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Behandling av reguleringsplan for Kryssløsning Frøsetvegen for høring og offentlig ettersyn.
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Bakgrunn for planarbeidet
Planprosessen så langt
Oppstartsmøte ble avholdt mellom Asplan Viak og representanter fra kommunen den
26.01.2018.
Melding om oppstart ble kunngjort i Trønderbladet. Frist for uttalelse ble satt til 24.02.2018.
Planlagt tiltak
Planen innebærer en oppstramming av krysset mellom Frøsetvegen og Fv. 632, samt bygging av
170m med ny gang- og sykkelveg. Intensjonen med planen er å bedre trafikksikkerheten for
myke trafikanter. Tiltaket er ment å oppfylle rekkefølgekravet i kommunedelplanen for Støren §
1.1.4.h. hvor det fremgår følgende: «Atkomst/veikryss ved Frøseth (fylkesveg og kommunal veg)
må utbedres først før B-F3 kan utvikles.».

Figur 1: Oversiktskart over det aktuelle planområdet.
omriss.

Figur 2: Oversiktskart. Nærmere angivelse av planområdet med rødt

Planområde
Området ligger på Støren, i nederste del av Frøsetvegen. Planområdet er på 3055m2 og er i dag
bebygd med én bolig som er kjøpt av Midtre Gauldal kommune.
Planområdet befinner seg i bunnen av en markert terrengformasjon som stiger opp fra Fv. 632 og
oppover mot Frøset. Terrenget langs fylkesveien veksler mellom å være skrånende og med bratte
skjæringer. Området langs Fv. 632 består av tett vegetasjon.
Området er delt inn i følgende formål:
 Kjøreveg
383m2
 Gang- og sykkelvei
573m2
 Annen veggrunn - grøntareal
2099m2
Planforutsetninger
Området omfattes av kommunedelplan Støren og er ikke regulert i detaljplan, men har
tilgrensende planer i nord og sør. I kommunedelplan Støren er området hovedsakelig avsatt til
kombinert bebyggelse og anlegg, samt vegformål med følgende bestemmelser:
 Eksisterende bebyggelse benyttes til boligformål. Utvidelse av infrastruktur/utbygging av
veier forutsetter innløsing av eiendommene gnr/bnr/ 3/7, 3/16 og 3/19. Fortetting til
boligformål tillates ikke.
Eiendommen gbnr. 3/7 er den eneste eiendommen som blir direkte berørt av tiltaket.
Eiendommen er blitt innløst av kommunen.
Medvirkning og merknader til planoppstart
Oppsummering og vurdering av innspill er presenter i planbeskrivelsen.
Regulanten har ved oppstartsvarselet innhentet følgende kommentarer/merknader:
Fylkesmannen i Trøndelag forutsetter at det foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) i tråd med PBL § 4-3. og viser til DSB sin nye veileder fra 2017; «Samfunnssikkerhet i
kommunens arealplanlegging». Fylkesmannen påpeker at en ren sjekkliste uten videre
beskrivelser og analyse ikke er å anse som en ROS-analyse. Det skal i tillegg til å vurdere risiko
og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk med dagens forutsetninger, også vurderes
hvordan fremtidige klimaendringer eventuelt vil påvirke tiltaket.
ROS-analysen skal legges ved i saken og synliggjøres i forslaget til reguleringsplan, og avdekket
risiko skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk gjeldende på
andre måter. Fylkesmannen påpeker at det er kommunen som planmyndighet som har ansvar for
å godkjenne ROS-analysen i henhold til pbl. § 4-3.
For planområder under marin grense må det vises aktsomhet for mulige forekomster av
skredfarlig kvikkleire. Dette gjelder også utenfor kartlagte kvikkleiresoner. For oppfølging av
eventuelle fareområder vises det til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som er
sektormyndighet på skred og flom.
Nabo Brit Laila Hage (videre omtalt som naboen), (eier av gbnr. 3/24 og 3/279) skriver at
tiltaket vil berøre deres vann- og kloakkledninger og at stikkledninger må legges om. Videre
bemerkes det at tiltaket medfører at strømtilførselen til deres eiendom må legges i grunnen og at

