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Ranheimsvegen 11, del av gnr/bnr 16/1 og 16/7, detaljregulering  

Anbefaling om oppstart av privat reguleringsplanarbeid 
 
Bakgrunn 
Vi viser til materiale mottatt 30.04.2021, oppstartsmøte med kommunen 25.06.2021 og 
supplerende vurdering av krav til konsekvensutredning i flere omganger høsten 2021.  
Planarbeidet gjelder klatreparken Høyt og Lavt i Ranheimsvegen 11. 
 

 
Planavgrensning 
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Planens navn er Ranheimsvegen 11, del av gnr/bnr 16/1 og 16/7, detaljregulering. 
 
Planident er: r20210038 
 
Plankonsulent er Advansia AS avd. Midt-Norge v/Silje Tømmerdal Nielsen, Bassengbakken 1, 7042 
Trondheim, tlf: 934 38 900, silje.nielsen@advansia.no  
 
Forslagsstiller er Høyt og Lavt Trondheim AS v/Jørn Halvorsen, Fridtjof Nansens vei 37, 7020 
Trondheim, tlf: 948 70 956, Mail: jorn@hoytoglavt.no  
 
Kontaktpersoner på Byplankontoret er Jogeir Engeset Mikalsen, tlf: 72 54 28 73, 
jogeir.engeset.mikalsen@trondheim.kommune.no og Håvard Langnes, 
havard.langnes@trondheim.kommune.no 
 
Historikk 
Høyt og Lavt klatrepark er allerede etablert. Det foreligger tillatelse til servicebygg og bruk av deler 
av Rotvollhaugen til klatrepark. Statsforvalteren opphevet 18.10.2019 tillatelser til bruk av 
Fykenhaugen, støyutsatte deler av Rotvollhaugen og til kryssing av Ranheimsvegen. Høyt og Lavt 
klatrepark søkte om dispensasjon fra arealformålet frem til området er regulert til formålet. 
Dispensasjonen ble avslått av Byggesakskontoret 9.7.2020. Avslaget ble påklaget av Høyt og Lavt 
klatrepark. Bygningsrådet tok 08.12.2020 klagen til følge og ga midlertidig dispensasjon fra 
arealformålet slik at klatreparken kan driftes frem til området er regulert.  
 
Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å regulere området og legge til rette for en videre utvikling av 
parken. Reguleringsplanen skal beskrive både virkninger av etablert situasjon og fremtidig virkning 
av planen. 
 
Forholdet til overordnet plan 
Planforslaget avviker fra hovedtrekk og rammer i overordnede planer. Planområdet er i dag avsatt 
til LNF i kommuneplanens arealdel (KPA). Byplankontoret mener planformålet for klatreparken må 
være idrettsformål. Dette ligger under bebyggelse og anlegg, og planformålet er derfor i strid med 
KPA.  
 
Klatreparken er også i strid med kommuneplanens arealdel (kpa 2012-2024) vedlegg nr. 5 
(Hensynssoner for kulturmiljø) pkt 3.3 om Rotvoll, som sier at det er et meget høyt krav til 
bevaring som åpent landskap og et stort potensiale for rekreasjon og friluftsliv i området. Når det 
reguleres til privat klatrepark med formålet idrett, vil planområdet privatiseres og hindre mulighet 
til å sikre allmenn tilgjengelighet innenfor planområdet. Planområdet er også avsatt til LNF med 
hensynssone for «spesielt bevaringsverdig kulturlandskap og kulturmiljø» i kommunedelplan for 
Lade, Leangen og Rotvoll (k0467, vedtatt 28.05.2005). 
 
