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1

Detaljregulering av Granåsen idrettsby, planprogram

1.1

Forslagsstiller, plankonsulent.
Forslagsstillere bak planforslaget er Trondheim kommune, Eierskapsenheten i samarbeid med RENH
Granåsen AS. Sistnevnte er eid av NHP Eiendom og Rema. Pir II AS er engasjert som plankonsulent
(reguleringsarkitekt).

1.2

Planprogrammets funksjon, ny revisjon.
Planprogrammets hovedfunksjon er å være en kjøreplan for planarbeidet. Det redegjør for hensikten
med reguleringsplanen og for den kommende planprosessen. Det inneholder dessuten et
utredningsprogram dvs en oversikt over de temaene som må vurderes og drøftes.
Planprogrammet ble i sin første utgave lagt ut til høring og offentlig ettersyn i november 2019. Det er
nå revidert og har med en kort omtale av innspillene som kom inn. Det er også tatt inn andre nye
momenter i saken slik som formannskapets vedtak i sak PS 0233/20 og ideer og innspill fra
workshopserien våren 2020 (se egne avsnitt om disse). Teksten er dessuten forkortet og forenklet.
Planprogrammet legges nå fram til begrenset høring før det fremmes for fastsetting av
bygningsrådet.

Gul stiplet linje viser området ved Sivilforsvarsleiren / langs Kongsveien der Granåsen idrettsby skal utvikles.
Smistadveien krysser området og sør for denne ligger noen private bolig- og næringseiendommer. Nord for området
ligger eksisterende utfartsparkering. Skiarenaene ligger i sørvest.
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Bakgrunn for planarbeidet

2.1

Helhetsplanen for Granåsen
Med utgangspunkt i områdeplan for Granåsen skisenter (vedtatt 2016) har kommunen utarbeidet en
helhetsplan for idrettsanleggene i Granåsen (vedtatt av bystyret i 2017). Helhetsplanen er et
kommunalt prosjektarbeid (og ikke en arealplan etter plan- og bygningsloven). Helhetsplanen
beskriver utbygging og oppgradering av Granåsen til et komplett skianlegg for nordiske grener.
Granåsen skal kunne avholde internasjonale mesterskap som World Cup og VM, samtidig som det
skal være et hverdagsanlegg, en inngangsport til Bymarka og en kulturarena for byens befolkning.
Helhetsplanen beskriver tre hovedfaser:
• Utbyggingsfase 1 med anlegg for langrenn; bl.a. løyper, ny skibru over Smistadvegen, nytt helseog arenabygg
• Utbyggingsfase 2 med hoppanlegget, flytting av skiskytterarenaen og ny skibru til Litjåsen
• Utbyggingsfase 3 som omfatter utvikling av Granåsen idrettsby
Utbygging av kommunalteknisk infrastruktur berører og overlapper alle hovedfasene.
Detaljreguleringsplan for Granåsen idrettsanlegg (dvs arenaområdene og atkomstvegene) ble vedtatt
i 2018 som en oppfølging av helhetsplanen.

Illustrasjon: Utbyggingsfasene i helhetsplanen for Granåsen.

2.2

Granåsen idrettsby
I desember 2019 inngikk kommunen og RENH Granåsen AS en samarbeidsavtale om
detaljreguleringen av området ved sivilforsvarsleiren/ langs Kongsveien, kalt «Granåsen idrettsby».
Kommunedirektøren orienterte om avtaleinngåelsen i sak FO 06/20. Avtalen har følgende mål:
“Samarbeidet skal stimulere til økt aktivitet innen idrett og kultur, samt fremme
folkehelse og være i samsvar med Trondheims ambisiøse miljøplaner, og bidra til
utvikling av Trondheim som en turistdestinasjon.”
Tanken bak avtalen er at et privat-offentlig samarbeid kan gi positive synergier gjennom bredere
tilfang av funksjoner, lavere kostnader til investering og drift, økt kompetanse, konkurransekraft,
positiv byutvikling og miljøvennlig byggeri. Et fundament av økonomisk bærekraftig virksomhet i
Granåsen vil understøtte idretts- og aktivitetstilbud som kommunen alene neppe kan etablere og
drifte innenfor en overskuelig tidshorisont. Slik virksomhet kan være alt fra anlegg der klubbene er
inne på eiersiden sammen med private og/eller det offentlige (f.eks. fotballhall), rent kommersielle
idrettstilbud (f.eks. treningsstudio) via funksjoner av supplerende karakter (f.eks. servering, sportell,
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daglivarer/ handel) eller funksjoner som på annen måte har en tilknytning til idretts- og friluftslivet
(f.eks. forskning på snøproduksjon, folkehelse-tiltak, lokaler for idrettens organisasjoner osv.).
2.3

Kostnadsberegning av kommunalteknisk infrastruktur
Kommunaldirektøren har i 2020 revidert sitt kostnadsanslag for vei, vann og avløp i helhetsplanen.
Utbygging av denne infrastrukturen er stilt som rekkefølgekrav i vedtatt detaljregulering fra 2018.
Beregningen viser nå at veianlegget vil koste vesentlig mer enn man tidligere har antatt. Man vet i
dag mer om de krevende grunnforholdene på stedet og om aktuelle byggemetoder, og beregningene
er utført med større nøyaktighet.

