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FORORD 
 
På vegne av Stiftelsen Hell motorpark har PLAN arkitekter utarbeidet planprogram for 
områdeplanen – Hell Forest Arena. Planprogrammet er utarbeidet i henhold til Plan- og 
bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2009. 
 
Planprogrammet redegjør for formålet med planarbeidet, planprosess, utredningsbehov og 
opplegg for medvirkning. 
 
PLAN arkitekters forslag til planprogram (datert 18.12.2014), ble lagt ut til offentlig 
ettersyn i perioden 23.12.2014-15.2.2015. Utleggelse av planprogram og oppstart av 
planarbeidet ble samtidig kunngjort i avis og gjort tilgjengelig på PLAN arkitekters og 
Stjørdal kommunes hjemmesider. Innspill til høring er i samråd med Stjørdal kommune 
innarbeidet i endelig planprogram. Sammendrag av høringsuttalelser med forslagsstillers 
kommentarer følger som vedlegg.  
 
Forslag til planprogram samt fastsatt planprogram, vil begge gjøres tilgjengelige på 
PLAN arkitekters og Stjørdal kommunes hjemmesider etter vedtak. 
 
www.plan.no og www.stjordal.kommune.no 
 
Planprogram (datert dd.mm.aaaa) ble fastsatt av kommunestyret i Stjørdal 
kommune i sak nr. xx/xxxx den dd.mm.aaaa. 
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1. BAKGRUNN 

1.1 Organisering 
Planprogrammet er utarbeidet av PLAN arkitekter AS med Stiftelsen Hell Motorpark 
som tiltakshaver. Bak stiftelsen står NAF Motorsport Stjørdal (underavdeling til NAF 
Stjørdal, eid av NAF Oslo), Stjørdal Cross og Enduroklubb, Amcar, KNA Midt-Norge og 
NMK Trondhjem.  
 
Reguleringsplan med konsekvensutredning skal utarbeides av PLAN arkitekter AS i 
samarbeid med eksterne konsulenter.  

1.2 Hensikten med planen, planlagt arealbruk 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en flerbruksarena på Frigården/Lånke i 
Stjørdal kommune. Området planlegges i hovedsak regulert for kombinert formål - 
bebyggelse og anlegg, med underformål motorsportanlegg.  
 
Hell Forest Arena vil på sikt bli en komplett flerbruksarena for idrett (motorisert og ikke 
motorisert), kommersiell aktivitet, samt Forskning og utvikling (FoU). Arenaen vil besta 
av en asfaltert bane på ca. 3-4 km, som kan splittes opp i flere kortere baner ved behov, 
samt en dragracingbane på 1400 m og eget verksted/service bygg. 
 
Lånke motorsportanlegg skal i hovedsak videreføres som før, men reguleringen skal 
omfatte flytting av eksisterende «motorsykkelanlegg» fra Lånke motorsportanlegg til 
Hell Forest Arena, slik at denne aktiviteten legges til et område som medfører mindre 
støy for omgivelsene. Planen skal også inkludere tilrettelegging for grøntareal og 
friluftsliv med utgangspunkt fra Hell Forest Arena. 

1.3 Bakgrunn 
Motorsport er en idrett som har vært i sterk vekst de senere årene, med økning både i 
antall lisenser og tilslutning av nye klubber. I følge forbundene (Norges Bilsportsforbund 
og Norges Motorsports forbund) er det i dag mangel på anlegg, særlig i tett befolkede 
områder. De fleste av de anleggene som planlegges og bygges i Trøndelag i dag, er 
anlegg utenfor Trondheimsregionen. Motorsportsforbundet sentralt understreker spesielt 
behovet for et større anlegg nærmest mulig Trondheim, og er villig til å prioritere et slikt 
anlegg. 
 
Stiftelsen Hell motorpark ønsker å utvikle et slikt anlegg sørvest for den gamle 
Lånkebanen, i Stjørdal kommune. Det tas sikte på at anlegget skal bli Norges største 
flerbruksanlegg for idrett (motorisert og ikke-motorisert), kommersiell aktivitet og FoU 
med et mangfold av aktiviteter som vil kunne tiltrekke seg både lokal, regional, nasjonal 
og internasjonal aktivitet i tilknytning til motorsport, trafikk, idrett, undervisning, 
forskning, arrangementer/eventer, o.l. Utover å dekke dagens behov vil anlegget samtidig 
også bidra til å legge til rette for ny aktivitet.  
 
Stjørdal kommune er vertskap for en rekke større arrangement, eksempelvis Agrisjå som 
finner sted på Stjørdal hvert tredje år. Videre har Stjørdal nylig fått tildelt 
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Landsskytterstevnet for 2018. En rekke slike arrangement med behov for store arealer 
etterspør egnede områder, og Hell Forest Arena kan dekke slike forespørsler. Etablering 
av anlegget kan skape nye arbeidsplasser både lokalt og regionalt (drift av anlegget, 
overnatting, service, aktivitet i byggeperioden, osv.). Anlegget kan sammenlignes med 
Rudskogen og Vålerbanen på Østlandet og Artic Circle Raceway i Mo i Rana, men med 
et større og mer allsidig aktivitetstilbud enn det man finner i et tradisjonelt motorsports- 
eller trafikksenter.  Det som skiller Hell Forest Arena fra dagens alternativer er koblingen 
og nærheten til de trafikkfaglige kompetansemiljøene i regionen – HINT, SINTEF og 
NTNU. En viktig del av den daglige aktiviteten på Hell Forest Arena vil være tilknyttet 
trafikkforskning, og en lukket bane vil kunne forsterke forskningsmiljøenes posisjon både 
nasjonalt og internasjonalt.  

1.4 Tidligere hendelser i saken 
9.3.2009 ble det ble avholdt oppstartsmøte med Stjørdal kommune. Prosessen stoppet opp 
i 2009 på grunn av manglende midler til finansiering.  
 
19.12.11 ble det avholdt et formøte med Stjørdal kommune for å få avklare hva som 
måtte til for å starte opp prosessen igjen.  
 
20.6.2012 Komite plan i Stjørdal kommune tilrår igangsetting av regulering og 
utredningsarbeid for Hell motorpark (nå Hell Forest Arena) i Lånke. 
 