Helt nord i planområdet er det regulert hensynssone for båndlegging i kommunedelplan for 
dobbeltsporet jernbane Leangen - Hommelvik. Innenfor båndleggingssonen kan det ikke settes i 
gang tiltak som er i strid med eller kan hindre eller vanskeliggjøre planlegging og utbygging av 
dobbeltspor med tilhørende nødvendige funksjoner. 

mailto:jorn@hoytoglavt.no
mailto:jogeir.mikalsen@trondheim.kommune.no
mailto:havard.langnes@trondheim.kommune.no
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Viktige utfordringer i planområdet 
 Det er viktig med en trygg adkomst for gående og syklende til anlegget samt tilrettelegging for 

sykkelparkering inne på området.  
 På grunn av nærheten til Innherredsveien og Haakon VII´s gate er det mye støy i sørvestre del 

av planområdet. Luftkvaliteten kan også være dårlig deler av året i dette området. 
 Det må sikres en planskilt kryssing av Ranheimsvegen for å komme seg mellom de to 

skogsområdene som klatreparken er etablert i. 
 Bevaring og ev. restaurering av naturverdier, samt klatreparkens påvirkning på dyre- og 

fugleliv. 
 
Råd for oppstart av arbeid med reguleringsplan 
Byplankontoret anbefaler at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for planområdet. 
Dersom det er stillstand i prosessen med å utarbeide plan i mer enn ett år, vil saken bli avsluttet 
og planomrisset som ligger i kommunens kartløsning bli fjernet. Det vil bli gitt skriftlig beskjed før 
saken avsluttes. Eventuell ny henvendelse i saken etter dette vil da bli registrert som ny sak. 
 
Vi ber om at tidligere innvendinger fra fylkesmann, nå statsforvalter, og naboer hensyntas i 
utarbeidelse av planen. Planmaterialet må utrede alle relevante forhold som om det var et 
område som ikke var utbygd. Vi vil peke på de viktigste temaene i avsnittene under: 
 
Formål 
Klatreparken må reguleres til formålet idrett, med bestemmelser som sikrer at området skal 
brukes til klatrepark. 
 
Spesielt bevaringsverdig kulturlandskap og kulturmiljø og natur: 
Planområdet er en del av et spesielt bevaringsverdig kulturlandskap, kulturmiljø og natur, som er 
omtalt i kommunedelplanens bestemmelser.  
 
Ranheimsvegens allé er verneverdig og det er svært viktig å ivareta denne som et historisk 
landskapselement. Det bør ikke foretas inngrep som endrer treslag, skader trær eller deres 
voksested.  
 
Planområdet nord for Ranheimsvegen (Fykenhaugen) inneholder naturtype C-svært viktig lokalt, 
mens området sør for Ranheimsvegen (Rotvollhaugen) inneholder både naturtype C-svært viktig 
lokalt, og B- viktig regionalt. Naturmangfoldet må ivaretas. 
 
Furuskogen på Fykenhaugen fikk etter opphør av beite for 50-60 år siden en frodig løvvegetasjon i 
underskogen, med blant annet mye hasselkratt. Andre vanlig løvtreslag er bjørk, selje og rogn. 
Dette i motsetning til Rotvollhaugen som har samme type furuskog, men som har vært mye mer 
åpen i underskogen grunnet tradisjonell bruk til beite. Skogtypene er like, men har på grunn av 
disse forskjellene i undervegetasjonen hatt forskjellige funksjoner som biotoper for planter og dyr. 
Mens løvskogen på Fykenhaugen har fungert som et viktig habitat for flere fugler, har 
Rotvollhaugen hatt innslag av typiske planter for kulturmark som er avhengige av å ha det lyst og 
åpent. I løpet av 2017 ble mesteparten av underskogen på Fykenhaugen ryddet/hogget, og dette 
er svært uheldig for fugle- og annet dyreliv. Også større hasselkratt ble hogd ned, og randsonen i 
ytterkanten av skogen sto igjen. Deler av naturverdiene kan og skal gjenopprettes, og planen må 
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opplyse om hvordan dette løses. En løsning kan være å etablere naturområde i ytterkant av 
skogen. 
 