toppen av fjellskjæringene må sikres. Det vises til en dom fra Gauldal herredsrett av 1971 hvor
kommunen ble ilagt å sette opp flettverksgjerde langs fjellskrent som ennå ikke er utført.
Naboen har videre påberopt seg retten til å føre opp garasje på sin eiendom ut fra dagens
tomtegrense, uavhengig av kommende planløsning rundt vei og fortau. Det stilles videre krav om
at eksisterende vei, tørrmur og avkjørsel til deres eiendom skal være som i dag, eller ved endring
tilbakeføres til dagens standard og utførelse. Dersom tiltaket berører deres avkjørsel må det
settes opp gjerde mot fortauet, slik at deres eiendom ikke forblir en lagerplass for snømasser.
Til sist bemerkes det at sprengningen kan medføre sprekkdannelser på bygninger, støpte plater
og utrasing av tørrmurer. Dette i tillegg til konsekvensen av å berøre deres avkjørsel er noe
naboen mener må inspiseres av sakkyndige før og etter at tiltaket er realisert, uten at dette får
økonomiske konsekvenser for naboen.
Mattilsynet viser til at borebrønnen til Støren vannverk ligger like vest for planområdet. Midtre
Gauldal kommune er vannverkseier og har uttalt til Mattilsynet at tiltaket ikke vil komme i
konflikt med verken kildebeskyttelsen eller infrastruktur til distribusjon av drikkevann i området.
Mattilsynet mener likevel at det er viktig å gjennomføre tiltaket på en slik måte at risikoen for
avrenning til grunnen minimaliseres. I det inngår lagring i anleggsperioden.
Drikkevannsforskriften § 4 heter det at det er forbudt å forurense vannforsyningssystem og
internt fordellingsnett dersom dette kan medføre fare for forurensning av drikkevannet.
Det må tas hensyn til eventuell eksisterende infrastruktur for drikkevannsforsyning ved
gravearbeider etc.
Mattilsynet har følgende planfaglige råd: Ved gjennomføring av reguleringsformålet bør det
etableres rutiner for bruk og lagring av olje, diesel mm. For å redusere sannsynligheten for
avrenning til grunnen. Det bør også etableres plan for håndtering av eventuelle uønskede
hendelser med denne type produkter.
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes automatisk freda, samiske kulturminner i
planområdet. De har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til planforslaget.
Det minnes om den generelle aktsomhetsplikten, og sametinget mener at denne bør nevnes i
reguleringsbestemmelsene.
Bane Nor viser til at Rørosbanen er av nasjonal betydning, spesielt med hensyn til godstrafikken
mellom Trøndelag og Østlandet. Bane Nor er opptatt av å sikre mulighetene for videre utvikling
av jernbanen og ønsker at det ved offentlig ettersyn foreligger en fagkyndig beskrivelse av om
det planlagte tiltaket kan føre til at jernbanen utsettes for økt fare for flom-, erosjons- og
skredskader. Endrede dreneringsveier og/eller periodevis økning av vann mot jernbanen må
vurderes. Sikkerheten må være tilstrekkelig både i anleggsfasen og permanent. Eventuelle
nødvendige risikoreduserende tiltak må beskrives og det må sannsynliggjøres at de er
gjennomførbare.
De viser forøvrig til krav og veileder for planlegging i nærheten av jernbanen.
Trøndelag fylkeskommune vurderer at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt med
automatisk fredete kulturminner. De minner om at prinsippene om universell utforming skal
ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til
barn og unges oppvekstsvilkår.

Gauldal Nett opplyser at de har kabler og rørføringer i planområdet, og ber om å få bli holdt
orientert om videre saksgang.
Statens vegvesen presiserer at de mener planforslaget ikke vil svare ut hele § 1.1.4 h) i
kommunedelplan for Støren, da den ikke omfatter kryss og kjørevei, men kun en planlegging av
gang- og sykkelvei. De mener det vil være nødvendig med tiltak på selve krysset. De påpeker for
øvrig at de synes den foreløpige løsningen ser litt vel omfattende ut. De ønsker gjerne å bistå
med det videre arbeidet, dersom det er behov for det.
Planens innhold
 Gangs- og sykkelvei
Gang- og sykkelvei (videre omtalt som GS-vegen) vil medføre bergskjæringer og en støttemur
fra profil 15-70. Støttemuren gjør det mulig å stramme opp krysset og gi en bedre vinkel på
påkoblingen til fylkesvegen. GS-vegen vil ha en totalbredde på 3,5m hvorav 3m er asfalt og
0,25m er grusskulder på hver side.
Planlagt GS-veg er 170m lang og har et areal på 573m2.
 Kjøreveg
Krysset mellom Frøsetvegen og Fv. 632 strammes opp ved at overgangsfeltet flyttes ca. 100m
vestover, det etableres en overkjørbar dråpeøy i Frøsetvegen i tillegg til at vegen trekkes litt
nordover mot ny GS-veg. Det foreslås også et overkjørbart felt for høyresvingende, større
kjøretøy som kommer ned Frøsetvegen og skal inn på Fv. 632.
Området avsatt til kjøreveg utgjør 383m2.
 Annen veggrunn - grøntareal
Areal utenfor vegkant reguleres til annen veggrunn og utgjør et areal på 2099m2. Området
omfatter frisiktområde, støttemur/kantstein, fylling og grøft. Sidearealer skal tilsås og beplantes
eller opparbeides med veidekke tilpasset omgivelsene og utføres samtidig med veganlegget.
Vurdering
Rådmannen vurderer at planforslaget i all hovedsak viser en god arealutnyttelse og arrondering
av de berørte arealene. Allikevel er det enkelte forhold ved planforslaget som må vurderes.
Oppmåling
I forbindelse med oppstartsmøte ble det stilt krav fra Rådmannen om at grenser berørt av
planforslaget må måles opp etter dagens standard og krav. Rådmannen har påpekt dette kravet
overfor regulanten i forbindelse med oversendelse av planforslaget. Regulanten har valgt å sette
inn en bestemmelse i reguleringsplanen §5.4 hvor det fremgår følgende: «Klarlegging av usikre
grenser skal være gjennomført før det gis igangsettingstillatelse». Rådmannen mener dette er en
dårlig løsning og foreslår at bestemmelsen fjernes. For å opprettholde fremdriften i
planprosessen foreslår Rådmannen at manglende klarlegging ikke er til hinder for at planen
legges ut til offentlig ettersyn, men at oppmåling må være gjennomført før planen tas opp til
andre gangs behandling.
Plankart og planforslag

