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Forord  
 

Forslag til planprogram for detaljplan for Lerkendal Øst er utarbeidet av plankonsulent Norconsult AS på 
vegne av forslagsstiller Klokkesvingen AS som er heleid av Rosenborg Ballklub. 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, avklare premisser for utarbeidelsen samt 
beskrive tematiske utredninger som må gjennomføres for å belyse virkninger av planlagt utbygging. 

Dokumentet legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring mai 2022, sammen med varsel om oppstart 
av planarbeidet.. Deretter vil det bearbeides ut fra innspillene som kommer i høringsperioden, før det 
endelige planprogrammet fastsettes av Bygningsrådet. 

Etter at planprogrammet er fastsatt av Bygningsrådet utarbeides reguleringsplanen med utredninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

01 2022-05-02 Utkast planprogram WILWOL INGTIL WILWOL 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 



Oppdragsgiver: Klokkesvingen AS 

Oppdragsnr.: 52202853  Dokumentnr.:     Versjon: 01  
 

2022-05-02  |  Side 3 av 19  

Innhold 

1 Mål og rammer for planarbeidet 4 

1.1 Bakgrunn 4 
1.2 Hensikten med planarbeidet 4 
1.3 Vurdering av utredningsplikt 4 
1.4 Tidligere vedtak 5 
1.5 Målsetninger 5 

1.5.1 Rett virksomhet på rett sted og effektiv arealbruk 5 

1.5.2 Gode forbindelser 5 

1.5.3 Ivaretakelse av naturverdier 6 

1.5.4 Byform og arkitektonisk kvalitet 6 

1.6 Særskilte problemstillinger 6 
1.6.1 Trafikkflyt- og sikkerhet 6 

1.6.2 Arkitektonisk tilpasning til omgivelsene 6 

1.6.3 Friområde; barn og unges utfoldelse samt naturverdier 7 

2 Dagens situasjon 7 

2.1 Planområdet 7 
2.2 Eierforhold 8 
2.3 Plangrunnlag 8 

2.3.1 Kommuneplanens arealdel 8 

2.3.2 Gjeldende regulering 9 

2.3.3 Overordnede planer 10 

2.3.4 Andre relevante reguleringsplaner og igangsatt planarbeid i 
området 11 

3 Planforslagets alternativer 11 

3.1 Alternativ 0 – dagens situasjon: 11 
3.2 Alternativ 1 – forslagsstillers planforslag 12 

4 Utredningstema 13 

4.1 Overordnet infrastruktur og byvekst 14 
4.2 Arkitektur, byform og kulturminner 15 
4.3 Natur og landskap 15 
4.4 Trafikkflyt og trafikksikkerhet 16 
4.5 Barn og unge 16 
4.6 Teknisk infrastruktur 17 
4.7 Risiko- og sårbarhetsvurderinger 17 
4.8 Anleggsfasen 18 

5 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 18 

5.1 Medvirkning 18 
5.2 Foreløpig framdriftsplan 19 

6 VEDLEGG 19 

6.1 Foreløpig illustrasjoner 19 
6.2 Bygningsrådsbehandling i sak 173/21 19 

 



Oppdragsgiver: Klokkesvingen AS 

Oppdragsnr.: 52202853  Dokumentnr.:     Versjon: 01  
 

2022-05-02  |  Side 4 av 19  

1 Mål og rammer for planarbeidet 

1.1 Bakgrunn 

Rosenborg Ballklub ønsker, i regi av heleid datterselskap Klokkesvingen AS, å sette i gang arbeid med 
detaljregulering av området øst for Lerkendal Stadion, på folkemunne kalt Klokkesvingen. 
 
Lerkendal Stadion og tilliggende bebyggelse ligger mellom Klæbuveien, Odd Iversens veg, S.P. Andersens 
veg og Strindvegen. Hele stadionområdet er ca. 55 daa. Området øst for stadion benyttes i dag til logistikk 
og lagring for RBK’s driftsavdeling og som adkomstområde til tribuner og resten av anlegget. Arealet består 
av en gresskledd skråning med trevegetasjon og stier/ferdselsarealer. Ut over dette benyttes arealet til 
parkering og lager. 
 
Planområdet slik avgrensingen er foreslått, utgjør ca. 12,4 dekar.   
 
Lerkendalsområdet defineres i dag som en del av det sentrale sentrumsområdet og inngår i kommunens 
nylig vedtatte sentrumsstrategi. Områdene langs Elgeseter gate og Holtermanns veg vil på sikt framstå som 
et sammenhengende tett bymessig strøk. Elgeseter innovasjonsdistrikt skal utvikles ved å legge til rette for 
kunnskapsbasert næring og kontor i tilknytning til NTNU, SINTEF og St. Olavs Hospital. Planområdet ligger i 
direkte tilknytning til NTNUs Campusprosjekt. Det er derfor naturlig å se dette i sammenheng med 
framtidig utbyggingspotensial på Lerkendal Stadion sine eiendommer. 
 
Lokaliseringen er svært gunstig for kontor- og næringsfunksjoner, tett på hovedvegnettet og bydeler. 
Lokalisering er også svært gunstig for miljøvennlig transport med metrobuss, lokalbusser, jernbane og 
rutenett for sykkel som passerer området (Klæburuta, Nardoruta, Tyholtruta).  

1.2 Hensikten med planarbeidet 

Hovedformålet med planarbeidet i Lerkendal Øst er å legge til rette for bedre drifts- og lagringsforhold for 
anlegget knyttet til Lerkendal Stadion, mer areal til produksjon av UEFA-kamper, samt flere og bedre 
serveringsarealer i forbindelse med kamper og arrangementer. I tillegg planlegges det sentrumsnære 
kontorarbeidsplasser og mulighet for noe offentlig/ privat tjenesteyting. Det er skissert bebyggelse med 
variasjon fra tre til ni etasjer over terreng med et utbyggingsvolum på ca. 29 000 m² BRA over terreng, der 
det i hovedsak er tenkt kontorformål og offentlig eller privat tjenesteyting. Areal under terreng er tenkt 
brukt til bussoppstilling, lager og parkering.  