2.4

Workshop-serie og konseptutvikling våren 2020
Det er gjennom flere brukerprosesser sett på ulike scenarier for utvikling av Granåsen idrettsby. Nå
sist med en workshop-serie med fem samlinger våren 2020. Her var det bred deltakelse fra brukere
og interessenter med over hundre involverte på det meste. Hensikten var å utvikle idéer, innspill og
føringer som grunnlag for det videre reguleringsarbeidet samt å skape engasjement, kunnskap og
forståelse for prosjektet.
Tema for workshopene var 1) Effektmål 2) Mulighetsrommet (Tenkte og mulig funksjoner i Granåsen
idrettsby og prioritering av disse) 3) Synergier og sambruk (Sammenkoblinger, rom og
funksjonsprogram) 4) Arkitektoniske og miljømessige ambisjoner 5) Valg av konsept.
Workshopene ledet fram til flere konklusjoner som forslagsstiller ønsker å bringe videre inn i plan- og
prosjekteringsarbeidet:
• Det ble formulert seks effektmål. Disse tas inn som mål som det videre arbeidet skal etterstrebe
og evalueres mot.
• Det ble lansert en rekke tenkelige funksjoner («programmer») som kan lokaliseres i idrettsbyen.
Det jobbes videre med å forankre de mest aktuelle som arealformål i reguleringsplanen og med å
trekke inn aktuelle brukere/ interessenter/ utviklere.
• Det ble skissert et utkast til utbyggingskonsept med en grov plassering av bygningsvolumer og
hovedfunksjoner på området (kalt «konsept A» eller «alternativ A»). Dette utvikles videre som
grunnlag for reguleringsplanen og til et fleksibelt prospekt der ulike programmer kan innlemmes.

Tabellen viser inviterte til
workshop 2,3 og 4.
Workshop 1 og 5 hadde
deltakere fra Trondheim
kommune og RENH Granåsen
AS.
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2.5

Politisk forankring
Bystyret, formannskapet, bygningsrådet og relevante politiske utvalg er orientert en rekke ganger om
utviklingen i Granåsen-prosjektet. Formannskapet hadde senest saken til behandling 8.9.2020 (sak PS
0233/20). I saken ble de nye kostnadsberegningene for infrastrukturen og det kommende
planarbeidet sett i sammenheng. Det ble vurdert når behovet for etablering av de ulike veianleggene
vil inntreffe, og man så på om tidsforskyvninger, eventuelt enklere løsninger, kan gi besparelser.
Følgende vedtak ble fattet:
1. Formannskapet ber kommunedirektøren gå videre med detaljregulering av
Granåsen idrettsby på bakgrunn av foreslått konsept A.
2. Formannskapet ber kommunedirektøren søke om dispensasjon fra
rekkefølgekrav i reguleringsplan r20170032 Granåsen idrettsanlegg eller
regulere vegarealene på nytt, i henhold til konsept A og løsning 1 for
kommunalteknisk infrastruktur. Det forutsettes at hensyn til trafikksikkerhet og
logistikk blir ivaretatt på en forsvarlig måte.
3. Formannskapet ber kommunedirektøren komme tilbake med en orientering om
hvordan vedtak om Granåsen som nullutslippsområde (PS 140/19) ivaretas i
planlegging og utbygging av Granåsen idrettsområde.

3

Planstatus

3.1

Kommuneplanens arealdel 2012-24 (KPA)
I kommuneplanens arealdel er hele Granåsen vist som landbruks- natur- og friluftsformål.
Markagrensa («rød strek») vises gjennom området, og i områdeplanen ble denne derfor justert noe.
Det foreslåtte planområdet ligger dermed i sin helhet utenfor Bymarka, slik markagrensa ble vedtatt i
områdeplanen.

3.2

Områdeplan for Granåsen skisenter, r20110012, vedtatt 16.5.2016.

Plankart områdeplanen fra 2016. Området for
idrettsbyen er markert med gul ring.

Intensjonen i planen er definert slik:
Det skal legges til rette for videreutvikling av Granåsen skianlegg der det kan avholdes
konkurranser på internasjonalt toppnivå samtidig som det legges til rette for
breddeidrett og friluftsaktiviteter. Området skal utformes slik at det framstår som et
regionalt og nasjonalt skianlegg og som arena for kulturaktiviteter. All ny utbygging skal
underbygge dette. 1

1

Områdeplan for Granåsen skisenter, r20110012, § 3 Fellesbestemmelser, Intensjoner i planen.
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Områdeplanen åpner for ny bebyggelse og nye anlegg innenfor definerte byggeområder. Planen viser
en omlegging av Smistadvegen, mellom dagens Toppidrettssenter og ned til ny rundkjøring i
Kongsvegen. I Kongsvegen reguleres også ny rundkjøring ved nordre atkomst til arenaområdet.
Områdeplanen stiller krav om detaljreguleringsplan for fire utbyggingsområder, herunder feltene
KBA2 og KBA3 der planlegging nå settes i gang. I disse feltene tillates
bebyggelse og anlegg, løypetraseer og installasjoner som naturlig hører til og
underbygger Granåsen skianlegg 2 .
Detaljreguleringen kan også komme i berøring med friområdet felt o_Fri2 med hensynssone H560_2
(skog som skjermer for vind samt bevaring av artsmangfold, skjøtsel) samt hensynssone H560_5
(utkanten av viltkorridor som følger Leirelva).
Relevante bestemmelser for idrettsbyen er ellers:
• rekkefølgebestemmelser med krav om ferdigstillelse av veianlegg (blant annet Kongsvegen og
Smistadvegen) før nye byggetiltak kan tas i bruk.
• krav om formingsveileder og utforming iht. denne
• krav om geoteknisk prosjektering

2

Områdeplan for Granåsen skisenter, r20110012, § 4.1.
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3.3

Detaljregulering Granåsen idrettsanlegg, r20170032, vedtatt 22.11.2018

Plankart detaljregulering fra 2018.