Kommunen oversendte mangelbrev til regulanten der det blant annet ble etterspurt utvidelse av
planområde til å omfatte hele eiendommen gbnr. 3/7. Dette er imøtekommet og plankartet gir et
oversiktlig bilde av hva områdene tenkes brukt til.
På side 3 i reguleringsbestemmelsene er det et merke hvor det står «oppdragsstyring verktøy
Rapport». Dette må fjernes.
Planbestemmelsene må vise til rett hjemmel for formålet (jf. pbl. § 12-5, og utdypning i kart- og
planforskriftens vedlegg).
§3.1 tekniske detaljplaner
Regulanten har allerede sendt inn en teknisk detaljplan for kjøreveg, gang-/sykkelveg og
sidearealer. Det må tydeliggjøres at den innsendte tekniske planen datert xx er rettslig bindende
og dermed blir godkjent samtidig som reguleringsplanen.
§ 6 rekkefølgebestemmelser
Det foreligger kun ett rekkefølgekrav under § 6 «rekkefølgebestemmelser». Noen av de andre
bestemmelsene er også rekkefølgekrav, uten at de er blitt inntatt i § 6. Dette må endres slik at det
tydelig fremgår hvilke rekkefølgebestemmelser som gjelder for planområdet.
Risiko og sårbarhetsanalyse
Under pkt. 7 og 28 i ROS-analysen er det vurdert at området ikke er utsatt for elveflom og at
tiltaket ikke kan få konsekvenser for vei. Samtidig fremgår det av både hydrologisk notat og
planbeskrivelsen at tiltaket medfører økt vannmengde til en stikkrenne under Fv. 632 som
allerede er underdimensjonert. Rådmannen anser dette som en svakhet, men vurderer at ROSanalysen kan godkjennes slik den foreligger.
Hydrologi notat
Det foreligger et eget hydrologisk notat for området, utarbeidet av Asplan Viak. Notatet
inneholder flom og hydrauliske beregninger for å kontrollere at dimensjon på eksisterende
stikkrenner har tilstrekkelig kapasitet ved flom.
Vannmengden fra det nye GS-vegarealet er svært lite og konsekvensene av den nye GS-vegen på
avrenning i det totale nedbørsfeltet er ubetydelig, sammenlignes med flom fra det naturlige
nedslagsfeltet.
Kapasiteten til stikkrenner under FV632 og Rørosbanen er ikke tilstrekkelig ved 200-årsflom.
Ved en slik flom vil det oppstå oppstuvning på oppstrøms side og det finnes ingen ekstra
kapasitet i form av frispeilstrømning i stikkrennene. Det anbefales at stikkrennene blir
dimensjonert for å tåle 200-års-flommen.
Rådmannen mener notatet gir en god oversikt over dimensjon og kapasitet på eksisterende
stikkrenner i området.
Geologisk notat
Det foreligger et eget geologisk notat for området, utarbeidet av Asplan Viak. Notatet beskriver
regelverk, grunnforhold og geologiske vurderinger.
Rådmannen mener notatet gir en god oversikt over de geologiske forholdene i området.
Planbeskrivelse