1.3 Vurdering av utredningsplikt 

Siden planforslaget omfatter næringsbygg over 15.000 m², utløses krav til planprogram og 
konsekvensutredning (KU), jf. § 6 b, vedlegg 1 punkt 24 i Forskrift for konsekvensutredninger (fra 1.7.2017). 
Reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak med næringsbygg, bygg for offentlig eller privat 
tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15.000 m² skal 
konsekvensutredes. I tillegg har Trondheim kommune i oppstartsmøte vurdert at tiltaket vil ha vesentlig 
konsekvenser for miljø og samfunn.  
 
Planprogrammet beskriver relevante tema/problemstillinger som skal utredes. Fastsatt planprogram legges 
til grunn for utarbeidelse av reguleringsplanen med konsekvensutredning.  
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Konsekvensutredningene skal inngå i planbeskrivelsen. Relevante og realistiske alternativer skal utredes. 
Sammenligninger av virkningene for miljø og samfunn av de ulike alternativene skal framgå. 

1.4 Tidligere vedtak 

Et planinitiativ ble innsendt til byplankontoret 18.03.2021. Oppstartmøte ble avholdt 12.05.2021. 
Byplankontoret anbefalte ikke igangsetting av planarbeidet på bakgrunn av at området i dag er regulert til 
friområde. Planinitiativet ble deretter behandlet i Bygningsrådet.  
 
Bygningsrådet fattet i møte 25.08.2021 i sak 173/21 følgende vedtak: 
Bygningsrådet beslutter at detaljregulering av området Lerkendal øst, gnr/bnr 62/636, med 
det formål å omregulere fra offentlig friområde til næringsformål, kan settes i gang. 
Bygningsrådet legger som forutsetning for videre reguleringsarbeid at hensyn til Lerchendal 
gård må ivaretas, samtidig som gang- og sykkelveier og noe grøntareal må sikres 
Beslutningen er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 andre ledd. 
 
Flertallsmerknad - Ap, Sp, H, MDG, SV, V: 
Offentlig friområde er en viktig verdi for barn og unge, og det er langt i mellom lekeplassene i 
området. Området som det søkes detaljregulering av er mindre egnet til friområdet, men kan 
være godt egnet for nye kontorarbeidsplasser da det er lett å nå ved sykkel, gange og 
kollektiv. Før sluttbehandling må man i samarbeid med Rosenborg BK finne erstatningsareal 
som bidrar til å styrke attraktiviteten for barn og unge i området. 

1.5  Målsetninger 

1.5.1 Rett virksomhet på rett sted og effektiv arealbruk 

I henhold til ABC-prinsippet (IKAP) for arbeidsplasslokalisering er området ved Lerkendal et «A-område», et 
område som er godt tilgjengelig med kollektiv, sykkel og til fots for mange. I Trondheimsregionen er 
kollektivbuen og kommunesentrene A-områder. Kollektivbuen prioriteres til etablering av store 
kontorvirksomheter med mange ansatte. Bedrifter som skal lokaliseres i A-områder er kontorbedrifter som 
har mange ansatte og/eller besøkende, samt besøksintensive tjenester. 
 
Aktiviteter ved Lerkendal Stadion har et kundeomland som strekker seg over hele Trondheim og regionalt. 
Områdets lokalisering er dermed svært gunstig på grunn av sin nærhet til kollektivtransportsystemet og 
hovedvegnettet.   
 
Tilgjengeligheten for myke trafikanter er de siste årene blitt utbedret ved etablering av 
metrobussholdeplass og bedre gang- og sykkelveg i området. Området tilbyr dermed også god 
tilgjengelighet med alternativ til bil og bidrar til økt attraktivitet for besøksintensiv virksomhet. 
 
Planen vektlegger å forsterke eksisterende strukturer ved hjelp av fortetting og byomforming i sentrale 
områder. Rett virksomhet på rett sted er også her et uttalt mål. Arbeidsplassintensive virksomheter som 
kontor skal i hovedsak plasseres innenfor de sentrale byområdene, langs hovedkollektivårene. 

1.5.2 Gode forbindelser 

Fremkommelighet og trafikksikkerhet for kollektivreisende, gående og syklende i området skal ikke 
reduseres som følge av tiltaket.  
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Ny bebyggelse skal hensynta omkringliggende strukturer og bygge opp gode, trygge forbindelser for myke 
trafikanter både innenfor planområdet og forbindelser til nærområdene. Forbindelser skal knytte seg 
naturlig til G/S-veg og kollektivholdeplass ved eiendommen. 
 
Varelogistikk og annen nødvendig buss- og biladkomst skal ivaretas og må vurderes opp mot løsningene for 
de myke trafikantgruppene. Det skal vektlegges adkomstløsninger som skaper trafikksikker og effektivt 
transportforhold på tomta. 

1.5.3 Ivaretakelse av naturverdier 

Bygningsrådet har i sitt vedtak i sak 173/21 lagt som forutsetning for videre reguleringsarbeid at noe 
grøntareal må sikres. I planarbeidet skal det legges vekt på å etablere et parkmessig område mot 
Lerchendal gård i nord, og en grønn ramme rundt den nye bebyggelsen.   

1.5.4 Byform og arkitektonisk kvalitet  

Framtidig bebyggelse skal gjenspeile sin funksjon og spille på lag med omkringliggende omgivelser. Det 
legges særlig vekt på å ivareta hensynet til Lerchendal gård. Den nye bebyggelsen skal formes slik at den 
forholder seg til terrenget og gatenettet omkring på en naturlig, ryddig og bymessig måte.  