Detaljreguleringen fra 2018 legger til rette for en videreutvikling av stadionanleggene med fasiliteter
for alle skiidrettene på elite og breddeidrettsnivå. Intensjonen er at
Området skal utformes slik at det framstår som et regionalt og nasjonalt skianlegg og
som arena for kulturaktiviteter. All ny utbygging skal underbygge dette. 3
Det er også planlagt tiltak for friluftsliv og utfartspunkt for turer i marka. Barnehagen som ligger
sentralt i området inngår i planen. Kongsveien er regulert med fire felt mellom rundkjøringene, derav
to kollektivfelt. Det er her regulert holdeplasser og fotgjengerkryssing i plan.
Bestemmelsene setter krav om at det etableres et åpent areal på minst 10 mål som oppsamlingsplass
for kollektivreisende ved store arrangementer 4 . Arealet skal ligge i tilknytning til Kongsveien og vil
dermed havne helt eller delvis innenfor Idrettsbyen. Arealet skal være på plass før skiskytterarenaen
(felt o_BIA3) kan tas i bruk.

3
4

Detaljregulering Granåsen idrettsanlegg, r20170032, § 3.
Detaljregulering Granåsen idrettsanlegg, r20170032, § 11.
Planprogram Granåsen idrettsby, side 8

4

Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

4.1

Områdebeskrivelse
Granåsen skisenter er Trondheims hovedarena for vinteridrett knyttet til skihopping, kombinert,
langrenn og skiskyting. Anleggene i Granåsen ble oppgradert og bygget ut i forbindelse med VM på
ski i 1997 og er siden videreutviklet som konkurranse- og treningsarena for vinter- og
sommeridretter, som aktivitetsområde og som utfartsområde for turer i marka.
Avstanden til Trondheim sentrum er ca 10 km via Byåsvegen/Kongsvegen. Atkomst inn i planområdet
er fra Kongsvegen over den store parkeringsplassen i nord, eller via Smistadvegen. I krysset
Kongsveien / Smistadvegen er det lyskryss med fotgjengerkryssing og god trafikksikkerhet for alle
trafikantgrupper. Det er nylig etablert en (midlertidig) gang- og sykkelveg langs Smistadvegen, fra
krysset og opp til Toppidrettsenteret. Den nye tverrvegen regulert i områdeplanen bygges i 2020-21.
Hoppbakkene er for mange selve symbolet på skianlegget i Granåsen og er synlige i fjernvirkning fra
store deler av byen. Bakken ligger mot et åpent og relativt flatt landskapsrom, omkranset av
markante åser. De skogkledde åsene bidrar til å definere stedets karakter og skjermer samtidig
området mot vind. Det er mye myr på flata mot Kongsveien. Dybden varierer fra 2 til 11 meter.
Eksisterende anlegg som dagens Smistadveg og dagens bygninger ligger der det er gunstigst forhold.

4.2

Bebyggelse og berørte eiendommer innenfor planområdet
Nordvest for Smistadveien ligger den tidligere sivilforsvarsleiren med brannstasjon, en del mindre
kontor- og lagerbygg samt parkering.
Lengst i vest, nærmere hoppanlegget ligger to småbygg; «Sparebank1-hytta» og et enetasjes
(tidligere) bolighus.
Sørøst for Smistadveien ligger to bolighus (Smistadveien 4 og 8) og en næringseiendom
(«Møbelringen»).
Ut mot Kongsveien i øst ligger to ubebygde tomter. Disse disponeres av RENH Granåsen AS (som er
med-forslagsstiller i planen).
Øvrige private eiere er orientert om igangsatt planarbeid. Trondheim kommune har igangsatt
ervervsprosess av private eiendommer. Siviforsvarsleiren er tidligere overtatt av kommunen.

4.3

Samfunnssikkerhet - risiko- og sårbarhet
Det er gjort ROS-analyser i forbindelse med områdeplanen 2016 og detaljreguleringsplanen 2018.
Aktuelle hendelser vurdert til gul risiko er flom som følge av dambrudd i Leirsjøen, endringer i
grunnvann, glatte veger på grunn av frostrøyk ved snøproduksjon i anlegget, manglende
tilgjengelighet og framkommelighet og ev. evakuering ved store arrangement og trafikkulykker. Den
planlagte nordlige adkomstvegen vil kunne stå ca. 1,7 meter under vann ved en 200-års flom. Dette
anses som akseptabelt fordi det fins en omkjøringsmulighet som ikke vil være utsatt for denne
flomhendelsen. I ny detaljregulering må nevnte risikoforhold vurderes på nytt.