Vilkår stilt i byggesak 2018 gjentas som gjeldende her: 
 
- Randsonen med løvskog og undervegetasjon i kanten mellom furuskogen og dyrkamarka må 
bevares i en bredde på minimum 15 m. 
- Undervegetasjon som i dag er en del av kantsonen, må stå urørt. 
- La løvtrær, og spesielt hasselkratt og selje, komme opp i deler av skogen igjen - målet er variasjon 
mellom åpen skog og tett vegetasjon. 
- Fjern oppslag av platanlønn, dette er en fremmed art som lett kan bli dominerende når skog gror 
igjen. Naturlige arter som bjørk, rogn og hassel bør få et lite forsprang. 
- Fjern all gullregn fra skogen, dette er en fremmed art som er under sterk spredning og må 
hindres i å spre seg ytterligere. 
- Begrens spredningen av flis, dette påvirker bunn- og feltsjikt på negativ måte. Bruk av flis på 
enkelte stier for å styre ferdselen kan aksepteres. 
 
Adkomst - Attraktivitet for kollektiv/gange/sykkel: 
Det er positivt at fritidstilbud etableres relativt bynært, med nærhet til godt sykkeltilbud og 
Strindheim med kollektivknutepunkt, jernbane, metrobuss og andre busslinjer. 
Konkurransesituasjonen for kollektivtrafikk i forhold til biltrafikk er dårlig ettersom parkeringen 
ligger nærmere anlegget enn bussholdeplassen. Det mangler også gang- og sykkeltilbud helt frem 
til kjøreadkomst. Særlig for barn mener vi at det å komme seg til og fra klatreparken på egen hånd 
kan være utfordrende. Det må derfor legges godt til rette slik at de som ankommer klatreparken 
som gående eller syklende får forbedret adkomst fra dagens situasjon og med funksjonell 
sykkelparkering nært inngangen. Denne bør ha tilstrekkelig antall plasser (20 % av besøkende i 
makstimen bør ha tilbud om sykkelparkering), og følge kommunale krav (stativer utformet som 
omvendt U med 1 meters avstand). 
 
Universell utforming: 
Det bør være tydelig adkomst for myke trafikanter, og HC-parkering må etableres. Ved adkomst 
inn i aktivitetsområdet fra parkeringsplassen, bør det monteres et orienteringsskilt med 
illustrasjon av området og de ulike aktivitetsareal for enkelt å kunne orientere seg. Det bør legges 
til rette for tilgang til aktivitetsareal også for personer som sitter i rullestol, har gangproblemer 
eller triller barnevogn. Det bør også legges til rette for naturlige ledelinjer synlig for svaksynte, og 
gjerne etableres kompenserende tiltak som håndløper langs bratte stigninger og benker trukket til 
side for gangareal. 
 
Støy, støv og luftkvalitet:  
Et fritidstilbud som forventes å være mye brukt av barn og unge kan ikke legges i støyutsatt 
område. Vi ber derfor om at det utarbeides et kart der aktuelt bruksområde er avmerket, og at det 
også legges ved en støyutredning med beregninger basert på oppdaterte trafikktall og med lydnivå 
for de deler av dagen parken er åpen. Det bør vurderes mulige skjermingstiltak for deler av 
området som er støyutsatt. I retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) 
er det anbefalt at lydnivå i byparker og andre tilrettelagte friområder holdes under Lden 55 dB. 
Dette bør være utgangspunktet for regulering av området som klatrepark.  



Side 5 
TRONDHEIM KOMMUNE 
Byplankontoret 

Vår referanse 
21/15138 

Vår dato 
12.10.2021 

  
193497/21

 
Det er viktig at luftkvaliteten også utredes. 
 
Områdets sørligste område vil være utsatt for dårlig luftkvalitet i deler av året. Dårlig luftkvalitet 
oppstår spesielt i vinterhalvåret i forbindelse med piggdekkbruk på bar asfalt. Luftkvaliteten i de 
perioder av året klatreparken er i bruk må beskrives/vurderes. Her må også ROS-analysen 
redigeres etter vurdering er gjennomført. Det ble foretatt målinger av luftkvalitet i forbindelse 
med plan for utbygging av trekanttomta på Rotvoll, nord for Innherredsveien. Data fra disse 
målingene kan være grunnlaget for vurderingen. 
 
Planskilt kryssing av Ranheimsvegen 
Det er enighet i oppstartsmøte om at det bør etableres planskilt kryssing over Ranheimsvegen for 
å komme seg mellom de to skogsområdene som klatreparken er etablert i. Planskilt kryssing må ha 
en frihøyde på minimum 4,7 meter over vegbanen og må være mulig å bruke uten sikringstiltak, 
slik at personer som følger med betalende rundt i parken men ikke har sikkerhetsutstyr også 
kommer seg over vegen. 
 