Planen legger opp til en bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter langs Frøsetvegen, noe
Rådmannen vurderer som positivt. Det er kommet inn flere merknader av betydning knyttet til
sikkerhet, flom, erosjons- og skredfare.
Naboen på eiendom gbnr. 3/24 og 3/279 er bekymret for at tiltaket vil berøre eiendommens
vann- og kloakkledninger slik at stikkledningene må legges om. Naboen mener videre at tiltaket
vil medføre at strømtilførselen til eiendommen må legges i grunnen og at topp av fjellskjæringer
må sikres.
Eiendommen(e) er tilknyttet kommunalt vann- og avløp. Eventuell omlegging av eiendommens
rørtrase vil bli håndtert og bekostet av kommunen.
Det fremgår av planbeskrivelsen at lavspentledningen som forsyner Frøsetvegen 1 og 3 skal
fjernes eller flyttes. Regulanten har i tidligere brev fått beskjed om at forholdet må innarbeides
som et rekkefølgekrav i bestemmelsene. Regulanten har i sitt tilsvar til kommunen uttalt at
forholdet er ivaretatt av annet lovverk og at det derfor ikke er nødvendig å ta det inn i
reguleringsbestemmelsene. Videre skriver regulanten at det i §3.1 presiseres at kommunen blir
forelagt teknisk detaljplan før søknad om igangsetting.
Rådmannen vurderer at fremlegging av teknisk detaljplan før søknad om igangsetting ikke sikrer
gjennomføring av omleggingen/fjerningen av lavspentledningen. Til tross for at tilkopling til
strømnettet er ivaretatt av andre lover, åpner plan- og bygningsloven opp for at bestemmelsene
kan hjemle fastsetting av ledningstrase for strøm. jf. pbl. § 12-7 nr. 1, jf.
Reguleringsplanveileder, sept. 2018, s. 121. Rådmannen opprettholder derfor sitt krav om at
forholdet må innarbeides som et rekkefølgekrav i bestemmelsene.
Naboens merknad vedrørende sikring av fjellskjæringer og oppføring av gjerde langs
fjellskrenten er ivaretatt i bestemmelsene § 4.2 hvor det fremgår følgende: «Fjellskjæringer skal
sikres mot steinsprang i henhold til ingeniørgeologisk notat, jf. § 5.3. Terrengsprang skal sikres
med rekkverk i henhold til TEK 17 § 8-3 og 12-15».
Naboen har videre påberopt seg retten til å føre opp garasje ut fra eksisterende tomtegrense,
uavhengig av kommende planløsning. Rådmannen har forståelse for naboens ønske om å sikre
seg muligheten til å føre opp garasje på eiendommen. Plan- og bygningsloven åpner imidlertid
ikke opp for at bestemmelsene i en reguleringsplan kan gi rettigheter av en slik art. Hvorvidt det
vil være mulig å føre opp en garasje på eiendommen, vil bero på en konkret vurdering av
søknaden og gjeldende plangrunnlag.
Det bemerkes at tiltaket kan medføre sprekkdannelser på bygning, støpte plater samt utrasing av
eksisterende tørrmurer ved sprengning. Merknaden er ivaretatt i §5.2 hvor det fremgår at det skal
foreligge fagkyndig tilstandsvurdering av nabobebyggelsen i tillegg til at naboeiendommen skal
benyttes som målested for vibrasjoner.
Til sist er det bemerket at tiltaket vil medføre en generell verdiforringelse av naboens eiendom.
Rådmannen har forståelse for naboens bekymring vedrørende verdiforringelse. Reguleringen tar
imidlertid ikke stilling til verdiforringelse, og det er heller ikke adgang til å gi bestemmelser om
økonomiske forhold.
På side 14 i planbeskrivelsen fremgår det at det skal bygges 170m med GS-veg. Under pkt- 4.7,
s. 19 står det motsetningsvis at det skal bygges ca. 100m med GS-veg. Dette må endres slik at
tallene stemmer.