Det er siden forrige møte med kommunen avholdt en rekke møter med berørte og 
interesserte parter.  
 
Høsten 2013 ble det avholdt møte mellom Stiftelsen Hell Motorpark, Stjørdal 
Næringsforum, Stjørdal kommune, Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommunene og 
Trondheim kommune. Der ble Hell Forest Arena og VM i rallycross presentert, og 
utfordringer diskutert. Sentrale, administrative personer i begge fylkeskommunene og 
kommunene fikk innsikt i muligheter og behov av aktiviteten tilknyttet Frigården/Lånke. 
 
Våren 2014 tok Stjørdal kommune ved næringssjef initiativ til å revitalisere prosessen 
gjennom å be Proneo AS med å bistå i realiseringen. Siden dette har Stiftelsen Hell 
Motorpark, Stjørdal kommune ved næringssjefen, Stjørdal Næringsforum og Proneo 
arbeidet med realisering og finansiering. 
 
12.6.14 arrangerte Stiftelsen Hell Motorpark et giverseminar der sentrale aktører var 
samlet, og behov for finansieringen av prosessen ble drøftet. Referat for seminaret viser 
bred engasjement fra regionale og nasjonale miljø, og bidro til at Stjørdal kommune har 
satt av kr 500 000 til Stiftelsen Hell Motorpark i 2015. 
 
19.9.14 ble Hell Forest Arena som en regional arena for FoU, idrett og kommersiell 
aktivitet presentert for Trondheimsregionen. På møtet deltok sentrale aktører fra 
Trondheimsregionen med ordførere og rådmenn. Hensikten med presentasjonen var å 
skape positiv omtale av prosjektet, og forberede fremtidig henvendelse av finansiering. 
Hell Forest Arena fikk positiv mottakelse fra deltakere på møtet.  
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28.10.14 arrangerte Stjørdal Næringsforum møte for alle aktører på Frigården for å bli 
kjent og koordinere fellesbehov som fiber, el., VVs., gang/sykkelvei. Hovedkonklusjonen 
er at aktørene på Frigården ser klare fordeler med å samarbeide, noe som vil resultere i 
konkrete fellestiltak. 

1.5 Planprogram og konsekvensutredning  

1.5.1 Vurdering i forhold til forskrift om konsekvensutredning 
Reguleringsplanen utarbeides ikke i sammenheng med kommuneplanens arealdel, men 
som egen planprosess, som det åpnes for i plan- og bygningslovens § 12-1 femte ledd.  

Forskrift om konsekvensutredning § 2 – Planer og tiltak som alltid skal behandles etter 
forskriften 
Motorsportanlegg fanges ikke inn under planer og tiltak om alltid skal behandles etter 
forskriften. 

Forskrift for konsekvensutredning § 3, Planer og tiltak som skal vurderes etter 
forskriften § 4 
Det planlegges for utbygging av motorsportanlegget og i så måte kommer tiltaket inn 
under punkt 9 konkurranse eller øvingsbaner for motorkjøretøy i vedlegg II. Når tiltaket 
er nevnt i vedlegg II skal det i følge § 3 b) reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt 
i vedlegg II, vurderes etter forskriftens § 4.  
I listen som følger av § 4 Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn er det i dette tilfellet bokstav b, c, f og g) det er nødvendig å gjøre vurderinger ut 
i fra.  
 
§4.b) er lokalisert i eller kommer i konflikt med viktige inngrepsfrie naturområder eller 
utgjør en trussel mot truede naturtyper, truede arter eller deres leveområder, mot 
prioriterte arter eller deres funksjonsområder, mot utvalgte naturtyper, eller mot andre 
områder som er særlig viktige for naturens mangfold.  
Planområdet ligger i nærhet til leveområde for rødlistet sårbar art (Triturus cristatus – 
Storsalamander), som Stjørdal kommune er tildelt et spesielt ansvar for å ivareta. 
 
§ 4. c) er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, 
herunder markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til 
utbyggingsformål eller i overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og 
tettsteder, og hvor planen eller tiltaket kommer i konflikt med friluftslivsinteresser. 
Planområdet omfatter LNF(R) områder. Området er mye brukt til friluftsliv, særlig 
vinterstid. Sentralt i området ligger skihytta til Lånke IL.  
 
§ 4. f) innebærer større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftsområder eller 
områder som er regulert til landbruk og er av stor betydning for landbruksvirksomhet. 
Planområdet omfatter områder regulert for LNF(R). Planarbeidet medfører omregulering 
av formål, og dermed tap av LNF(R) området. Området omfatter ikke jordbruksareal. 
 
 § 4 g) planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter forskriften dersom de gir vesentlig 
økning i antall personer som utsettes for høy belastning av luftforurensing, støy eller lukt, 
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eller kan føre til vesentlig forurensing til jord, vann eller sedimenter, eller kan føre til 
vesentlig økning av utslipp av klimagasser, eller kan føre til vesentlig stråling. 
 
Området omgis av næring, steinbrudd, skytebane og eksisterende motorsportanlegg, 
anlegg det er knyttet støy til og som er regulert med bestemmelser til tillatt støynivå og 
driftstider. Med tanke på tiltakets størrelse og økning av aktivitet i området må det likevel 
gjøres støyvurdering av tiltaket for å kartlegge omfanget av økt støybelastning for 
nærområdet. Bilsport og tilhørende aktiviteter kan potensielt medføre forurensning. 
Planområdet består i stor grav av myr, store asfaltareal og uttaking av masser vil endre 
avrenningen i området.  

Konklusjon 
Etablering av Hell Forest Arena  

 er ikke i tråd med overordnet plan 
 planområdet er lokalisert i naturområde med utøvelse av friluftsliv 
 planområdet er lokalisert i nærheten av leveområdet for en sårbar art 
 planområdet omfatter LNF(R) område 
 Tiltaket medfører økt støybelastning for omgivelsene 
 Flerbruksarenaen innfører store asfaltflater og kan endre avrenningen i området 

betydelig. Tiltaket medfører ikke akutt fare for forurensning, men de planlagte 
aktivitetene tilsier at håndtering av overvann og tiltak for å unngå forurensning 
må utredes. 