1.6 Særskilte problemstillinger 

1.6.1 Trafikkflyt- og sikkerhet 

Løsninger for å ivareta trafikkflyt- og sikkerhet for myke trafikanter i området skal vektlegges i planarbeidet. 
 
Planforslagets tiltak vil medføre økt gang- og sykkeltrafikk og økt bruk av kollektivtransporten. I tillegg vil 
det kunne generere noe økt biltransport til og fra området. Dette må ses i sammenheng med den 
alminnelige trafikk i området og ferdsel i forbindelse med aktiviteter på Lerkendal Stadion. 
 
Gangtrafikk og logistikk rundt stadion vil være styrende. Hensynet til evakuering av Lerkendal Stadion vil bli 
særlig vektlagt. 

1.6.2 Arkitektonisk tilpasning til omgivelsene 

Planområdet ligger i nærhet til fredet bebyggelse, Lerchendal gård. Hensynet skal ivaretas bl.a. gjennom 
avstand og tilpasset byggehøyde.  

Figur 1. Til venstre hovedbygningen fra 1762, sett fra nord. Til høyre er bygningen markert med rødt. 
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Det er av stor betydning å vurdere hvilke fjern- og nærvirkninger planlagt bygningsmasse vil gi i forhold til 
Lerchendal gård. De visuelle virkningene må også vurderes i forhold til NTNU/Statbygg sitt planforslag for 
naboområdet Lerkendal/Valgrinda.  

1.6.3 Friområde; barn og unges utfoldelse samt naturverdier 

Deler av planområdet er i dag regulert til offentlig friområde. I rikspolitiske retningslinjene for barn og unge 
er det fastsatt at ved omdisponering av slike arealer skal det skaffes en fullverdig erstatning.  
I flertallsmerknaden til Bygningsrådets vedtak 173/21 er det pekt på at man må finne erstatningsareal 
som bidrar til å styrke attraktiviteten for barn og unge i området. Dette skal følges opp i planarbeidet.  
 
Området er en del av en sammenhengende grønnstruktur og med felt med naturtype D, lokalt viktig. 
Konsekvenser for naturverdier skal utredes og dokumenteres i planarbeidet.  

2 Dagens situasjon 

2.1 Planområdet  

Planområdet ligger øst for Lerkendal Stadion og grenser til Strindvegen i nord, S.P. Andersens veg i øst og 
Odd Iversens veg i sør. Området grenser i nord til Lerchendal gård, og i øst til NTNU/SINTEF sine 
utbyggingsområder. Det foreslåtte planområdet er på ca. 12,4 daa, og omfatter gnr./bnr. 62/537, del av 
gnr./bnr. 62/536 og del av gnr./bnr. 62/6. 
 
Området består av en bratt skråning med en treklynge i sør. Skråningen ligger vendt mot nord og vest, og 
faller i skyggen av det østre tribunebygget på ettermiddag og kveldstid. Øvre del av området brukes i dag til 
parkering og lagring av utstyr og materialer knyttet til driften av Lerkendal Stadion. I søndre del av området 
er det oppført to midlertidige bygg tilknyttet driften. I første etasje i tribunebygget er det porter som gir 
adkomst for driftsmaskiner og inngang til verksteder. Bygget har ingen aktiv fasade mot grøntområdet.  
 
Bil- og busstrafikken i Strindvegen og S.P. Andersens veg påvirker grøntområdet fra nord og øst. Dette 
arealet oppfattes som lite attraktivt som oppholds- eller aktivitetsareal. Den grønne skråningen har i dag 
ingen direkte kontakt med stadionanlegget og har ikke en funksjon for publikum i forbindelse med kamper 
eller arrangementer på stadion. 
 
Gang- og sykkelnettet er godt utbygd i området. Langs Strindvegen er det etablert tovegs sykkelveg med 
fortau. Denne er en del av hovedsykkelruta mellom Tyholt og Stavne (Tyholtruta). Hovedsykkelrute i nord-
sør-retning ligger i Klæbuvegen (Klæburuta). Langs S. P. Andersens veg er det separat gang- og sykkelveg 
med planfri kryssing i tunnel under Strindvegen og under jernbanen med adkomst til NTNU og Gløshaugen.  
I planforslaget fra NTNU/Statsbygg, planområde 4 Lerkendal og 5 Valgrind, datert 25.03.2022, er denne 
gang- og sykkelvegen utvidet til sykkelveg med fortau. Dette planforslaget legges til grunn. 
 
Bussholdeplasser som betjenes av flere busslinjer ligger i direkte tilknytning til planområdet i Strindvegen. 
Avstand til Metrobusstasjon og kollektivknutepunkt på Lerkendal er ca. 250 meter. Området ligger også 
nært Lerkendal jernbanestasjon med en gangavstand på ca. 220 meter. Påvirkningsområdet for ulike 
utredningstema vil variere og defineres ved oppstart av hver enkelt utredning.  
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Figur 2. Til venstre forslag til planavgrensning med svart linje, til høyre flyfoto med inntegnet planavgrensning og eiendomsgrenser. 

2.2 Eierforhold 

Innen planområdet er gnr./ bnr. 62/536 og 62/537, begge eid av Lerkendal Stadion AS. En mindre del av 
gnr./bnr. 62/6, eid av Trondheim kommune, er også med i planområdet. 

2.3 Plangrunnlag 

2.3.1 Kommuneplanens arealdel 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Utsnitt av kommuneplanens arealdel, med planområdet sirklet inn med svart stiplet linje. 
 
Vestre del av planområdet; arealet nærmes Lerkendal Stadion, er kommuneplanens arealdel vist som 
sentrumsformål, mens østre del av planområdet er vist som nåværende grønnstruktur. 
 
