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Vedtak:  
Bygningsrådet vedtar å legge forslag til detaljregulering av E6 Ranheim – Værnes, 
delstrekning Reppekrysset – Væretunnelen, ut til offentlig ettersyn, samtidig som det sendes 
på høring. 
 

Reguleringsplanforslaget er vist på tre kart i målestokk 1:1000, merket Multiconsult, datert 
20.3.2019, sist endret 27.6.2019, i bestemmelser sist endret 8.8.2019 og beskrevet i 
planbeskrivelsen, sist endret 8.8.2019.  

 

Før sluttbehandling skal: 
a) løsning for syklende og gående over Vikelvbrua avklares. 
b) størrelsen på undergang ved Refset avklares med tanke på mulig framtidig varmesentral, 

og om bredden tilstrekkelig ivaretar viltpassasje og bekkeåpning. Løsningen skal 
anmerkes med hensynssone i plankartet. 

c) løsning for driftsundergang ved Govassmark og vannkulvert for Reppebekken avklares 
om de tilstrekkelig ivaretar sine funksjoner, og anmerkes med hensynssoner i plankartet. 

d) Støytiltak for berørte boliger liggende i gul og rød støysone forutsettes løst. 
e) behov for påkjøringsrampe ved Reppe avklares.  
f) det ses på alternative plasseringer for midlertidige riggområder som kan påføre 

landbruksjorda redusert produksjonsevne.  
 
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-11. 
 
 
Behandling: 
Ottar Michelsen (SV) alternativt forslag pva SV, MDG: 
Bygningsrådet avviser forslag til detaljregulering av E6 Ranheim – Værnes, delstrekning 
Reppekrysset – Væretunnelen.  
 
Bygningsrådet mener det fremlagte forslaget som vist på tre kart i målestokk 1:1000, merket 
Multiconsult, datert 20.3.2019, sist endret 27.6.2019, i bestemmelser sist endret 8.8.2019 og 



Trondheim kommune 

Saksprotokoll for Bygningsrådet 03.09.2019  

 

beskrevet i planbeskrivelsen, sist endret 8.8.2019 til detaljregulering, er i strid med nylig 
fremforhandlet byvekstavtale og ønsker derfor ikke å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.  
 
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-11. 
 
Geir Waage (Ap), endringsforslag pva Ap, KrF:  
Pkt d) endres til: 
d) Støytiltak for berørte boliger liggende i gul og rød støysone forutsettes løst 
 
Votering: 
Ved alternativ votering mellom innstillingen unntatt pkt d og Michelsens forslag ble 
innstillingen vedtatt mot 2 stemmer (1MDG, 1SV) avgitt for Michelsens forslag. 
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt d og Waages forslag ble Waages forslag 
enstemmig vedtatt. 
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