 
På bakgrunn av overnevnte punkter utløser reguleringsplanen krav om 
konsekvensutredning. 

1.5.2 Utarbeidelse og behandling av planprogram og planforslag 
Som et ledd i varsel og kunngjøring av oppstart av planarbeidet skal det etter Forskrift 
om konsekvensutredninger § 6 utarbeides forslag til planprogram, som etter høring 
fastsettes av ansvarlig myndighet. I plansaker vil dette normalt være planmyndigheten, i 
denne saken Stjørdal kommune. Fristen for å gi uttalelse skal være minst 6 uker.  
 
Vedtatt planprogram skal ligge til grunn for utarbeidelse av planforslaget med 
konsekvensutredning.  Planprogrammet skal: 

- redegjøre for hensikten med og målet for prosjektet 
- redegjøre for rammer og premisser for planarbeidet 
- beskrive hvordan området ønskes benyttet 
- fastsette hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere 
- beskrive organisering og framdrift i planarbeidet 
- beskrive opplegg for informasjon og medvirkning i planarbeidet 

 
Ved utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn skal det redegjøres for mulige 
konsekvenser av planforslaget. Ved behandling og vedtak av plan skal det redegjøres for 
hvordan konsekvensutredningen og uttalelsene til denne er vurdert og tatt hensyn til, samt 
vurderes og eventuelt stilles vilkår for gjennomføring og krav om oppfølgende 
undersøkelser.  
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2 PLANOMRÅDET 

2.1 Beliggenhet 

 
Figur 1 Planområdets plassering i regionen 

 
Området ligger 9,5 km sør for Stjørdal sentrum via Selbuveien (Fv. 705) og har svært god 
tilgjengelighet med kort vei til hovedferdselsårer og knutepunkt som E6, E14, Værnes 
Lufthavn Trondheim, Nordlandsbanen/Meråkerbanen (7,5 km), Stjørdal og Trondheim 
(37 km). 

 
Figur 2 Planområdets plassering i nærområdet 
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Planområdet er på ca. 470 daa og omfatter LNF(R) områder. Området ligger ca. 1,5 km 
vest for Selbuveien. I nord grenser planområdet til Lauvåsen/Stormyra industriområde og 
steinbrudd. I nordøst ligger den gamle Lånkebanen med Frigården skytefelt i øst. Utover 
dette grenser området til myr og skogsområder.  

2.2 Eiendomsforhold 
Planen omfatter eiendommene gnr/bnr. 177/4 og deler av 176/1 og 179/1. Stiftelsen har 
inngått en avtale med grunneierne om leie av de berørte eiendommene.  
 
Tabell 1 Eiere av de berørte eiendommer 

Eier Bruksnavn Gnr/bnr. 
Forsvarsbygg Frigården 174/1 
Ragnhild Dahle Aftret Julan Østre 176/1 
Jan Eirik Mathisen 
Lillian Uthus Mathisen 

Julan Nordre 177/4 

Geir Hagen 
Hilde Berit Skotnes 

Hjelset 179/1 

 

Parallelt med planarbeider og konsekvensutredning vil det foregå en vurdering av 
områdets avgrensning. Deler av gnr/bnr. 174/1 kan komme til å bli berørt av 
reguleringen, omfanget av dette må klargjøres før 1.gangs behandling av planen. 
Planarbeidet skal blant annet omfatte vurdering av atkomstforhold, det kan bli aktuelt å 
inkludere regulering av atkomstveger utover arealet som omfatter de eiendommer som er 
nevnt over. Det skal også vurderes ny trasé for lysløype/skiløype som erstatning for 
dagens løyper som ligger i planområdet.  

3 OVERORDNEDE PLANER, VEDTAK OG RETNINGSLINJER 
Planen må søke å ivareta lokale, regionale og nasjonale rammebetingelser i planarbeidet. 
Under følger en kort oppsummering av de antatt viktigste føringene for planarbeidet.  

3.1 Statlige retningslinjer 

3.1.1 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging  

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal 
bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskapning og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.  
 
For dette planarbeidet er det relevant å få gode løsninger for tilkomst med hensyn til 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling, samtidig som det skal legges til rette for 
verdiskapning og næringsutvikling. 
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3.1.2 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen 

Formålet med retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all 
planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 
5 d. 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. Erstatning skal 
også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som 
lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er 
nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt. 
 
Planområdet berører områder som benyttes til friluftsliv. Der hvor tiltaket berører slike 
områder må det skaffes fullverdig erstatning for de berørte områdene.  

3.2 Fylkesplaner 

3.2.1 Felles fylkesplan 2009-2012 
Felles fylkesplan har flere fokusområder, under følger utdrag som er relevante og merke 
seg med tanke på utvikling av Hell Forest Arena. 

- Det er fokus på at det for regionen er viktig å videreutvikle samhandling mellom 
politiske organer, næringslivet og utdanningsinstitusjonene, og at slik 
samhandling må skje på tvers av kommune- og fylkesgrenser. 

- FoU-miljøene er viktige for regionen, og det må arbeides for å styrke 
rammevilkårene for institusjonene, herunder lokalisering av gode testfasiliteter og 
laboratorier. Det er også viktig å styrke samarbeidet mellom institusjonene og det 
lokale næringslivet.  

- Samfunnsmessige enderinger har ført til økt etterspørsel og vekst i kultur- og 
opplevelsesbaserte næringene. Trøndelag kan by på alt fra store internasjonale og 
nasjonale folkefester som samler titusener, til små og lokale arrangementer, hvor 
deltakelse, frivillighet og dugnads innstas er et sterkt Trøndersk særpreg. 
Kulturbasert næringsutvikling dreier seg blant annet om å koble kultur og 
teknologi for å skape nye og spennende opplevelser, dette kan bidra til positiv 
profilering av byer, tettsteder og regionen som helhet.  

3.2.2 Regional planstrategi Nord-Trøndelag (2012-2016) 
Dokumentet er delt i to deler, hvor første del er felles regional planstrategi for hele 
Trøndelag, og del to er regional planstrategi for Nord-Trøndelag.  
 