Foreslått tiltak berøres av en del bestemmelser i kommuneplanens arealdel:  
Tiltak som ikke fremmer friluftslivet, turveier og områder for lek og rekreasjon tillates ikke 
innenfor formålet i henhold til § 33.1. I kapittel 11 for blå og grønne verdier er følgende 
presisert i § 11.1 Sammenhengende grøntdrag, grønne lunger, turveier og områder for lek 
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og rekreasjon skal ivaretas og styrkes. 
 
Innenfor området er det registrert et felt med en naturtype verdi D, lokal viktig. Å bygge her 
strider mot § 11.3 - I områder registrert med verdi A, B, C og D for naturtyper og vilt i kommunens 
forvaltningsbase for naturdata, samt større sammenhengende naturområder 
og viltkorridorer, skal økologiske funksjoner søkes opprettholdt. 
 
Planforslaget avviker også fra kapittel 34 om næringsbebyggelse, spesielt fra § 34.2 
Næringsvirksomhet skal primært bygges i arealformålene næringsbebyggelse og 
sentrumsformål. Det kan bygges næringsvirksomhet på arealer avsatt til andre arealformål 
der det lar seg forene med omgivelsene. 
 
Tiltaket er i samsvar med retningslinje gitt i § 34.2 om at Kontor kan også lokaliseres i områder med god 
kollektivtilgjengelighet, definert som midtre sone for parkeringsdekning. 
 

2.3.2 Gjeldende regulering 

Hoveddelen av omsøkte planområde er med i reguleringsplan r1138m Lerkendal Stadion og tilhørende 
områder, vedtatt 30.08.2001.  I nordvest berører deler av planområdet r20110048 Strindvegen mellom 
Klæbuvegen og SP Andersens veg, vedtatt 18.10.2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Eksisterende reguleringsplaner i området ved Lerkendal. 
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2.3.3 Overordnede planer 

Overordnede planer og styringsdokumenter lokalt, regionalt og nasjonalt bygger alle oppunder føringer for 
bærekraftig og klimavennlig byutvikling. Kommuneplanens arealdel 2012-2014 støtter oppunder 
overordnede mål og setter konkrete føringer for utvikling av eiendommer i Trondheim.   
 
Strategi for næringsutvikling i Trondheimsregionen 
Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen, vedtatt 28. september 2018, er en utredning med 
vurdering om det er tilstrekkelig egnet areal til forskjellige virksomheter i Trondheimsregionen. 
 
Lerkendal ligger tett inn til området ved Tempe/Sluppen som omtales som et område som transformeres til 
urbant byområde, og hvor en del eksisterende bedrifter kan beholdes, og/eller blandes med ny bebyggelse, 
med høy utnytting. Arealkrevende bedrifter bør ikke tenkes inn i nye bygninger. 
 
Byvekstavtalen 2019-2029 
Byvekstavtalen ble inngått 25.6.2019 mellom kommunene Trondheim, Malvik, Melhus, Stjørdal, Trøndelag 
fylkeskommune og Staten. Avtalen er et virkemiddel for å oppnå målet om at veksten i persontransporten 
skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, samt effektiv arealbruk og mer attraktive by- og 
tettstedssentre. Personbiltrafikken i byområdet Trondheim skal derfor ikke øke utover dagens nivå selv om 
befolkningen øker.  Samordnet areal- og transportplanlegging er avgjørende for å gjøre det lettere å velge 
miljøvennlige transportmidler. Avtalen genererer store belønningsmidler for fysisk tilrettelegging til 
måloppnåelsen. 
 
Byutviklingsstrategi for Trondheim mot 2050 
Trondheim bystyre vedtok 09.12.20 
Byutviklingsstrategi for Trondheim med mål for 
areal- og transportutviklingen i kommunen fram 
mot 2050. Strategien inneholder strategikart, 
mål, fem delstrategier og aktuell 
virkemiddelbruk.  
 
Strategien legges til grunn for kommunens 
videre arbeid med byutvikling. 
 
Strategien stadfester prinsippet om Rett 
virksomhet på rett sted, for næringsutvikling.  
 
Lokaliseringsprinsippet er vist i figuren til høyre. 
Ønsket plantiltak vil imøtekomme dette 
prinsippet i kategori A. 
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2.3.4 Andre relevante reguleringsplaner og igangsatt planarbeid i området 

Vedtatt reguleringsplan; r172j NTH Sydområdet 
Lerkendal gård er regulert som spesialområde bevaringsverdig bebyggelse. 
 
Fremmet forslag til områdeplan r20210040 Lerkendal og Valgrinda 
Østre del av foreslått planområdet vil 
grense til utarbeidet forslag til 
områdeplan for Lerkendal og Valgrinda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Forslag til Områdeplan for Lerkendal og 
Valgrinda.  
 

3 Planforslagets alternativer 

Konsekvensutredningen skal utrede konsekvenser av planforslaget sammenliknet med 0-alternativet. 
 
Følgende alternativer skal utredes:  
• Null-alternativet: Referansealternativet – dagens arealbruk i henhold til gjeldende reguleringsplan.  
• Alternativ 1: Forslagsstillers planforslag – ny bebyggelse og arealbruk.  
 
Hovedforskjellen mellom alternativene er: 
- Ingen bebyggelse versus næringsbebyggelse. 