Planprogram Granåsen idrettsby, side 9

5

Mål for planarbeidet
Workshop #1 hadde effektmål som tema. Innspillene som kom fram, ble i etterkant sammenfattet i
seks overordnete effektmål for prosjektet. Forslagsstiller ønsker å ta disse med videre som mål som
tiltakene detaljreguleringen skal etterstrebe og evalueres etter:

I tillegg videreføres mål/ intensjoner fra områdeplanen 2016 og detaljreguleringen 2018 sine
bestemmelser:
• Det skal legges til rette for videreutvikling av Granåsen skianlegg der det kan avholdes
konkurranser på internasjonalt toppnivå samtidig som det legges til rette for breddeidrett og
friluftsaktiviteter.
• Området skal utformes slik at det framstår som et regionalt og nasjonalt skianlegg og som arena
for kulturaktiviteter. All ny utbygging skal underbygge dette.
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Beskrivelse av planforslaget

6.1

Forslag til planavgrensning

Kartutsnittet viser forslag til planavgrensning med rød linje. Områdeplanen 2016 er markert med brun linje/ flate,
detaljreguleringen2018 er markert med gul linje.

Formelt sett kan bare én reguleringsplan gjelde for et areal, og «siste plan gjelder først». En ny plan
vil altså erstatte en eldre plan i overlappingsområdet. Detaljregulering av Granåsen idrettsby vil
berøre vedtatte planer slik:
Delområder fra områdeplanen 2016:
Forslag til planavgrensning omfatter deler av feltene KBA2, KBA 3 og o_Fri2 som beskrevet over.
Delområder fra detaljreguleringen 2018
Forslaget omfatter også arealer i detaljreguleringen vedtatt i 2018. Dette for å følge opp
formannskapets vedtak 08.09. 2020 5 . Det planlegges ikke vesentlige endringer av bruken her, men
veisystemet og grensene mellom formål kan bli endret. Omfanget av justeringene er per i dag ikke
avklart. Utover veiformål er det tatt inn arealer som er tiltenkt skibru og skiskytteranlegg/skytehall
samt deler av eksisterende skog regulert til friområde med bestemmelser om skjøtsel og bevaring.
Andre arealer
På begge sider av Kongsvegen er deler av tilliggende jorder og skråninger tatt inn i planområdet.
Disse arealene er aktuelle å bruke som midlertidige anleggsområder når (hvis) nye veianlegg skal
bygges.

5

sak PS 0233/20 08.09.2020.
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6.2

Trafikkanlegg/ infrastruktur
Formannskapet har bedt kommunedirektøren legge til grunn at man på kort sikt realiserer et
veisystem som vist under (omtalt som løsning 1 i saken 5).

Vegløsninger vedtatt i detaljregulering 2018

Vegløsning 1, legges til grunn på kort sikt iht vedtak i
formannskapet 08.09.2020

Dette systemet gir betydelig kostnadsreduksjon og kortere byggetid i tidlige utbyggingsfaser samtidig
som de ulike elementene i den regulerte veiløsningen (detaljregulering 2018) kan realiseres på lengre
sikt. Oppgradering av Kongsveien vil naturlig henge sammen med videreutvikling av
kollektivrutetilbudet ved Granåsen. Signalet fra fylkeskommunen er at dette sannsynligvis ikke blir
aktuelt før ny anbudsutsettelse i 2029. Vegløsning 1 vil kreve dispensasjon fra rekkefølgekrav i
områdeplanen evt. ny regulering av fylkesvegen.
I tråd med vegløsning 1 legges det til grunn at avkjørsler fra Smistadveien til ny bebyggelse løses med
utgangspunkt i dagens vegtrasé, men samtidig slik at de kan legges om til framtidig løsning.
Buss-stopp i Kongsveien vil være ankomstpunkt for kollektivreisende og planen/ konseptet vil
etablere ganglinjer mot hopparena, skiarena og markaløypene. Ved arrangementer som ski-VM,
hopprenn, utekonserter o.l. med titusener av besøkende er det strenge krav til logistikk og
publikumsflyt. Torg, uterom og arealer som i det daglige nyttes til parkering, vil tas i bruk til dette.
6.3

Funksjoner
Funksjonene som etableres i Idrettsbyen skal bidra til realisering av målene beskrevet over.
Idrettsmiljøene har i ulike sammenhenger fremmet ønsker, men ingen idrettsanlegg er per i dag
sikret offentlig finansering. Dette gjelder også fotballhall, jfr. Bystyrevedtak 6 fra mai 2019:
Bystyret ber rådmannen fortsette dialogen med aktuelle samarbeidspartnere med sikte
på å få realisert bygging av en fotballhall i Granåsen, men fastholder at det ikke skal
bygges en kommunal fotballhall.
Å organisere funksjonene med tanke på sambruk av anlegg og støttefunksjoner kan gi gevinster i
investering og drift og dermed bedre muligheter for at de ser dagens lys. Utover tradisjonelle
idrettsanlegg vil også en rekke andre funksjoner kunne inngå og bidra til realisering av Idrettsbyen,
gitt riktig programmering, god fysisk organisering, samt rasjonelle opplegg for drift og samhandling. I
workshopserien våren 2020 ble det derfor gjennomført ide-dugnad på hva slags funksjoner som kan
være aktuelle og som vil bidra inn mot målene, jfr. tabell under.