I felles delen står det blant annet at ett av kriteriene for felles fylkesplanarbeid har vært 
mål om balansert utvikling i regionen. Det er også fokus på god samhandling mellom 
FoU-miljø, næringsliv og offentlige myndigheter er grunnleggende for knoppskyting i 
eksisterende næring og nyetableringer.  
 
I del to fokuserer Nord-Trøndelag blant annet på barn og unges oppvekstsvilkår og 
folkehelse. Fritidsaktiviteter og frivillig engasjement er av stor betydning for å skape 
trivsel og tilhørighet i lokalsamfunnet.  
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3.2.3 Fylkesvegplan 2014-2017  
I Fylkesvegplanen er Fv. 705 (Selbuveien) 4. prioritet i fornyingsprosjekter, men g/s veg 
langs Fv. 705 er ikke på prioriteringslista. 

3.3 Kommuneplan ens arealdel 
Kommuneplanens arealdel (KPA) ble vedtatt av Stjørdal kommunestyre 20.3.2014, 
revidert etter formell oppdatering 3.4.2014.  

 
Figur 3 Utsnitt av kommuneplanens arealdel, fra Kartinnsyn for Værnesregionen. 

Området er avsatt til landbruk-, natur- og friluftsområde (LNF(R)) i KPA med tilhørende 
støysoner (pga. pukkverket, skytebanen og motorsportbanen). Iht. til bestemmelsene til 
gjeldene KPA er det ikke i LNF(R)-områder tillatt annen bygge- og anleggsvirksomhet 
enn den som er tilknyttet næringsmessig landbruk. Det tillates tilretteleggingstiltak for 
friluftslivet.  
 
Det er i KPA lagt inn hensynssone for en ny forbindelse mellom Stormyra 
næringsområde og Malvik grense, som tilrettelegger for en framtidig tilknytting til 
E6/Hommelvikkrysset fra Stormyra og Fv. 705. En slik forbindelse vil være av stor 
betydning for prosjektet både med hensyn til trafikkbelastningen på Selbuveien, 
trafikksikkerheten, naboene i nærområdet og tilgjengeligheten.  
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3.4 Reguleringsplaner 

 
Figur 4 Nærliggende reguleringsplaner, fra Kartinnsyn for Værnesregionen 

 
Området er ikke regulert gjennom reguleringsplan, men det er utarbeidet 
reguleringsplaner for tilstøtende arealer: 
 
Tabell 2 Nærliggende reguleringsplaner 

Arealplanid Plannavn Vedtatt Formål 
2-40 Lånke Motorsportsenter 22.5.2003 Området er regulert for 

diverse 
motorsportaktiviteter. Det 
er knyttet 
banebruksreglement med 
maks lydnivå til planen. 

2-041 Frigården skytebaneanlegg 19.6.2003 Øvingsområde med 
tilhørende anlegg for 
forsvaret. Det knyttes egen 
støysone til området. 

2-046 Lauvåsen næringsområde og 
steinbrudd 

25.3.2010 Industri, lager, steinbrudd 
og massedeponi. Det er 
knyttet bestemmelser om 
støyutslipp til planen. 

2-02-A Masseuttak i Fossberga 4.10.2012 Området er regulert for 
massedeponi. Det er knyttet 
bestemmelser til planen om 
at driften skal utføres 
innenfor støyretningslinjene 
T-1442.   
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3.5 Andre planer 

3.5.1 Regional utredning for skytebaner, motoranlegg, luftsportsenter og 
småbåthavner i Trondheimsregionen 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune/Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen har 
utarbeidet rapporten Regional utredning for skytebaner, motoranlegg, luftsportsenter 
og småbåthavner i Trondheimsregionen (19.10.07). Nedenfor følger utdrag av 
rapporten: 

- I regionen er det registrert et økende behov for utvikling av anlegg. Spesielt 
gjelder dette anlegg for motor- og bilsport, øvingskjøring, luftsport og 
småbåtplasser. Norges Motorsportsforbund prioriterer å utvikle regionale 
hovedanlegg nær de store byene. Motorsportsforbundet sentralt vil spesielt 
understreke behovet for et større anlegg nærmest mulig Trondheim, og er villig til 
å prioritere et slikt anlegg. 

- Ved utbygging av planlagte anlegg, synes anleggsbehovet i hovedsak å være 
dekket utenfor Trondheimsregionen. Det synes imidlertid å være en underdekning 
i Trondheimsregionen særlig i sør (Klæbu/Melhus/Skaun/Orkdal). Slik vil det 
være behov for et større regionalt anlegg med flere aktiviteter i denne delen av 
regionen. Spesielt gjelder dette anlegg for motorsykkel. Dette kan kombineres 
med anlegg for bilsport, delvis med lokal og regional karakter, avhengig av gren. 

- Regionale anlegg bør ha standard som gjør at det kan avvikle norgesmesterskap.  
- Et slikt anlegg bør ha et godt og allsidig tilbud og gode utvidelsesmuligheter. 

”Konfliktfri” plassering og muligheter for utvidelse anses som viktigere enn 
gangavstand og nærhet til kollektivtilbud. Dette fordi nesten alle utøverne bruker 
utstyr som er avhengig av biltransport. Inntil 30 minutters kjøring til slike anlegg 
regnes som uproblematisk for brukerne.  

- Motorsportsanlegg legger på samme måte som skytebaner beslag på store arealer 
både gjennom baner og store støysoner rundt. Støy fra motorisert aktivitet er ikke 
bare en utfordring med tanke på naboene, men også i forhold til at slike baner 
gjerne ligger nært populære utmarksområder. Også visuelt sett kan baner for 
motorsport og øvingskjøring virke forstyrrende for omgivelsene, enten det er 
naboer eller for friluftslivet generelt.  

- Det er en utfordring å finne lokalisering som er innenfor et akseptabelt 
konfliktnivå, både når det gjelder naboforhold, friluftsliv og verneinteresser.  

- I tillegg til geografisk plassering og områdenes beskaffenhet vil lokalt initiativ ha 
betydning for etablering og støtte av framtidig anlegg. Uten engasjement og 
dyktige ”vertsklubber” vil det være vanskelig å bygge og drive slike anlegg. Slik 
vil nok samarbeide klubber imellom og samarbeid offentlig/privat bli enda 
vanligere i framtiden. 