Vannforsyning
Tiltaket vil ikke komme i konflikt med verken kildebeskyttelse eller infrastruktur knyttet til
distribusjon av drikkevann i området. Mattilsynet har likevel påpekt at det er viktig å
gjennomføre tiltaket på en slik måte at risikoen for avrenning av olje/diesel minimaliseres. Det
anbefales derfor at det utarbeides rutiner for bruk og lagring av olje, diesel mm. Merknaden er
blitt ivaretatt ved at det i § 5.1 er stilt krav om en egen plan for å beskytte omgivelsene mot støy
og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen, i tillegg til at det i 2. ledd anbefales at det utarbeides
rutiner for lagring av olje/diesel og håndtering av uønskede hendelser med denne type produkter.
Rådmannen vurderer det som positivt at bestemmelsen hjemler krav til bygge- og anleggsfasen,
men vurderer det som uheldig at bestemmelsen er utformet i «bør» form. For å unngå for stort
tolkningsrom mener Rådmannen at bestemmelsene må skrives i «skal»-form.
Trafikksikkerhet
Det fremgår av plankartet og planbeskrivelsen at endringen av krysset vil medføre at trafikk som
kommer fra vest vil få god oversikt over kryssende fotgjengere, samt god sikt inn i kryssområdet
for biler som kommer ned Frøsetvegen og skal inn på Fv. 632. Trafikk på vei ned Frøsetvegen
vil ikke lengre risikere å måtte stoppe midt i bakken for fotgjengere, men vil ha god sikt fram til
fotgjengerkryssingen som flyttes ca. 100m vestover. Rådmannen vurderer det som positivt at
planen legger opp til at siktforholdene i krysset blir forbedret.
Det er innregulert en GS-veg som skal ivareta trafikksikkerheten for de myke trafikantene. GSvegen vil bidra til en sikrere skoleveg fra Frøset til Støren barne- og ungdomsskole og Gaula vgs.
Å tilrettelegge for gang- og sykkelveg er noe Rådmannen vurderer som positivt.
Statens vegvesen har i sin uttalelse kommet med flere bemerkninger til planforslaget. Regulanten
har i ettertid avholdt arbeidsmøte med Statens vegvesen og det fremgår av planbeskrivelsen at
fremlagt planforslag er et resultat av bearbeiding gjort i etterkant av arbeidsmøtet. Rådmannen
vurderer det som positivt at regulanten har samarbeidet med Statens vegvesen og mener at
planforslaget legger opp til bedre siktforhold og tryggere fotgjengerkryssing.
Universell utforming
Planforslaget legger opp til at deler av GS-vegen ikke er i henhold til anbefalt stigning for
universell utforming. I planbeskrivelsen er dette begrunnet med at planlagt stigningsforhold
ansees å være det beste stigningstallet man kan oppnå på grunn av terrengets beskaffenhet.
Rådmannen mener det er negativt at det planlegges GS-veg som ikke oppfyller kravene til
universell utforming, men vurderer at planforslaget må sees i sammenheng med terrenget og
tilgrensende GS-veg langs Frøsetvegen, som uansett vil være vesentlig brattere.
Geotekniske forhold
Det er utarbeidet et geologisk notat som redegjør for grunnforhold og geologiske vurderinger.
Dette er vurdert i planbeskrivelsen med en konklusjon om at det ikke er fare for skred i området.
Notatet konkluderer videre med at bergkvaliteten er dårlig og at det må forventes bergsikring for
å hindre nedfall av stein på GS-vegen. Rådmannen vurderer det som positivt at bestemmelsene
sikrer at tiltaket blir gjennomført i tråd med rådene fra det geologiske notatet.
Rådmannen har på nåværende tidspunkt ingen ytterligere kommentarer til planforslaget.

Konklusjon
Planforslaget anbefales lagt ut på høring og offentlig ettersyn med de endringene som nevnt
nedenfor.
Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, plan og miljø vedtar at reguleringsplan 50272018002 Kryssløsning
Frøsetvegen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i
planforslaget:
 §5.4 fjernes.
 Pkt. 3.1 i reguleringsbestemmelsene;
o Det må tydeliggjøres at den innsendte tekniske planen datert xx er en del av
reguleringsplanen, er rettslig bindende for området og blir godkjent samtidig som
reguleringsplanen.
 På side 3 i reguleringsbestemmelsene er det et merke hvor det står «oppdragsstyring
verktøy Rapport». Dette må fjernes.
 § 6 endres slik at alle rekkefølgebestemmelsene får en samlet og oversiktlig fremstilling.
 §5.1 endres slik at bestemmelsen er skrevet i «skal»-form, ikke i «bør»-form.
 Lavspentledningen som forsyner Frøsetvegen 1 og 3 skal ifølge beskrivelsen fjernes eller
flyttes. Forholdet må innarbeides som et rekkefølgekrav i bestemmelsene.
 Planbestemmelsene må vise til rett hjemmel for formålet (jf. pbl. § 12-5, og utdypning i
kart- og planforskriftens vedlegg).
 Planbeskrivelsen må endres slik at det oppgis korrekt antall meter med GS-veg som skal
bygges.
Øvrige vilkår:
 Oppmåling av usikre grenser skal være gjennomført før planen tas opp til andre gangs
behandling.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10