6

Bystyret, 23.05.19, sak 44/19 Overordnet plan for videre arbeid med utbygging i Granåsen - utbyggingsfase 2 - budsjett etter
korrigeringer.
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Tabellen viser funksjonsliste sortert tematisk basert på innspill i Workshop #2. Listen er ikke uttømmende og utelukker
ikke nye funksjoner som ikke er nevnt, dersom disse passer inn i helheten og bidrar til å oppfylle målsettingene for
utvikling av området
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6.4

Bebyggelse
I workshopene ble deltakerne invitert til å lage egne forslag til fysisk organisering av planområdet
med funksjoner som nevnt over. Forslagene ble i videre prosess sammenfattet og «destillert» av
forslagstiller til tre hovedalternativer. Disse ble så vurdert i forhold til de overordnede målene,
kostnader og gjennomførbarhet (herunder kommunalteknisk infrastruktur, grunnforhold og mulighet
for trinnvis utbygging). Av de vurderte utkastene mener forslagsstiller at ett alternativ («konsept A»)
er det som best balanserer føringer i gjeldende planer, prosjektmålene og slike mer pragmatiske
hensyn. Prosjektets styringsgruppe har derfor innstilt på at dette legges til grunn for
detaljregulering, og formannskapet ga sin tilslutning den 08.09.2020.
I konseptet fordeles bygningsmassen på begge sider av Smistadveiens eksisterende trasé. Arealet
som i dag opptas av veien, kan utvikles til et romslig torg mellom byggene når Smistadveiens senere
flyttes. Fotballhallen må på grunn av størrelsen ligge nord for veien om den skal realiseres.
Plasseringen må tilpasses de vanskelige grunnforholdene, og hallen bør ikke skyves langt nordover.
Sør for Smistadveien kan ulike funksjoner kombineres og organiseres i flere byggetrinn.
Parallelt med planarbeidet vil forslagsstiller (eventuelt i samarbeid med andre interessenter) arbeide
videre med å utvikle både utbyggingskonsept og finansieringsmodeller.

Tidlige konseptskisser av Granåsen idrettsby, fra workshop-serien våren 2020.

Illustrasjonene (Pir II-20.06.2020) viser alternative plasseringer fotballhall og myrdybder (merk at sidearealer langs
spilleflate kan reduseres/tilpasses noe).

6.5

Alternativer
Bare ett hovedalternativ vurderes, men varianter av løsningen, herunder ulike utviklingstrinn, blir
vurdert løpende i planarbeidet. Der det er relevant, vil endringer i/ avvik fra vedtatte arealplaner bli
omtalt og vurdert.

Planprogram Granåsen idrettsby, side 14

7

Virkninger av planen - Utredningsprogram
Virkningene for miljø og samfunn av tiltak i detaljreguleringen av Granåsen idrettsby skal utredes og
vurderes. Resultatet av vurderingene skal brukes underveis i arbeidet. I tabellene under er det vist
hvilke temaer som skal utredes. Det gis en kort beskrivelse av utredningsbehov, -omfang og hvilke
metoder som skal benyttes. Det er skilt mellom temaer som er utløsende for krav om
konsekvensutredning (grønn tabell), temaer som skal inngå i en ROS-analyse (blå tabell) og andre
temaer som skal belyses i plandokumentene (gul tabell).
Temaer som er tilstrekkelig belyst i tidligere, utredes ikke på nytt.

7.1

Konsekvensutredning (KU)
Fordi utbyggingen må antas å komme over 15.000 m2, utløses krav om konsekvensutredning av
planforslaget 7. Konsekvensutredningen (KU) skal beskrive virkningene av tiltakene i planen og gi
anbefalinger til avbøtende tiltak der det er aktuelt. KU vil følge planforslaget som et eget vedlegg,
eventuelt innlemmes i planbeskrivelsen. KU rettes mot temaer som kan omtales som «lokale og
regionale virkninger». Det vil videre være behov for å oppdatere og supplere tidligere
konsekvensutredninger for temaene landskapsbilde og anleggsperiode.
Utbyggingsalternativ og 0-alternativ
Planforslaget, i KU-sammenheng gjerne kalt utbyggingsalternativet, er beskrevet over, i kapittel 6.
I en KU er det vanlig at dette sammenlignes med et referansealternativ, kalt 0-alternativet, som skal
være den mest sannsynlige utviklingen av området om planforslaget ikke gjennomføres.
Planområdet er gjennom områdeplanen 2016 allerede regulert til bebyggelse og infrastruktur. 0alternativet er dermed i dette tilfellet situasjonen slik Granåsen forventes å være med store deler av
planområdet bebygd og påvirket av infrastruktur som veger og parkeringsflater.
KU for vedtatte planer for Granåsen idrettsanlegg
Det er tidligere laget konsekvensutredninger for både områdeplanen 2016 og for
detaljreguleringsplanen 2018. Disse omhandler temaene landskap, naturmangfold, friluftsliv,
nærmiljø for barnehagen/ barn og unges oppvekstsvilkår og anleggsperioden. Oppsummering fra
detaljreguleringen viser, for de temaene som er vurdert og med den metodikken som er brukt, at nye
tiltak ved arenaområdet og ny Smistadveg ikke vil ha vesentlige negative virkninger for omgivelsene.
For de nærmeste omgivelsene vil anleggsperioden kunne gi negative virkninger så lenge den varer,
på grunn av anleggstrafikk, omlegging av trafikk, støy, støv, periodevis redusert framkommelighet o.l.