- Det bør det satses på samlokalisering av anlegg og utnyttelse av eksisterende 
anlegg. Dette har fordeler både når det gjelder miljø, arealbruk og infrastruktur 
som veg parkering og klubbhus. 

- Lokalisering av motorsportsanlegg kan også sees i sammenheng med utnyttelsen 
av nedlagte grustak/pukkverk. Dette er en interessant løsning både med tanke på 
skjerming for støy og innsyn, og for utnyttelsen av ellers lite anvendelige arealer.  

- Det er behov for en ny mørkekjøringsbane for kjøreskolene i Trondheim, evt. kan 
dette kombineres med luftsportanlegg.  
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- Anlegg som er nevnt over (les bil- og motorsportsanlegg) bør avklares i 
kommuneplanene etter en regional diskusjon. Som en hovedregel bør det også 
utarbeides reguleringsplan, hvor blant annet støykrav og driftstider kan inngå. 
Slik planmessig behandling gir en ryddig prosess i forhold til naboer og sikrer 
rettigheter for de som skal drive anlegget.  

 
Fordeler ved å ha et begrenset antall større anlegg framfor mange små.  

- Dette er gunstig av hensyn til arealbesparelse og begrensning av støykonflikter og 
forurensning.  

- I regionalt perspektiv er det ønskelig å etablere anlegg som har mulighet for 
større arrangementer, inkludert norgesmesterskap. Dette gjelder spesielt for 
motorsportsanlegg.  

- Det kan også tenkes at større anlegg i seg selv er mer attraktive på grunn av flere 
aktivitetsmuligheter og utfordringer for utøverne.  

 

3.5.2 Trøndersk anleggsplan 2011-2015 
Trøndersk Anleggsplan er utgitt av Nord-Trøndelag Idrettskrets (NTIK) og Sør-
Trøndelag Idrettskrets (STIK) i samarbeid med Norges Idrettsforbund og olympiske og 
paraolympiske komite (NIF). Planen skal være et verktøy i arbeidet med å prioritere 
utvikling av større idrettsanlegg av regional karakter. Utdrag fra planen: 
 

 Plan og prioriteringsarbeidet må ved større anlegg også ta hensyn til 
anleggsbehovet til mindre idretter, som ikke har egne anlegg eller tilrettelagte 
områder for å utøve sin aktivitet, samt tilfredsstille flest mulig brukergrupper for 
å gjøre anleggene best mulig anvendelig for alle.  

 Planlegging og utvikling av større idrettsanlegg av regional karakter må i størst 
mulig grad sette idrettens behov i en samfunnsmessig sammenheng.  

 Utforming av anlegg må tilpasses slik at anlegget kan ha flere brukere. I tillegg 
bør bygningsmessige fasiliteter og moderne standarder, krav til tilgjengelighet og 
flerbruk samt annen tilpasning til nærmiljø og lokalsamfunnets behov være i 
viktige stikkord i planarbeidet.  

 
Lånke Motorsenter / Hell mortorpark er listet opp under idrettsanlegg av regional 
karakter i Nord-Trøndelag, men er ikke på listen over prioriterte anlegg i Nord- og Sør-
Trøndelag idrettskrets.  

4 ARGUMENTASJON FOR MOTORSPORTANLEGG PÅ LÅNKE 
Med bakgrunn i tilbakemeldingene fra offentlige myndigheter, forbund, organisasjoner, 
potensielle bruker, lokalbefolkningen og utredningen fra Sør-Trøndelag 
Fylkeskommune/Samarbeidsregion for Trondheimsregionen er det flere grunner til å 
utvikle et slikt flerbruksanlegg nettopp på Lånke. Utviklingen av en slik flerbruksarena 
for idrett, kommersiell aktivitet og FoU må sees på i et lokalt, regionalt og nasjonalt 
perspektiv i forhold til at arenaen er ment å skulle samle og samordne flere aktiviteter, 
samtidig som det også skal bli en arena for nye aktiviteter. Sentralt i utviklingen av 
arenaen står målsetningen om flerbruk av banetrase, serviceanlegg, parkeringsareal og 
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aktivitetsområder. Et mangfold av aktiviteter innenfor motorsport, trafikk, idrett, 
undervisning, messer o.l. skal kunne drives på samme tid, hele året, med serviceanlegget 
som felles ankerpunkt. Samlingen av aktiviteter i Hell Forest Arena vil redusere behovet 
for å tilrettelegge for mange små og spredte anlegg både lokalt og regionalt med 
tilhørende støtteareal, parkeringsbehov, trafikkbelastning, støyproblematikk o.l. gjennom 
at mange aktiviteter samles i ett område. Ser man dette opp mot områdets gode 
tilgjengelighet med bil, fly og jernbane er anlegget å betrakte som god areal- og 
transportplanlegging i et lokalt og regionalt perspektiv. Etableringen vil også kunne ha 
betydning for utviklingen av Lauvåsen/Stormyra industriområde ved at det skaper økt 
aktivitet i området 
 
Videre argumentasjon for utviklingen av Hell Forest Arena: 
 

- Det er i tråd med Norges motorsportsforbunds prioriteringer for utvikling av 
regionale hovedanlegg nær de store byene, og da spesielt nærmest mulig 
Trondheim. 

- Området har svært god tilgjengelighet med bil, tog og fly både innlands og 
utlands.  Dette gir muligheter for enkel og rimelig transport for brukere og 
publikum selv med til dels store utstyrsforflytninger til og fra anlegget (løpsbiler, 
bilfabrikker, dekkprodusenter, etc.).  

- Stjørdal- og Trondheimsregion har i dag et velfungerende og godt utbygd 
mottaksapparat i forhold til å ta i mot og huse tilreisende. Gode 
overnattingsmuligheter, servicetilbud og aktiviteter i umiddelbar nærhet til 
anlegget (Stjørdal og Trondheim).  

- Anlegget bidrar til å dekke det økende behovet for utvikling av motor- og 
bilsports- og øvelsesskjøringsanlegg (inkludert glattkjøring og 
mørkekjøringsbane) i regionen.  