3.1 Alternativ 0 – dagens situasjon:  

Referansealternativet (null-alternativet) og konsekvenser av referansealternativet skal beskrives som en del 
av konsekvensutredningen. Null-alternativet defineres som arealbruk i henhold til gjeldende 
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reguleringsplan og det ikke gjennomføres de planlagte nye tiltak på eiendommen. Null-alternativet skal 
altså redegjøre for hva som sannsynligvis vil være videre utvikling dersom planen eller tiltaket ikke 
gjennomføres. Dagens situasjon er et i hovedsak ubebygd område regulert til park- og friareal i tilknytning 
til stadionanlegget, tilgjengelig for allmennheten (gnr./bnr. 62/537), idrettsanlegg som ikke er offentlig 
tilgjengelig (gnr./bnr. 62/536) og offentlig gangveg (del av gnr./bnr. 62/6).  
 
3.2 Alternativ 1 – forslagsstillers planforslag 

I foreløpige skisser foreslås bebyggelsen basert på åpen kvartalstruktur omkring et grønt gårdsrom. 
Anlegget tar opp retningen til Lerkendal stadion i vest, og retningen på Strindvegen i nord og Odd Iversens 
veg i sør. Lerkendal stadion ligger forholdsvis tett inn til Strindvegen. Deler av ny bebyggelsen foreslås 
trukket tilbake vegen for å skape rom og avstand til Lerchendal gård og til gangvegsystemet langs S. P. 
Andersens veg.  

Siktforhold ivaretas i 
kryssområdene og det dannes et 
åpent grønt byrom mot nordøst. 
Bebyggelsens volum baseres på en 
bymessig skala, med en variasjon 
fra tre til ni etasjer der en tar opp 
høydespranget i terrenget og 
tilpasset høyden på 
stadionanlegget. Bebyggelsen 
trappes ned mot Lerchendal gård.  

Den nye bebyggelsen er tenkt 
sammenbygd med tribunebygget i 
den nederste etasjen. Dette gir 
muligheter for utvidelse av 
lokalene knyttet til driften av 
stadion, i tillegg til bussoppstilling 
og parkering. Innkjøring planlegges 
opprettholdt som i dag fra Odd 
Iversens veg.  

Det er behov for ca. 2 daa 
oppstillingsplass for 
produksjonsbusser. Arealet kan 
legges delvis under den nye 
bebyggelsen.  

Hoveddelen av bebyggelsen er tenkt brukt til kontorformål med tilhørende servicefunksjoner. Deler av 
arealene skal tilrettelegges for drift og servering tilknyttet stadionanlegget.  

Foreløpig planskisse viser et utbyggingsvolum totalt på ca. 35 000 m² BRA. Ca. 29 000 m2 BRA ligger over 
terreng og vil omfatte kontorer / offentlig og privat tjenesteyting. 

 

Figur 6. Mulig bebyggelse øst for stadion. 
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4 Utredningstema 

Konsekvensutredningen skal identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket av planforslaget, og 
vurdere vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Hensikten med utredningene er å få oversikt over hvilke 
muligheter og virkninger en utvikling i tråd med planen gir, slik at dette er kjent både under arbeidet med 
og når det fattes vedtak om planen. Samlede virkninger av planen eller tiltaket sett i lys av innsendt 
planforslag for campusområdet Lerkendal/Valgrinda samt allerede gjennomførte, vedtatte eller godkjente 
planer eller tiltak i påvirkningsområdet skal også vurderes. 

Aktuelle beslutningsrelevante utredningstema er:  
 

 Utredningstema Undertema 

4.1 OVERORDNET 
INFRASTRUKTUR OG 
BYVEKST 

Type næringsetablering og arealbruk. 
Campussamling. 
Nullvekstmålet. 

4.2 ARKITEKTUR, BYFORM OG 
KULTURMINNER 
 
 
 

Arkitektonisk utforming; bebyggelsesstruktur, høyder og universell 
utforming. 
Visuelle virkninger; nær og fjernvirkning samt tilpasning til 
kulturminnebebyggelse. 

4.3 NATUR OG LANDSKAP Naturmangfold og naturverdier. 
 

4.4 TRAFIKKFLYT OG 
TRAFIKKSIKKERHET 

Myke trafikanter. 
Kollektivfremkommelighet. 
Trafikkavvikling i kryss. 
Adkomst og internveg. 
Parkering. 
Forbindelse i Bycampus. 
Ferdsel ved idrett- og kulturarrangement. 

4.5 BARN OG UNGE Leke- og friområder. 
Ferdsel. 
Erstatningsarealer. 

4.6 TEKNISK INFRASTRUKTUR Vann og avløp, overvann.  
Kraftforsyning 

4.7 RISIKO OG 
SÅRBARHET 

Sikkerhet mot naturpåkjenninger, deriblant områdestabilitet, jfr. § 7-3 
Sikkerhet mot skred i TEK 17. 
Grunnforhold, forurensning. 
Trafikksikkerhet. 
Brannsikkerhet. 
Ekstremværpåkjenninger. 
Sårbare bygg. 

4.8 ANLEGGSFASEN Tilgjengelighet og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, innenfor 
og tilliggende tiltaksområdet. 
Støy og støv. 
Riggområde. 
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Tabellene i kapitlene  4.1 til 4.8  angir utredningstema, utredningsbehov, hvilken metode som skal benyttes 
i undersøkelsene, samt i hvilken form dette skal presenteres. I tabellene er det tatt utgangspunkt i Forskrift 
om konsekvensutredning, supplert med egne tema. 

4.1 Overordnet infrastruktur og byvekst 

Transformasjon til næringsområde/kontorområde 

Mål Deler av gnr./bnr. 62/537 Lerkendal Øst skal omformes til et næringsområde / 
kontorområde.  

Utredningsbehov/ 
premisser 

Hvordan svarer planforslaget på målsetning om rett virksomhet på rett sted? 
Hvordan bidrar planforslagets tiltak til å øke områdets attraktivitet og tilpassing til 
virksomhetsområdet Lerkendal Stadium?   

Metode Skriftlig redegjørelse/vurdering i planbeskrivelsen. 