Den grønne tabellen under inneholder de temaene som er vurdert å være utløsende for krav om ny
KU for Granåsen Idrettsby, og disse må utredes slik KU-forskriften anviser.
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Jfr. Forskrift om konsekvensutredninger §6b og vedlegg 1 pkt 24.
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Utredningstema
Konsekvensutredning

Innhold

Metode / dokumentasjon

Byutvikling

Ny bebyggelse med nye funksjoner og
samlokalisering av funksjoner for ulike
idrettsformål kan påvirke etterspørsel
etter tilsvarende areal andre steder,
etterspørsel etter nærings- og
boligareal i bydelen og skape press på
området.
Ulike funksjoner kan ha ulike
virkninger på flere utredningstema, og
dette må konkretiseres i
konsekvensutredningen.

Mulige effekter for overordna arealbruk
og transport, og påvirkning på de
nærmeste lokalsenter på Stavset og
Flatåsen.
Beskrivelser av endrede premisser, lokalt
og regionalt, kvalitative vurderinger,
vurdere måloppnåelse ift.
visjon/målsetting.

Byliv og
mobilitet/forbindelseslinjer
(myke trafikanter)

Nye funksjoner/målpunkt og
forbindelser kan påvirke folks
bevegelsesmønster utover
planområdet. Ny bebyggelse vil fylles
med nye arbeidsplasser, som gir flere
brukere og besøkende til Granåsen.
I KU vurderes virkningen utbyggingen
kan få på reisevaner,
reisemiddelfordeling og
trafikkavvikling lokalt og på
by(dels)nivå.

Beskrivelser av endrede premisser, lokalt
og regionalt, kvalitative vurderinger,
vurdere måloppnåelse ift.
visjon/målsetting.
Utdype vurderinger fra KU for Granåsen
idrettsanlegg.

Landskapsbilde med nærog fjernvirkning

Planområdet grenser til Markagrensa,
og ligger i overgangen mellom
byggesonen og marka. Ny bebyggelse
mot Kongsvegen vil endre
Kongsvegens visuelle karakter, og skal
framstå som en innfallsport til marka.

Prinsipper fra metode og kriteriesett fra
Statens vegvesens veileder V‐712
benyttes så langt det er hensiktsmessig.

Anleggsperioden

Det vil skje en fasevis utbygging med
grensesnitt mot vegutbygging i
Kongsvegen og Smistadvegen.

Oppdatering av tema fra KU for Granåsen
idretts-anlegg, supplere med ny kunnskap
fra kommunale og private
infrastrukturprosjekter i området.

7.1

ROS-analyse
Ut ifra erfaringer fra ROS-analyser for områdeplan og detaljreguleringsplan, er det vurdert at flere
tema må vurderes på nytt, eller oppdateres og suppleres.
Utredningstemaer er vist i blå tabell under. ROS-analysen vil følge komplett plan som eget vedlegg.

Utredningstema ROS-analyse

Innhold

Metode / dokumentasjon

Grunnforhold

Store deler av planområdet er myr.
Det må undersøkes og vurderes ulike
utbyggings- og
fundamenteringsmetoder.

Benytte kjent og tilgjengelig kunnskap
fra tidligere og nye grunnundersøkelser.
Vurdere behov for supplerende
undersøkelser for å sikre at utbygging er
gjennomførbar, teknisk og økonomisk,
og ev. virkninger på grunnforhold, CO2utslipp (ved fjerning av myr) og
grunnvann.
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Forurenset grunn

Det er registrert forurenset grunn i
Sivilforsvarsleiren.

Påregne prøvetaking for å kartlegge
situasjonen på den tidligere
sivilforsvarsleiren. Vurdere behov og
muligheter for å fjerne og deponere
forurensede sedimenter og risiko
forbundet med dette.
Håndtere masser iht.
forurensningsforskriften i videre
planlegging og ved gjennomføring.

Klimapåvirkning (-tilpassing)

Skal implementeres i alle deler av
prosjektet.

Vurdere og beskrive klimatilpassing i
prosjektet. (eks. lokal
energiforsyning/produksjon og
energieffektiv ventilasjonsløsning til
fysisk god tilrettelegging av
kollektivløsninger osv.)
Kildegrunnlag: Tidligere
utredninger/forskningsprosjekt for
energi- og miljø(regnskap)

Vann/hydrologi, inkludert
overflatevann og flom Inkl.
risiko som følge av
klimaendringer

Håndtering av overvann, inkl.
klimaendringer som styrtregn og
temperaturøkning.
Vurdere kapasitet i eksisterende og
nye system for vann (åpne, lukkede,
bekker og rør). Dersom kapasiteten i
nevnte system er for liten vil dette
kunne føre til oversvømmelse og
skader på bebyggelse og anlegg.

Flomfare langs og nedstrøms bekken
som renner gjennom
planområdet/under dagens
langrennsarena skal vurderes.
Det må vurderes hvordan bekken og
grunnvann og overvann innenfor
planområdet kan håndteres, og
dimensjoner på bekk/rør må beregnes.
Hydraulisk kapasitet i
overvannssystemet må sjekkes.
Fordrøyning av overvann må koordineres
og ses i sammenheng med vurderinger
av grunnvann og flom.
Vurderinger presenteres i
planbeskrivelsen og i en ledningsplan for
tiltaket som følger reguleringsplanen.
Situasjon og avbøtende tiltak i
anleggsfasen(e) skal beskrives.
Hente kunnskap fra forskningssenteret
Klima2050
Leveres som VA-notat og -plan.