- Samlokaliseres med eksisterende motorsportsanlegg og utnyttelse av dagens 
anlegg er fordelaktig for miljø, arealbruk og infrastruktur som veg, parkering og 
klubbhus.  

- Nærområdet er i dag i bruk til pukkverksaktivitet, skytefelt og motorsportbane, 
samt at det er avsatt arealer for framtidig næringsaktivitet. Det er i KPA lagt inn 
og definert støysoner for deler av området tilknyttet skytefeltet. Anlegget legges i 
så måte i et område som allerede er støyutsatt/støyproduserende.  

- Det er bolighus og gårdsbruk i nærheten av planområdet (hhv. 700 m og 1 km i 
luftlinje), men det er ingen større boligområder i nærheten av anlegget,  

- Det er lokalt initiativ rundt etablering og plassering av anlegget og det planlegges 
samarbeid klubber i mellom og samarbeid offentlig/privat.  

5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE 
FORHOLD 

5.1 Nærområdet 
Planområdet er på ca. 470 daa og planen ligger i sin helhet i LNF(R) område. Området 
for Hell Forest Arena avgrenses av tilstøtende anlegg/bebyggelse og naturlige 
terrengformasjoner. Området omgis av næring, steinbrudd, skytebane og eksisterende 
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motorsportanlegg, anlegg det er knyttet støy til og som har bestemmelser til tillatt 
støynivå og driftstider.  

5.2 Topografi 
Terrenget er variert med hensyn til høyder, fra store myrflater på 190 moh. til høydedrag 
på 332 moh.  I sør og vest avgrenses arealet av henholdsvis Finsåsen/Julåsenåsen (328 
moh.), Storkleiva (332 moh.) og Brynndalsmyråsen og Raudsandhåmmåren (225 moh.).  
Det foreløpige avsatte området for anlegget ligger på 180-220 moh.  

5.3 Grunnforhold 
Hele planområdet ligger over marin grense. Grunnen består i hovedsak av organiske 
jordlag (myr). Det er store og dype myrforekomster i og utenfor planområdet (målt inntil 
6 meter). Området fungerer som et magasin og i tillegg har skogen stor oppsugingsevne.  
NVEs kartløsninger viser ikke kvikkleire i eller i nærheten av planområdet. 
Aktsomhetskart for snøskred viser at høydedraget i sør er et område med fare for 
snøskred, med nedslagsfelt helt inn i planområdet.  

5.4 Kulturminner 
Kulturminnedatabasen Askeladden viser ingen registrerte kulturminner innenfor 
planområdet. 

5.5 Naturmiljø 
Området kjennetegnes av lite og lav vegetasjon (skrapskog) i og rundt de store 
myrområdene. I vest er det noe mer barskog av liten og middels bonitet, ellers mye bart 
fjell med usammenhengende eller tynt dekke av vegetasjon. Gjennom området går det 
flere bekkedrag. Bekkene er en del av et større vassdrag som renner ut i Stjørdalselva.  
 
I overkant av Frigården skytebaneanlegg ligger Julkleivan, et område med gammel boreal 
lauvskog som er kategorisert som lokalt viktig. Nærhet til gammel Lauvskog – lokal 
verdi (Reg. 174 Julkleivan v. Frigården skyte- og øvingsområde – NIJOS rapport 9-04) 
 
I Artskart er det er registrert en rekke arter i området, de fleste livskraftige, en nært truet 
(planten Brunskjene), og ingen svartelistede. Forslagsstiller er kjent med at det er 
observert salamander i våtområder i nærheten, men kjenner ikke til at det er gjort 
observasjoner i planområdet.  

5.6 Naturressurser 
Området består av skog og myr, hvor skogen har lav til middels bonitet. Det er steinbrudd 
i nærheten av planområdet, men forslagsstiller er ikke kjent med at det finnes slike 
verdier i planområdet. Planområdet omfatter ikke jordbruksareal. 

5.7 Rekreasjonsverdi 
Planområdet berører et større sammenhengende område registrert som lokalt viktig for 
friluftsliv. Skihytta til Lånke IL er utgangspunkt for rekreasjonsaktiviteter. Området 
benyttes til skiaktiviteter på vinterstid, med 8 km preparert løype og 3,5 km lysløype, og 
andre friluftsaktiviteter på sommerstid. På høyden sør for planområdet er det registrert et 
turområde av regional bruksverdi, Stubergvollen turområde 
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5.8 Stedets karakter 
Planområdet er et LNF(R) område med myr og skog, og preges av nærhet til 
næringsområder, motorsporaktivitet og steinbrudd.  

5.9 Bebyggelse 
Sentralt i området ligger skihytta til Lånke IL med tilhørende lysløype og 
parkeringsplass. I nordøst ligger den gamle Lånkebanen med Frigården skytefelt i øst. 
Det er henholdsvis 700 meter (i luftlinje) til nærmeste gårdsbruk og 1 km (i luftlinje) til 
bolighusene ved Selbuveien. Det er i dag omfattende aktivitet i og rundt området med 
pukkverk, skytebane, motorsportsanlegg og næringsareal. 

5.10 Trafikkforhold 
Området har i dag adkomst via private veger med to avkjørsler fra Selbuveien. En 
avkjøring til Lauvåsen pukkverk og en avkjøring til Lånkebanen og Frigård skyte- og 
øvingsanlegg. Kjøring helt inn i området gjøres på skogsbilveier. Gjennom og via 
planområdet går det flere skogsbilveger, disse brukes hovedsakelig til adkomstveger for 
skogsdrift.  

6 FORMÅLET MED OMREGULERINGEN/FREMTIDIG 
SITUASJON  

Hell Forest Arena vil på sikt bli en komplett flerbruksarena for idrett (motorisert og ikke 
motorisert), kommersiell aktivitet, samt FoU. Arenaen vil besta av en asfaltert bane på ca. 
3-4 km, som kan splittes opp i flere kortere baner ved behov, samt en dragracingbane på 
1400 m og eget verksted/service bygg. Anlegget skal være tilgjengelig året rundt med et 
mangfold av aktiviteter. Det forutsettes sambruk slik at banetraseen for eksempel kan 
brukes som treningsløype for ski om vinteren, parkeringsareal til utstillinger, messer, osv.  
 