Dokumentasjon Prinsippskisser ny situasjon i forhold til lokalisering. 
Vurdering av områdets lokalisering i Trondheim i henhold til abc-prinsippet med 
oppdatert abc-kart, og disponering av ulike næringssegment.  

 
Campussamling 

Mål Tiltaket skal utvikles med grunnlag i Trondheim kommunes mål for utbygging av 
bycampus, vist i bycampus.no; et attraktivt og levende bycampus, bærekraftig bymiljø, 
sosial bærekraft og folkehelse samt samarbeid. 

Utredningsbehov/
premisser 

Hvordan bidrar planforslagets tiltak til å nå kommunens mål for utbygging av 
bycampus?   
Hvordan sikrer en at planlagt tiltak får et godt samspill med foreslått bebyggelse og 
infrastrukturtiltak i utarbeidet planforslag for bycampus? 

Metode Illustrere den overordnede grøntstruktur og den overordnede 
bebyggelsesstrukturen som følge av planlagt tiltak og foreslått campusutbygging. 
Vise hvilke konkrete tiltak innen planområdet som må gjennomføres for få et godt 
samspill med forslåtte aksesystem og tilgrensende tiltak i foreslått 
campusutbygging.  
Skriftlig redegjørelse/vurdering i planbeskrivelsen. 

Dokumentasjon Illustrasjonsplan. 
 

Nullvekstmålet 

Mål Persontransportveksten skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing. 

Utredningsbehov/
premisser 

Hvordan bidrar planforslagets tiltak til å nå nullvekstmålet i Bymiljøavtalen? 

Metode Redegjøre i planbeskrivelsen ved hjelp av kjente indikatorer på hvilken måte 
planforslaget bidrar til å nå målet om at all vekst i persontrafikk skal skje ved gange, 
sykkel og kollektivtrafikk. 

Dokumentasjon Beskrivelse med tabell for indikatorer for måloppnåelse.  
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4.2 Arkitektur, byform og kulturminner 

Arkitektonisk utforming, visuelle virkninger. Vurdering og tilpasning kulturminne.  

Mål Planforslagets tiltak skal i utforming tilpasses omkringliggende landskap og hensynta 
fredet bebyggelse i nord (Lerchendal gård).   
Omkringliggende uterom skal oppleves trygg og lett tilgjengelig for myke trafikanter.  

Utredningsbehov/
premisser 

Hvordan forholder nytt tiltak seg til omkringliggende bebyggelsesstruktur og 
kulturminner? Hvordan kan planen sikre en varig arkitektur? 
Hvilke byggehøyder er akseptable?  
Hvilken visuell virkning har nytt tiltak fra viktige standpunkt i landskapet? 
Hvilken visuell virkning har nytt tiltak med tanke på siktlinjer og utsikt for 
omkringliggende naboer?  

Metode Beskrive dagens situasjon og planforslagets alternativ ved hjelp av visuelle 
framstillinger av nær- og fjernvirkningene. Vurdere hvordan tiltaket påvirker den 
visuelle opplevelsen av omgivelsene nært og fjernt. Standpunkter for perspektivene 
velges i samråd med byplankontoret. Utforming med tanke på materialitet og 
orienterbarhet beskrives og visualiseres.  
 
Utarbeide notat som omfatter Lerchendal gård og tilhørende elementer; historikk, 
bebyggelse og anlegg, plassering og element i området. I tillegg til tekstdel benyttes 
foto, kart og illustrasjoner. Det gjennomføres en kvalitativ analyse som skal sikre en 
faglig, systematisk og enhetlig analyse av de konsekvenser planlagt tiltak vil medfører 
for antikvariske verdier. Det foretas en verdivurdering av de ulike elementene 
enkeltvis og samlet, samt en områdevurdering der en ser på hvordan, og i hvilken grad 
Lerchendal gård påvirkes som følge av planlagte endringer. Avbøtende tiltak vurderes. 
Fylkeskommunen som kulturminnemyndighet involveres tidlig i prosessen.  

Dokumentasjon Sammenlignende visualiseringer av landskap og bebyggelse, vist i landskapssnitt / 
foto/3D-modell fra utvalgte standpunkt.  
Gateoppriss fra Strindvegen av planforslagets bebyggelse. 
Tverrsnitt og langsnitt av planforslagets alternativ med omkringliggende landskap og 
bebyggelse.  
Sol- og skyggeanalyser på grøntområder og nærliggende bebyggelse. 
 
Notat som omfatter Lerchendal gård og tilhørende elementer. Bestemmelser med 
konkrete krav til utforming som hensyntar vernet bebyggelse.  

4.3 Natur og landskap 

Vurdering naturmangfold og naturverdier.  

Mål Tiltakets virkninger for naturmangfold og naturverdier skal avdekkes. 

Utredningsbehov/
premisser 

Hvilke naturverdier har planområdet og tilgrensende arealer i dag?  
Vil planforslaget gi virkninger på naturmangfold og naturverdier i området?  

Metode Kartlegge og beskrive eksisterende naturmangfold og naturverdier. Kartlegge tilstand 
til eksisterende trevegetasjon, som i gjeldende reguleringsplan er vist som tre / 
vegetasjon som skal bevares. Gjennom et notat gjøre rede for hvordan planforslaget 
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vil påvirke vegetasjonen og naturverdiene innenfor planområdet, og svare ut kravene i 
naturmangfoldloven.  

Dokumentasjon Notat eksisterende naturmangfold og naturverdier. Tilstandsvurdering av 
verneverdige tre / vegetasjon.  