Støy

Støyutredning skal beskrive hvordan
utbyggingskonseptet, inkludert
eventuell støyfølsom bebyggelse er
tilpasset støysituasjonen.

Støy som en konsekvens av tiltaket, og
støy fra eksisterende trafikk til/fra ny
bebyggelse.
Sammenligning om det er vesentlige
endringer i støynivået før og etter
tiltaket og om tiltakets plassering gir
tilfredsstillende støyforhold for
eksisterende boligbebyggelse nord‐nord‐
øst for Kongsvegen.
Leveres som støyberegninger med
støysonekart.
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Trafikkavvikling og
trafikkmiljø

Trafikkavvikling og trafikksikkerhet
for alle trafikantgrupper (bil, sykkel,
gange) ved ulike typer og størrelser
av arrangement.

Utdype vurderinger fra KU for Granåsen
idrettsanlegg. Benytte kjent og
tilgjengelig kunnskap om trafikksituasjonen for området, befaring,
kjentfolk/brukere.
Mobilitet til og fra anlegget, vurdere
løsninger som fremmer
kollektivtransport, sykkel og gange
framfor privatbil. Parkeringsbehov, inkl.
utfartsparkering, og en restriktiv
parkeringsløsning og virkninger av dette,
må inngå i vurderingen.
Funksjon og trafikksikkerhet for
biladkomst, varelevering, konsertrigging
og rigging til andre store arrangement,
kollektivbetjening, samt system for
gående og syklende vurderes, med
utgangspunkt i vegnormaler og andre
relevante retningslinjer.
Situasjon og avbøtende tiltak i
anleggsfasen(e) skal beskrives.

Logistikk/publikumsstrømmer
(arealbehov)

Granåsen er konsertarena for store
konserter med 40 000 publikum.
Håndtering av store folkemengder
krever areal, inkl. ved evakuering av
store folkemengder.
Inkl. stort antall frivillige
«hjelpere»/arbeidere/vakter mm.

Beregning av publikumsstrømmer med
tilhørende arealbehov.

7.2

Andre tema som skal belyses i planen
Utover temaene for KU og ROS er flere temaer relevante å vurdere, jfr. gul tabell under. Disse vil
inngå i planbeskrivelsen.

Andre tema som skal belyses
i planen

Metode / dokumentasjon

Naturmangfold

Beskrivelse av eksisterende situasjon innenfor planområdet, og om planlagte
tiltak vil gi andre forutsetninger enn det som er forutsatt i gjeldende/vedtatte
planer.

Kulturmiljø

Beskrivelse av eksisterende situasjon innenfor planområdet, og om planlagte
tiltak vil gi andre forutsetninger enn det som er forutsatt i gjeldende/vedtatte
planer.

Arkitektur

Beskrivelser eksisterende situasjon innenfor planområdet for bybilde,
bebyggelsesstruktur og -høyder, typologi og utforming. Gjøre kvalitative
vurderinger av hvordan tiltaket forholder seg til «Formingsveileder for
Granåsen» og hvordan tiltaket vil påvirke overnevnte forhold, og vurdere
måloppnåelse ift. visjon/ målsetting.

Identitet og
opplevelseskvaliteter

Gjøre kvalitative vurderinger av hvordan tiltaket vil påvirke overnevnte forhold,
og vurdere måloppnåelse ift. visjon/målsetting.

Barn og unge

Barn og barnefamilier er ønsket i Granåsen, både som idrettsutøvere, og som
brukere av Granåsen som inngangsport til marka, og som anlegg for
hverdagsaktivitet. Beskrive endrede premisser, gjøre kvalitative vurderinger,
vurdere måloppnåelse ift. visjon.
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Beskrive hvordan skal barn og unges oppvekstmiljø sikres og gjøres kvalitativt
attraktivt, og hvordan trygg tilkomst med bruk av sykkel og kollektivtransport
sikres, og hvordan disse framkomstmiddel blir mer attraktive enn bil.
Vurdere planområdets betydning som hverdagsanlegg for idrett og friluftsliv i en
framtidig situasjon.
Vurdere barns og barnefamiliers ferdsel i og gjennom planområdet, inkl. atkomst
til Granåsen barnehage.
Synliggjøre uteromsareal og sol- skyggevirkninger.
Folkehelse

Arealplanlegging skal bidra til å fremme god folkehelse. Visjonen er at Granåsen
skal være allmennhetens rekreasjons- og friluftsområde med aktivitet hele uken
hele året, og med bredde i aktivitetstilbudet.
Beskrivelser av endrede premisser, kvalitative vurderinger, vurdere
måloppnåelse ift. visjon/målsetting.

Nullvekstmålet

Granåsen skal bidra til å nå nullvekstmålet. Beskrive hvordan planen bidrar til å
nå målet med Bymiljøavtalen, der all vekst i persontrafikk skal skje ved gange,
sykkel og kollektivtrafikk. Nullvekstmålmetoden kan benyttes som supplement.
Bruke rapportene «Utredning av Granåsen som nullutslippsområde» og
«Utredning av energiløsninger i Granåsen» som grunnlag».