Planen skal også inkludere tilrettelegging for grøntareal og friluftsliv med utgangspunkt 
fra Hell Forest Arena.  
 
Området ønskes regulert til kombinert formål (motorsportsanlegg, næringsareal, 
idrettsanlegg, friluftsområde, naturområde, trafikkområder o.l.). Underinndeling av 
formål og grad av detaljering avklares i samarbeid med Stjørdal kommune. 
 
Tabell 3 bruk av Hell Forest Arena 

Hell Forest Arena 
Kommersiell FoU Idrett 
Konvensjonelle kjøretøy 
El-biler 
Event/messer/stevner 

SINTEF 
NTNU 
HiNT 
HiST 

Motorisert 
Ikke-motorisert 
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6.1 Utredningsalternativ 
Følgende situasjonsplan angir en foreløpig plan for området avsatt til flerbruksanlegget. 
Det er dette ene alternativet som utredes og vurderes opp mot 0-alternativet (dagens 
situasjon) i det videre arbeidet. 

 
Figur 5 Foreløpig situasjonsplan 

 
Totalt er anlegget på ca. 470 daa, hvorav ca. 150 daa er asfaltert i form av bilbaner, 
depo/parkering. Den foreløpige situasjonsplan viser hvordan anlegget kan utformes med 
utgangspunkt i den asfalterte bilbanen på 3-4 km.  
 
Som en del av banen etableres det en dragracingstripe på 1400 m. Bilbanen planlegges 
med flere tverrforbindelser som gjør at banen kan kjøres på mange ulike måter, samtidig 
som det muliggjør at flere ulike grupper kan bruke ulike deler av banen på samme tid for 
eks. billøp og glattkjøring samtidig. Nord for bilbanen planlegges det en kartingbane (go-
kart) og en offroadbane for ATV, motorcross, osv. I løpet av planarbeidet må det 
vurderes om det skal avsettes arealer til permanent eller midlertidig campingfasiliteter på 
området. Og det må vurderes hvor en slik funksjon bør lokaliseres med tanke på behov 
for slike anlegg for Frigårdens øvrige aktører.  
 
Utredningene som gjøres i det videre arbeidet vil i stor grad være førende for utformingen 
av anlegget. Plasseringen og omfanget av de ulike funksjonene vil derfor kunne bli endret 
underveis i planarbeidet. Innholdet med hensyn til aktiviteter vil imidlertid i stor grad bli 
opprettholdt. Som angitt på situasjonsplan vil store arealer bli utbygd med baner, 
bygninger, veger, tekniske installasjoner, o.l. Dette stiller store krav til hvordan området 
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rundt bearbeides og opparbeides som parkområder, grøntdrag, naturområder og 
friluftsområder. Både i forhold til trivsel, avskjerming/oppdeling, støyskjerming, 
bevaring av vegetasjon, avrenning av overvann, bekkedrag, osv.  
Hele området, for nye Hell Forest Arena, vil bli liggende ca. 30-40 meter over 
bebyggelsen ved Selbuveien med et høydedrag i form av Frigårdshaugen (200 moh.) 
liggende foran som en landskapsmessig avgrensning og naturlig støyvoll mot Selbuveien. 

7 AKTUELLE PROBLEMSTILLING OG UTFORDRINGER 

7.1 Behov for redegjørelser og utredninger 
Relevante plantema og problemstillinger vil i planforslaget bli beskrevet i samsvar med 
Stjørdal kommunes planveileder (datert 6.6.2013). Eksisterendeforhold beskrives i tekst, 
kart og bilder. Planforslaget beskrives med tekst og illustrasjoner, og konsekvensene av 
planforslaget utredes for ulike tema, vurderes og beskrives med tekst og illustrasjoner.  
 
I tillegg skal det utarbeides en Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS). ROS må blant annet 
ta for seg: 
 Naturbasert sårbarhet (herunder rasfare, flomfare, havstigning og jordstråling) 
 Virksomhetsbasert sårbarhet (herunder trafikksikkerhet, brannfare, forurensing og 

stråling) 
 Infrastrukturell sårbarhet (herunder energiforsyning, VVA, telekommunikasjon og 

terminaler) 

7.2 Tilnærming og metodikk 
Konsekvensutredningen skal utarbeides i tråd med metoden beskrevet i Statens vegvesens 
håndbok V712. Metoden er delt inn i fire faser: 

 Registrering og innsamling av data fra eksisterende kilder og feltarbeid 
 Verdivurdering av lokaliteter og funksjonsområder 
 Omfangsvurdering hvor effektene av tiltaket beskrives og vurderes 
 Konsekvensvurdering som er en sammenstilling av verdi og omfang 

 
For hvert deltema gis en kort beskrivelse av dagens situasjon og en vurdering av planens 
konsekvenser både i anleggs- og driftsfasen. Det skal også gis en beskrivelse av 
influensområdet, som vil variere etter hvilket tema det dreier seg om. I tillegg medtas 
omtale av datagrunnlaget og metoder som er brukt for å beskrive konsekvensene, og 
eventuelle faglige/tekniske problemer med innsamling og bruk av dataene og metodene.  
 
Konsekvensanalysen utarbeides på reguleringsplannivå. Utredningene skal være 
relevante for de beslutninger som tas. Dette gjør at utredningsnivået for de ulike temaene 
vil variere. Utredningen skal være mest mulig kortfattet og beslutningsrelevant og skal 
bygge på kjent kunnskap. 

