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Reguleringsplan for Sveberg handels- og næringspark, Malvik
kommune i Sør-Trondelag til høring og offentlig ettersyn- NVE har
innsigelse til planforslaget
Vi viser til ovennevnte sak samt vår uttalelse til planoppstart av 03.09.2009.

NVE har folgende kommentarer til planforslaget:
Vårt generelle inntrykk av planforslaget et at dette framstår som forholdsvis grundig og at kommunen
har tatt tak i flere viktige forhold tilknyttet området og for en stor del tatt disse inn i bestemmelsene.
Dette er bra. Det er imidlertid en svakhet i planmaterialet at flere av utredningene begynner å bli gamle
og enkelte av temaene burde etter vårt syn vært mer detaljert utredet. Dette gjelder bla. forhold som
flomfare og geoteknikk/grunnforhold.

Allmenne interesser tilknyttet vann og vassdrag:
Tiltakshaver onsket i utgangspunktet å lukke to bekker gjennom området i en lengde av opptil 350
meter. Dette er svært lange strekk og vi ville ikke kunne akseptert dette og en lukket losninu ville derfor
innebåret innsigelse fra vår side. Det er således svært gledelig at rådmannen anbefaler å beholde
vassdragene åpne. Dette er tatt inn i bestemmelsenes § 6.2.2. Slike bekker er viktige både i forhold til
naturmiljo, opplevelse og ikke minst kontroll med vannet i forhold til flomfare. Vi anbefaler at kantsona
utvides til minimum 10 meter til hver side av vannstrengen for å ivareta de allmenne interessene
tilknyttet vassdragene.
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I forslag til bestemmelsenes § 6.2.4 heter det at: "Naturlige flomveier skal kartlegges og i storst mulig
grad bevares. Vurderina av konsekvenser ou behov for risikoreduserende tiltak utredes etter NVEs
retningslinjer for Flaum- og skredfare i arealplanar". Dette er positivt og viser at tiltakshaver er opptatt
av denne naturfaren. Vi savner imidlertid flom- og vannlinjeberegninger for de to vassdragene. Dette bor
absolutt gjores senest i forbindelse med detaljreguleringsplanarbeidet og ikke skyves til den enkelte
byggesak. Dette er særlig viktig i slike områder som her: Beliggende under Ovre marin grense (MG) i
umiddelbar nærhet til store, nyurbaniserte arealer med mye harde flater og rask avrenning. Dette er en
problemstilling vi har flere steder i Trondheimsområdet, f.eks i næringsområdet på Torgård/Kvenild på
Tiller hvor det ble gjennomfort forsterkninger, forbygginger og energidrepere i Kvetabekken og delvis
Kvenildbekken for å hindre erosjon og utglidninger og for å godtgjore at kravene til i TEK/PBLs 28-1
om sikker byggregunn mot naturfare ble tilfredsstilt. Vi minner om ar det for denne type utbygginger er
200-års flommen som er dimensjonerende hendelse.

Geoteknikk/grunnforhold:
Vi har gjennomgått Swecos geotekniske notat "Geo-2" av 28.11.2008. Her konkluderer Sweco med at
området under marin grense består av lost lagret siltig finsand med middels faste leirige masser i dybden
og anser forholdet til kvikkleireskred/områdestabilitet
som avklart. Det anbefales likevel at en i
forbindelse med detaljregulering og i byggesaker i deponiområdet vurderer behovet for supplerende
undersokelser i forhold til beliggenhet og bygningsstorrelse. Dette er i utgangspunktet positivt men lite
konkret. I bestemmelsenes § 10.5, siste setning heter det at: "I samband med tomteavgrensning skal
geoteknikar konsulterast". Vi oppfatter dette til å gjelde alle tomter og ikke bare det tidligere
deponiområdet. Dette bor spesifiseres i bestemmelsene.

Konklusjon:
NVE forutsetter at bekkene beholdes åpne i dagen.
NVE forutsetter at alle utbyggingene avklares geoteknisk for tiltaksrealisering.
NVE krever at det L>jennomfores flom- og vannlinjeberegninger for de to berorte vassdragene
for å oppfylle kravene i TEK lOs §7-2 (sikkerhet mot flom) og PBEs § 28-1 om sikker
byggegrunn mot naturfare. Dette er å anse som et Vilkår for egengodkjenning- Innsigelse til
planforslaget.
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