Krav til komplett planmateriale 
Reguleringsforslag skal utarbeides i samsvar med Trondheim kommunes veileder for utarbeidelse 
av private plansaker.  
 
Hva som er obligatorisk i et komplett planforslag er nærmere beskrevet i vår eksterne 
reguleringsveileder på https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-
eiendom/arealplaner/utarbeide-privat-reguleringsplan/ samt vedlagte liste med krav til komplett 
materiale. Behandlingsfristen begynner ikke å løpe før det er levert materiale i samsvar med 
kravene i listen.   
 
Med komplett planmateriale skal det alltid følge plankart i digital form. Plankartet må være 
utformet i tråd med kart- og planforskriften, kapittel 3. Forskriften finnes her: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861 
 
Planprogram og konsekvensutredning 
Vurdering av krav til konsekvensutredning og planprogram etter forskrift for konsekvensutredning: 
Planforslaget er vurdert å ikke falle inn under reglene for planprogram og konsekvensutredning. 
Planforslaget omfattes ikke av § 6 og § 7. Etter en vurdering av § 8 kommer planforslaget under 
punkt 12e i vedlegg II - Temaparker, herunder golfbaner o.l. Planen skal dermed 
konsekvensutredes, dersom planen kan få vesentlige virkninger etter § 10. Planer som vurderes 
etter § 8 har ikke krav til melding eller planprogram. 
 
Vurdering etter § 10: 
Byplankontoret har vurdert at planen kan falle inn under §10, tredje ledd, b. ettersom 
planområdet er registrert som et svært viktig friluftsområde og svært verdifullt kulturlandskap 
med nasjonal verdi. I kommunedelplan (KDP) Lade, Leangen og Rotvoll ligger planområdet 
innenfor et spesielt bevaringsverdig kulturlandskap og kulturmiljø. Det ble i kommunedelplanen 
lagt vekt på at det sammenhengende historiske kulturlandskapet på Leangen og Rotvoll skal 
bevares og at det legges begrensninger på framtidige inngrep, for å hindre at verdien av Rotvoll-
landskapet i lokal, regional og nasjonal målestokk skal gå tapt. Områdene som i dag er i aktiv 

https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/arealplaner/utarbeide-privat-reguleringsplan/
https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/arealplaner/utarbeide-privat-reguleringsplan/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-26-861
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jordbruksdrift er avsatt som LNF områder. Det viktigste i dag er at det opprettholdes et åpent 
kulturlandskap, at det legges til rette for aktiv jordbruksdrift og at utbygging hindres. 
  
Klatreparken vil ikke endre kulturlandskapet vesentlig i et landskapsperspektiv, ettersom skogen 
er nødvendig for å kunne etablere klatreparken. Oppfattelsen av landskapet vil dermed være 
relativ lik dagens situasjon. Vegetasjonen og naturtypen, beiteskog, som er registrert i skogen vil 
likevel påvirkes negativt med mer ferdsel og opphøret av beite. Planområdet må reguleres til 
privat idrettsformål, med presiserende bestemmelser om at det kun tillates klatrepark. Dette fører 
til en privatisering av området, og vi kan ikke sikre, eller legge til grunn, at området vil være 
allment tilgjengelig. Byplankontoret har vurdert at tiltaket har lite omfang, skogen bevares i stor 
grad og landskapet bevares. Planforslaget vil ikke gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn, slik 
at det ikke er krav om konsekvensutredning. Virkningene planforslaget får på kulturmiljø, landskap 
og friluftsliv må uansett beskrives i planmaterialet. 
  
Byplankontoret har vurdert at planen kan falle inn under §10, bokstav d, større omdisponering av 
LNF. 
  
Klatreparken endres fra landbruk, natur og friluftsformål (LNF) til idrettsformål. Planforslaget vil 
ikke innebære en varig omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord, og i henhold til veileder for § 10 
er ikke tiltaket så stort at det kreves konsekvensutredning.  
 