 

4.4 Trafikkflyt og trafikksikkerhet 

Mål Nytt tiltak skal hensynta og tilpasses omkringliggende vegstrukturer.  
Fremkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter, deriblant skolebarn, skal ivaretas 
og styrkes inn til, internt og ut fra, samt forbi planområdet.  
Fremkommelighet for kollektivtrafikk, utrykningskjøretøy, varebil, renovasjon, og øvrig 
nødvendig intern buss- og billogistikk skal ivaretas.  

Utredningsbehov/
premisser 

Hvilket parkeringsbehov og trafikkproduksjon gir nytt tiltak? 
Hvilke konsekvenser gir nytt tiltak for trafikkflyten i omkringliggende vegsystem? 
(trafikkproduksjon, trafikkavvikling og fremkommelighet) 
Hvordan skape trygg og lett orienterbar kobling til kollektivplasser og samferdselsareal 
for myke trafikanter? 

Metode Estimere framtidig trafikkproduksjon for bil/lastebil, kollektiv, gange og sykkel til og fra 
planområdet.  
Beskrive dagens og fremtidig belastning på vegnettet. Trafikkmengder fremskrives til 
2030 og vurderes opp mot Byutredningens referansealternativ for KPA 2030. 
Foreslå tiltak som løser identifiserte problem (kapasitet, fremkommelighet, sikkerhet) 
og tilrettelegger for ønskelig reisemiddelfordeling. 
Analysere eksisterende og fremtidig kapasitet i de berørte lyskryssene som påvirkes 
med hovedvekt på Holtermanns veg/Valøyvegen og S. P. Andersens veg/Strindvegen. 

Dokumentasjon Rapport som beskriver 
 Framtidig trafikk fra og til området (alle trafikantgrupper: gods og næringstrafikk 

separert fra personbiltrafikk) 
 Framtidig infrastruktur (nett) og framskrevet trafikk i området i 2030 (med denne 

og ventede utbygginger i området)  
 Kapasitetsvurderinger for kryss belastet av fremtidig trafikk. 
 Trafikksikkerhetsvurderinger i normaldriftssituasjon. 

 
Illustrasjonsplan som viser gang- og sykkelveger, avkjørsler, parkering for bil og sykkel, 
parkering for utrykning, renovasjon, varelevering, taxi- og buss. 

4.5 Barn og unge 

Mål Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som 
er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.  

Utredningsbehov/
premisser 

Hvilke aldersgrupper bruker dagens friområde eller vil det være hensiktsmessig å 
tilrettelegge aktiviteter for? 
Hvor er det mulige erstatningsarealer i nærheten? 
Hvilke aktiviteter er det aktuelt å tilrettelegge for? 

Metode Lokalisere og beskrive mulige erstatningsarealer. 
Skissere mulig oppbygging av erstatningsarealer. 
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Innhente informasjon om barn og unges bruk av planområdet og områdebehov i 
forbindelse med etablering av erstatningsarealer. 

Dokumentasjon Notat. 
Illustrasjonsplan/skisse.  

4.6 Teknisk infrastruktur  

Mål Teknisk infrastruktur skal utvikles og utformes med bakgrunn i hvilke tekniske 
løsninger som vil være mest mulig hensiktsmessig for å oppnå en bærekraftig løsning.   

Utredningsbehov/
premisser 

Vann og avløp, flomveger og overvann. 
Renovasjon. 
Energieffektiv bygningsmasse. 
Kraftforsyning. 

Metode Redegjøre for vann- og avløpshåndtering, flomveier- og overvannshåndtering og 
renovasjonsløsning. 

Dokumentasjon Overordnet plan for teknisk infrastruktur (VA-plan med notat). 
Tilpasning av bebyggelse i forhold til vannoppstuvning.  
Ta inn i planbeskrivelsen omtale av renovasjonsløsning og tilgang på nødvendig 
kraftforsyning. 

4.7 Risiko- og sårbarhetsvurderinger 

Mål Utbyggingen av Lerkendal Øst skal ivareta hensyn til befolkningens sikkerhet og 
trygghet. 

Utredningsbehov/
premisser 

For dette planområdet vil følgende faretema være spesielt aktuelle: grunnforhold, 
overvann og ekstremnedbør, sikkerhet ved evakuering Lerkendal Stadion. 
 
Avdekke og vurdere mulige uønskede hendelser. ROS-analysen må minimum, men 
ikke avgrenset til, vurdere følgende temaer:  
 Grunnforhold: Område ligger i et aktsomhetsområde for kvikkleire. Vurdering om 

planområdet er egnet for utbygging.  
 Trafikksikkerhet: vurdere om utbyggingen i drift og i anleggsfasen utløser farer, og 

hvorvidt disse kan unngås.  
 Brann/eksplosjon og kjemikalieutslipp. 
 Evakuering Lerkendal Stadion. 
 Ekstremværpåkjenninger: kartlegge og vurdere hvorvidt ekstremvær påvirker 

bygningen og omkringliggende arealer. Avbøtende tiltak.   
Metode Fareidentifikasjon: Kartlegge mulige uønskede hendelser som kan påvirke 

planområdets funksjon, og hendelser som kan påvirke omgivelsene.  
Det utarbeides ROS-analyse for planområdet i henhold til kravene gitt av § 4.3 i Plan- 
og bygningsloven. ROS-analysen gjennomføres i tråd med Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap sin veiledning Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging, og hovedprinsippene i NS5814:2021 Krav til risikovurderinger.  
I henhold til plan- og bygningsloven § 4-3 skal analysen vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Forhold til 
forventet fremtidig klima er en integrert del av analysen. 
Dokumentasjon av områdestabilitet utføres etter NVEs kvikkleireveileder 1/2019. 
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Dokumentasjon Nødvendige grunnlagsrapporter, blant annet:  
 Vurdering av områdestabilitet vil gis i egen rapport, som underlag til uavhengig 

kvalitetssikring (om aktuelt). 
 Notat for å avklare mulig om forurensning i grunnen. 
 Trafikksikkerhet (del av trafikkanalyse). 
 Notat om overvannshåndtering (del av VA-plan).  
ROS-analyse med henholdsvis egne tekster eller oppsummering fra rapporter.  

