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Post- og besøksadresse 
Melhus kommune 
Rådhusvegen 2 
7224 Melhus 

E-post postmottak@melhus.kommune.no 
Hjemmeside www.melhus.kommune.no 
Orgnr. 938 726 027 
Telefon +47 72 85 80 00 

 

Til berørte parter  
 
 
 
    

Høring - NVEs sikringsplan P20256  
Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Rødde i Melhus kommune 
 
 
Sikringsplan P20256 «Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Rødde i Melhus kommune», datert 08.07.19, 
utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), legges med dette ut på lokal høring.  

 

Omtale av planen 

Gjennom NVEs Program for økt sikkerhet mot leirskred har Norges Geotekniske Institutt (NGI) på oppdrag 
fra NVE utredet skredfaren i kvikkleiresonene Litj-Ler, Sørnypan, Asgarden, Stokkaunet og Rødde. Det er 
blitt gjort omfattende stabilitetsvurderinger av sonene, hvor NGI anbefaler sikringstiltak på enkelte 
lokaliteter.  

NVE foreslår derfor å sikre Hørsdalsbekken, Stokkbekken og Kvamsbekken med sidebekker over en lengde 
på totalt ca. 2500 meter. Av dette inngår erosjonssikring av bekker (1600 meter), erosjonssikring og 
støttefylling av bekker (600 meter) og avlastning av 4 skråningstopper (330 meter).  

Bekkene skal heves 1-1,5 meter med samfengt sprengt stein. Det totale steinbehovet er beregnet til 
43 140 lm3, dette inkluderer også masse til bygging av anleggsveger.  

Det vil tas store miljømessige hensyn til bekkemiljøet ved utførelsen av sikringsarbeidene og NVE tar sikte 
på å ivareta naturmangfoldet så godt som mulig.  

Se vedlagt sikringsplan for flere detaljer. 

 

Formål og hensikt 

Sikringstiltakene har til hensikt å forhindre kvikkleireskred innenfor kvikkleiresonene på Rødde i Melhus 
kommune. Et kvikkleireskred kan i verste fall føre til tap av menneskeliv og omfattende ødeleggelser på 
boliger, gårder, skole, lagerbygninger, garasjer, veg, jernbane og annen viktig infrastruktur som finnes i 
området.  

 

Finansiering og utførelse 

Kostnadsoverslaget for hele tiltaket er på kr. 15 280 000,- eks. mva. Kommunen er pålagt en distriktsandel 
på 20 %.  

Fremdrift og tidspunkt for utførelse styres av NVE, under forutsetning av at tiltaket kan prioriteres 
innenfor de midlene som gis til sikringstiltak mot flom- og skredfare og miljøtiltak i vassdrag over 
statsbudsjettets kap. 1820 post 22.  
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Kommunen vil komme tilbake med nærmere informasjon om tidspunkt for oppstart av sikringsarbeidene 
når dette foreligger.  

 

Lokal høring og frist for innsending av merknader 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 5-2 og kommuneplanens arealdel, datert 16.12.14, legges NVE-
plan P20256 ut på lokal høring.  

Vi ber om at berørte parter kommer med relevante opplysninger som kan være av betydning for 
gjennomføringen av planen. Dette kan for eksempel være private vann- og avløpsledninger (også 
drens/overvann) som berører området, samt kabler, brønner, fiske, miljøvern, kommentarer til 
trafikkavvikling, midlertidige anleggsveger, etc.  

Eventuelle innspill eller merknader til planen sendes skriftlig til Melhus kommune v/ Teknisk drift, 
Rådhusvegen 2, 7224 Melhus via ordinær post, eller med epost til postmottak@melhus.kommune.no 
innen 3. september 2019.  Merk brevet/eposten med «19/3352 CARMEV».  

 

Åpent folkemøte 

NVE vil i samarbeid med kommunen arrangere et åpent folkemøte om sikringsarbeidene i slutten av 
august. Informasjon om tidspunkt og sted vil kommunen komme tilbake til. Vi oppfordrer til å følge med 
på kommunens hjemmesider www.melhus.kommune.no.  

 

 

 

 

 

Vedlegg: 
Sikringsplan P20256, datert 08.07.19 
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