det blir mulighet for ørret- og 
laks å gå opp i bekken.

– Før igangsettingstillatelse kan gis, skal rapport fra geotekniske 
undersøkelser og geoteknisk prosjektering være ferdig. Eventuelle 
nødvendige avbøtende tiltak skal være gjennomført i henhold til 
anbefalinger i rapporten. 

– Søknad om tiltak kan ikke godkjennes før det er dokumentert at 
områdestabiliteten er tilfredsstillende, både i anleggsfasen og ved 
ferdig anlegg. NVEs retningslinje1/2007 med vedlegg skal følges. 

– Med søknad om tiltak skal følge vann- og avløpsplan, som redegjør 
for hvordan skolen med tilhørende anlegg skal inngå i en 
helhetsløsning for Ranheimsfjæra. 



BOLIGOMRÅDER I RANHEIMSFJÆRA



Områdene:

• Ligger på hver side av Vikelva, som er et vernet vassdrag

• Grenser til Trondheimsfjorden

• Ligger på oppfylt område

Utredninger:

• Geoteknikk, inkl. områdestabilitet

• To miljøtekniske utredninger for forurensing i grunnen

• Utredninger for Ranheimsfjæra og nedre del av Vikelva
– Potensielle miljøgevinster

– Vannkvalitet og vannføring gjennom året

– Stabilitet i elveskråninger, erosjonstiltak

– Opprensking  i elva

– Biologisk  mangfold og reetablering  som fiskeelv

– Utretting av elva, terskel

– Strandområdet

– Havstigning 

– Vind

– Forurensing i grunnen

• Overordnet vann- og avløpsplan



RESULTAT

• Kan bli et godt, robust og spennende boligområde.

• Elva vil få en urbanisert opparbeidelse på vestsida, som medfører at tap 
av vegetasjon. Noen miljøaspekt måtte vike.

• Det bygges parkeringskjellere, helt eller delvis nedgravd. Topp gulvnivå 
skal være høyere enn kote 4,0 meter. 

• Kjellergolv på min kote + 4 meter. 

• Golv i bolig på min + 4.5 meter. 





• Bebyggelsen ble lagt med åpninger mellom og parallell forskyvning for å 
redusere kastevinder. 

• Bestemmelser:

– Eventuell fylling/ steinplastring i eller mot sjøen skal godkjennes av 
geotekniker. 

– Med bebyggelsesplan skal det følge geoteknisk dokumentasjon av 
bebyggbarhet og områdestabilitet.

– Det biologiske mangfoldet i friområdene i strandsonen og langs 
Vikelva skal ivaretas ved alle tiltak. Med søknad om tiltak skal følge 
utredning/beskrivelse av hvordan dette er ivaretatt.



– Vikelva skal renskes opp og erosjonssikres. Opparbeidelse av elveløpet F5 
skal skje ut i fra hensynet til biologisk mangfold. Ved uttretting av 
elveløpet skal det etableres en terskel som bremser vannet. En terskel 
skal opparbeides slik at den har steinplastring i sider og bunn og med 
markert dyprenne som gir muligheter for oppvandrende fisk på lav 
vannstand. Terskelen må ha steinplastring i bunnen for å redusere 
muligheten for undergraving og erosjon ved lavvann. Terskelen må også 
utformes slik at den samler vannløpet til minimum 1 meter under øvre 
flomål (dvs. kote 1,57 moh) for å sikre mulighetene for oppvandrende fisk 
ved flo.



– I friområder tillates bare tiltak som hensyntar områdets sårbarhet. 
Utfylling i områdene, i Vikelva eller sjøen tillates ikke uten at dette 
fremgår av godkjent utomhusplan. 



– Planer for opparbeidelse og avslutning av friområdene mot sjø og 
langs Vikelva skal følge søknad om tiltak. Planer skal godkjennes av 
NVE. Planer skal utarbeides i samråd med Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag. 

– Ved etablering av bru over Vikelva, skal det tilrettelegges for vilttrekk 
langs elva. 

– Området F1 bør i hovedsak opprettholdes som i dag. Området skal 
beplantes med grupper av egnede busker, for nødvendig skjerming 
av fuglelivet. 



– Terreng og kantskog i F3 skal i hovedsak beholdes. På strekninger der 
Vikelva legges om skal det etableres ny kantvegetasjon. 



– Eksisterende verdifull  vegetasjon i F6 og F7skal beholdes.  

– I friluftområdet tillates bare tiltak som underordner seg områdets 
sårbarhet. Motorferdsel er ikke tillatt. 

– Detaljert plan for erosjonssikring av og opprydding i Vikelva og sjøen 
skal følge søknad om tiltak. Planen skal redegjøre for nødvendige 
avbøtende tiltak. Plan for erosjonssikring skal forelegges NVE før tiltak 
kan igangsettes. Med plan for erosjonssikring skal følge tiltaksplan for 
mudring/ opprensking av dammen som dannes over planlagt terskel.

– Med søknad om tiltak skal følge vann- og avløpsplan, som redegjør for 
hvordan ny bebyggelse med tilhørende anlegg skal inngå i en 
helhetsløsning for områdene i Ranheimsfjæra. 

– Søknad om tiltak kan ikke godkjennes før det er dokumentert at 
områdestabiliteten er tilfredsstillende, både i anleggsfasen og ved 
ferdig anlegg. NVEs retningslinje 1/ 2008 med vedlegg skal følges. 
Geoteknisk prosjektering og geoteknisk kontrollplan skal være ferdig 
før igangsettingstillatelse kan gis. 