Kommunal tjenesteyting (og
økonomi)

Utbyggingen kan øke antall brukere og nye arbeidsplasser i området som kan
øke behov for kommunale tjenester som barnehage, drift av veger og
turveg/løypenett. Vurdere kapasiteten i dagens tjenestetilbud i dialog med
Trondheim kommunes ulike tjenesteområder.

Kommunale utgifter,
gjennomførbarhet

Jf. nye kostnadsberegninger for kommunalteknisk infrastruktur, vil også
økonomiske konsekvenser for kommunen kunne være en betydelig virkning.
Med en dispensasjon fra eller en endring av rekkefølgekravene i områdeplanen
er det vurdert at kommunen kan oppnå en kostnadsreduksjon på om lag 200
millioner kroner, og det er sannsynlig at kommunalteknisk infrastruktur i
Granåsen kan bygges innenfor rammene i vedtatt Handlings- og økonomiplan.
En slik samfunnsøkonomisk virkning må vurderes i planprosessen.
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Planprosess – medvirkning
Tidligere:
Brukergrupper deltok i arbeidet med områdeplanen fram til 2015, og har senere deltatt i
utviklingsarbeidet med helhetsplanen. De har også deltatt i workshop-serien våren 2020.
Det er avholdt informasjonsmøter, i tillegg til et høyt antall arbeids- og dialogmøter for å kartlegge
alle brukeres behov, ønsker og muligheter for gjennomføring.
Representanter fra berørte og omkringliggende naboer er også invitert til brukergruppenes
fellesmøter.
Granåsen idrettsby, detaljregulering
Idrettenes og friluftslivets organisasjoner og brukergrupper, berørte naboer og eiendomsbesittere er
informert skriftlig ved oppstart og invitert til informasjonsmøte 19.11.2019.
I planprosessen vil det legges til rette for møter med særskilt berørte parter og parter som ved
oppstart har meldt ønske om møte.
Utarbeidelsen av planforslaget skal skje i samarbeid med relevante regionale myndigheter.

8.1

Innspill til planprogram og planprosess
I forbindelse med varsling av oppstart av reguleringsplanen og høring av planprogram kom det 8
brev/ e-poster med merknader og innspill til planarbeidet. Det var invitert til åpent
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informasjonsmøte 19.11.2019 der 6 interessenter møtte. Innspill i brev/eposter og i møtet er kort
oppsummert under.
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•

Regionale myndigheter påpekte tema som at Granåsen er viktig innfallsport til marka og skal være et
hverdagsanlegg, og at utbygging kan gi økt belastning som må tas hensyn til. Videre påpekes tema
som tilrettelegging for kollektivtransport, sykkel og gange, prosjektets miljøambisjoner og
kommunens nullvekstmål for personbiltrafikk. Fylkesmannen nevner i tillegg en rekke krav til ROSanalysen, og fylkeskommunen og Statens vegvesen har merknader til samarbeid om Kongsvegen og
om medvirkning med barn, unge, eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

•

Trøndelag brann- og redningstjeneste og Trønderenergi/Tensio TS påpeker at deres ansvarsområder
som brannsikkerhet og forsyningsnett for strøm må ivaretas i anleggsperioden og ved ferdig utbygd
område. De viser til gjeldende regelverk og veiledningsmateriale for oppfølging av temaene.

•

Trondheim Klatreklubb har innspill om at en ny klatrehall i regi av idretten selv må bygges i Granåsen,
og at denne må få en utforming med minimum 17 meters innendørs høyde, som gjør at
klatreklubben får brukt den til ønskede aktiviteter. Hovedmålet for klatremiljøet er å bygge et
hverdagsanlegg for klatrekurs og treninger for klubbens medlemmer og andre. Samtidig ønsker
klatremiljøet et anlegg det er mulig å avholde større tauklatrekonkurranser. De mener at flere barn
og unge blir ekskludert fra denne idretten, i og med at det i dag ikke finnes en kommunal idrettshall
for klatring, kun kommersielle/private anlegg.

•

Innspill fra naboer i Smistadvegen og på Kolsås foreslår tiltak for bedre trafikksikkerhet, både i
anleggsperioder og tiltak i ny plan. De ber om at det i anleggsperioder blir laget og skiltet trygge
atkomster for barn, og de foreslår fortau på østsiden av Kongsvegen i tilknytning til gårdsveg/snarveg
fra Kolsås. Gårdsvegen kommer rett ut i Kongsvegen, uten at det er fotgjengerkryssing eller fortau
fram til sikker kryssing. Det etterlyses en helhetlig vurdering av trafikksituasjonen i Kongsvegen. De
påpeker trafikale utfordringer i lyskrysset mellom Kongsvegen og Kolsåslia, og støyplager for beboere
på Kolsås på grunn av stor og økende trafikk på Kongsvegen. De ber om at det blir gjort tiltak for å
bøte på ulempene økt trafikk vil medføre. Det foreslås også en ny kommunal konsertsal i den nye
bebyggelsen med plass til flere enn 350 tilskuere, dvs. som er større enn Byåsen kulturbygg/Byåsens
skoles sal.

Framdrift
For detaljreguleringsprosessen er det laget en foreløpig skisse til framdrift vist under. Denne er laget
med henblikk på VM på ski 2025 og prøve VM 2024.
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