4.8 Anleggsfasen 

Mål Hensynet til befolkningens sikkerhet og trygghet skal ivaretas i anleggsperioden. 
Sikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper, inkludert kollektivtrafikk, skal 
ivaretas i anleggsperiode. 

Utredningsbehov/
premisser 

Hvordan vil trafikkavvikling og trafikksikkerhet for gående og syklende være i 
anleggsperioden?  
Vil det være rystelser i anleggsperioden som kan medføre skade på bygninger i 
nærheten? 
Hvordan sikre at vekstmuligheter for evt. vegetasjon som skal bevares ikke forringes? 
Hvor mye masser skal graves ut/sprenges ut og hvor mye skal deponeres? Hvordan 
skal massetransporten foregå?  
Hvordan blir støy- og støvforholdene i anleggsperioden? 

Metode Beskrivelse av trafikk i anleggsperioden.  
Kartlegge grunnforhold og vurdere hvordan anleggsperiode vil påvirke disse.   
Avklare om det er behov for sikring mot rystelsesskader på omkringliggende 
bygninger før utbygging av området.  
Sikre at det utarbeides plan for håndtering av masser og sikring av eventuell 
vegetasjon som skal bevares før utbygging igangsettes.  
Sikre støy- og støvutredning for anleggsfasen. 
Beskrive avbøtende tiltak.  

Dokumentasjon Forhold knyttet til anleggsperioden tas inn i de ulike temarapportene og 
oppsummeres i planbeskrivelsen. Oppsummeringen gir grunnlag for fastsettelse av og 
innhold i bestemmelser og eventuelle rekkefølgekrav.  

5 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING  

5.1 Medvirkning 
Medvirkning er en del av planprosessen, hvor det innhentes innspill og gis anledning til å påvirke. Hensikten 
er å få et bredt kunnskapsgrunnlag om forutsetningene for planarbeidet og å sikre kvalitet i 
beslutningsgrunnlaget. Medvirkning legges opp i samsvar med plan- og bygningsloven, samt forskrift om 
konsekvensutredninger. 

Offentlige myndigheter, direkte berørte naboer, grunneiere og organisasjoner varsles direkte om 
igangsetting av planarbeidet og høring av forslag til planprogram, med minimum seks ukers frist for å gi 
innspill. 

Oppsummering av innkomne innspill og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i programmet vil være del av 
bygningsrådets behandling av forslag til planprogram. Kommunen sender bygningsrådets vedtak til de som 
har gitt høringsuttalelser. 

Samrådsmøter med relevante parter i forhold til utredningstema avtales underveis i planprosessen.  
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Senere i planprosessen, når komplett planforslag med konsekvensutredning foreligger og er behandlet av 
byplankontoret, fattes det vedtak om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i 
minimum seks uker.  

I planprosessen vektlegges det å legge til rette for at barn og unge gis anledning til å si sin mening og 
komme med innspill om planlagt tiltak og tilrettelegging av erstatningsarealer.  

5.2 Foreløpig framdriftsplan 

Forslag til framdriftsplan for planlegging av Lerkendal Øst vises i tabellen på neste side. Hovedperiodene for 
innspill er markert med grønn. Faktisk fremdrift avhenger av tilbakemeldinger og høringsuttalelser 
underveis i prosessen, samt kompleksiteten i planforslaget.  
Fase Når Beskrivelse 

Varsel om oppstart  Mai 2022 Kunngjøring, varsling av berørte parter.   

Høring og offentlig ettersyn Mai-juni 2022 (6 uker) Høringsperiode varsel oppstart og planprogram. 
Samrådsmøter- og avklaringsmøter ved behov.  

Gjennomgang av innspill Juni 2022 Behandle innspill. Eventuell revidering av 
planprogrammet. Innsendelse byplankontoret. 

Fastsette planprogram Aug. – Sept. 2022  Fastsettes av bygningsrådet. 

Utarbeide planskisse Aug. – Sept. 2022 Utføre fagutredninger iht. planprogram. 
Samråds- og avklaringsmøter ved behov. 

Utforme planforslag Sept. – Okt. 2022 Utredninger fortsetter. Utarbeide planforslag til 
førstegangs behandling. Samråds- og 
avklaringsmøter fortsetter ved behov. 

Innsending for 1. 
gangsbehandling 

November 2022 Komplett planmateriale innsendes byplankontoret. 
Frist for administrasjonens behandlingstid avtales 
ved innsendelse av planforslaget.  

Høring og offentlig ettersyn Febr. – mars 2023 Planforslag sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i 6 uker.  

Gjennomgang av innspill og 
sluttbehandling 

2. kvartal 2023 Byplankontoret behandler innkomne innspill. 
Eventuell revidering av planforslaget. 

Politisk sluttbehandling 3-4. kvartal 2023 
 

Sluttbehandling i bygningsrådet, byutviklingskomite 
og bystyret.  Vedtatt plan. 

6 VEDLEGG  
6.1 Foreløpig illustrasjoner 

- Situasjonsplan 
- Oversiktsbilde (aksonometri) 
- Perspektiv fra sør (S.P. Andersens veg) 
- Perspektiv fra øst (naboeiendommen til NTNU) 
- Perspektiv fra Strindvegen øst 
- Perspektiv fra Strindvegen vest 
- Perspektiv fra nord (bak Lerchendal gård) 

6.2 Bygningsrådsbehandling i sak 173/21 
 

For noen av illustrasjonene er tatt inn 
mulig bebyggelse som følge av 
innlevert planforslag for område-
regulering av Lerkendal og Valgrinda. 