Planbeskrivelsen 
Trondheim kommunes mal for planbeskrivelse skal brukes ved utarbeidelsen av planen. 
 
Nullvekstmålet for personbiltransport må beskrives. Trondheim kommune inngikk 25.6.2019 
byvekstavtale med staten, Trøndelag fylkeskommune, Stjørdal kommune, Malvik kommune og 
Melhus kommune. Målet med avtalen er at all vekst i persontrafikken skal skje ved gange, sykkel 
og kollektivtransport. Det er derfor viktig å finne løsninger i planforslaget som bidrar til å nå 
nullvekstmålet for personbiltransport.  
 
Gi en kort begrunnelse for prioritering av ulike hensyn til konsekvenser for klima, samfunn og 
miljø, herunder folkehelseperspektivet. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Reguleringsforslaget skal inneholde en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er enighet om at analysen 
skal omfatte følgende tema:  

 Støy 
 Luftforurening 
 Trafikksikkerhet 

Dersom andre tema viser seg å være relevant må disse også tas med. Risiko- og sårbarhetsanalyse 
skal inneholde kilder og begrunnelse for konklusjoner i analysen. 
 
Planforslaget skal illustreres i tråd med vår illustrasjonsveileder for plansaker, som finnes her: 
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-
byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-trondheim-2012-
2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-10-2017.pdf 

https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-trondheim-2012-2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-10-2017.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-trondheim-2012-2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-10-2017.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-trondheim-2012-2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-10-2017.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/10-byutvikling/byplankontoret/kommuneplan/kpa-trondheim-2012-2024/illustrasjonsveileder_plansaker_rev-9-10-2017.pdf
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Annet 
Beskrivelsen av planforslaget og illustrasjoner må være i samsvar med det som sikres i plan og 
bestemmelser.  
 
Det oppfordres til å bruke et klart og brukervennlig språk, jamfør prinsippene i Trondheim 
kommunes språkprofil: https://www.sprakradet.no/globalassets/klarsprak-
ny/arbeidsmetoder/kommunale-sprakprofiler/trondheim-kommunes-sprakprofil.pdf  
 
Samarbeid 
Byplankontoret skal ha tilsendt kopi av varsel om oppstart av planarbeid med planomriss tegnet 
inn på kart. Vi deltar gjerne i møter underveis i arbeidet med planforslaget. Berørte offentlige 
organer og andre interesserte skal varsles når planarbeidet igangsettes, jamfør vedlagte 
adresseliste. Grunneiere/festere og naboer skal, når de blir direkte berørt, også varsles om 
igangsetting av planarbeid. Nabolister må bestilles via Infoland.  
 
Behandlingsfrist 
Behandlingsfristen er 12 uker fra mottatt komplett planforslag. 
 
Gebyr 
Kommunen fakturerer behandlingsgebyret til forslagsstiller Høyt og Lavt Trondheim AS v/Jørn 
Halvorsen, Adr: Fridtjof Nansens vei 37, 7020 Trondheim i samsvar med kommunens 
gebyrreglement. Kommunen sender faktura etter avholdt oppstartsmøte og etter 
førstegangsbehandling av planforslaget. 
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
Ragna Fagerli 
byplansjef 
 

Jogeir Engeset Mikalsen 
saksbehandler 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
Vedlegg: 
Planinitiativ 
Planomriss på kart i målestokk 1:5000 
Forslag til tema i risiko- og sårbarhetsanalyse 
Adresseliste for samrådsparter 
Liste med krav til komplett materiale 
 
Kopi: 
Høyt og Lavt Trondheim AS v/Jørn Halvorsen 
Trøndelag fylkeskommune 
Statsforvalteren i Trøndelag 
Statens vegvesen 
BaneNOR

https://www.sprakradet.no/globalassets/klarsprak-ny/arbeidsmetoder/kommunale-sprakprofiler/trondheim-kommunes-sprakprofil.pdf
https://www.sprakradet.no/globalassets/klarsprak-ny/arbeidsmetoder/kommunale-sprakprofiler/trondheim-kommunes-sprakprofil.pdf