7.3 Utredningstema 
Det ligger i sakens natur at et anlegg av denne størrelsen og kompleksiteten i et LNF-
område, selv med et pukkverk, motorsportsanlegg, skytefelt og fremtidig næringsareal 
som nærmeste nabo, vil ha en del problemstillinger knyttet til seg. Plasseringen er ikke 
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konfliktfri, og det er derfor viktig at konfliktnivået kartlegges og eventuelt avbøtende 
tiltak iverksettes. Forslaget til planprogram med påfølgende konsekvensutredning vil 
ivareta dette. Det vektlegges at utredningstemaene som er vist nedenfor vil være førende 
for utformingen av anlegget. Alle relevante problemstillinger, som fastsettes av 
kommunen etter høringsrunden, vil bli kommentert/vurdert og evt. utredet med forslag til 
avbøtende tiltak der hvor dette er nødvendig. Det settes spesielt fokus på støy fra 
motorisert aktivitet, og samlet støy i området, som ikke bare kan være en utfordring med 
tanke på naboene, men også i forhold til friluftsaktivitet. Også visuelt sett kan baner for 
motorsport virke forstyrrende for omgivelsene, enten det er naboer, friluftslivet generelt 
eller eventuelle verneinteresser som blir berørt. Støy og landskapsinngrep kan også ha en 
fjernvirkning som må vurderes. Trafikk og adkomstforhold utredes med tanke på dagens 
adkomstforhold, trafikkproduksjonen anlegget vil skape (både daglig og ved større 
arrangement), trafikkbelastning og trafikksikkerhet.  
 
Under følger et forslag til utredningstema for det videre planarbeidet.  
 
 
Tema Undertema: Utredninger: 
STØY, LUFT OG 
VANN-
FORURENSNING 

Støy Støyberegning for anlegget må utarbeides. Støy 
fra anlegget vurderes opp mot den totale 
støybelastningen fra eksisterende 
motorsportsanlegg, pukkverket og 
skytebaneanlegget. Avbøtende tiltak beskrives. 
Støy vurderes opp mot overordnede 
retningslinjer for støy. 
 

 Luft-
forurensning, 
utslipp i vann 
og grunn 

Potensialet for utslipp fra anlegget vurderes. Evt. 
avbøtende tiltak beskrives.  
 

LANDSKAPS-
BILDE 

Inngrep i 
landskapsbilde 
og 
fjernvirkning 

Inngrep i landskapet vurderes, evt. avbøtende 
tiltak beskrives. Fjernvirkning fra Selbuveien og 
viktige nærliggende friluftsområder vurderes, og 
evt. visualiseres. Eventuelt også fjernvirkning fra 
andre steder i kommunen. 
 

NÆRMILJØ OG 
FRILUFTSLIV 

Friluftsliv, 
herunder barn 
og unges 
interesser 

Konsekvenser for friluftsaktivitet i området må 
vurderes. Friluftsaktivitet i området skal 
kartlegges og ev. avbøtende tiltak beskrives. 
Dette skal inkludere trasé for ny 
lysløype/skiløype og avklaring angående 
lokalisering av skihytta. Det er viktig å involvere 
lokale friluftsorganisasjoner, velforeninger, 
idrettslag og brukere i utredningsarbeidet.  
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NATURMILJØ Naturmangfold Det kreves at det gjennomføres en god 
Naturtypekartlegging etter DNs håndbok 13 
(Den må også vurdere kryptogamer (moser, lav 
og sopp)), og viltkartlegging i tråd med DN 
håndbok 11. 
Det kreves ornitologiske registreringer, som må 
gjøres i rett tid, anbefalt i april, mai, juni.  
I tillegg til kartlegging av arter skal området 
økologiske funksjon beskrives. Risiko for 
spredning av fremmede arter skal vurderes. 
Myrområdenes kvalitet for biologisk mangfold 
må beskeives, og det må gjøres en vurdering av 
om endrede hydrologiske forhold kan få 
betydning for naturmangfoldet i området.  
Resultater fra kartlegging skal registreres i 
nasjonale databaser.  
Konsekvenser for naturmangfold vurderes iht. 
Naturmangfoldlovens §§8-12. . Evt. avbøtende 
tiltak beskrives.  

KULTURMILJØ Kulturminner 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samiske 
kulturminner 
 
 
 

Det må kartlegges om kulturminner berøres av 
tiltaket. Evt. avbøtende tiltak beskrives.  
Det må foretas en kulturminnefaglig befaring av 
området jf. Kulturminnelovens (KML)§ 8-9, jf. § 
samme lov. Dersom det avdekkes freda 
kulturminner iht. KML § 3-4, må det søkes om 
dispensasjon etter KML § 8.1 
 
 
Sametinget må utføre befaring for å avklare om 
det er samiske kulturminner i planområdet. 
Videre prosess avklares med Sametinget, og er 
avhengig av om befaringen avdekker funn. 

NATUR-
RESSURSER 

Jordbruk, 
skogbruk og 
utmark 
 
 
 
 
 
 

Konsekvenser for jordbruk, skogbruk og utmark 
beskrives. Konsekvenser for dyr på beite i 
forhold til støy beskrives. Myrområdenes 
kvalitet i klimasammenheng som karbonlager må 
beskrives.  
 
 

VA/HYDROLOGI Vassdrag og 
drenering av 
overvann 

Store asfaltareal og uttaking av masser vil endre 
avrenningen i området. Det må foretas en 
hydrologisk vurdering. Denne skal inkludere en 
vurdering av hvordan økt avrenning fra området 
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påvirker vassdraget Fugla og kjente kvikkleire 
soner nedstrøms Fugla (Leirmarka 620, Åsen 
Leiramarka 619, Havdal 618, Leiren 615, 
Bjørgum 614, Bjørgmyran 613 og Hell 612, 
nedstrøms bekken Fugla.) Konsekvenser og evt. 
avbøtende tiltak beskrives.  
 

Avløpsløsning Inkludert behov for vann/slukkevann inn til 
området. 

GRUNN-
FORHOLD OG 
RASFARE 

Grunnforhold 
og rasfare 

Til dels store myrdybder (inntil 6 m.) er kartlagt 
ved målinger. Mulig potensial for marine 
avsetninger (kvikkleire). Grunnundersøkelser må 
gjennomføres for å dokumentere stabilitet ved 
utbygging, og for å avdekke potensiell 
potensialetfare for ras (steinsprang, kvikkleire, 
etc.) som kan følge av tiltaket. 
 

TRANSPORT OG 
VEGLØSNINGER 

Adkomst Adkomstforhold, herunder trafikksikkerhet, 
tilkobling til overordnet vegsystem og 
trafikkbelastning må utredes. 
 

 

 Der hvor utredninger gjøres av ekstern konsulent skal saksbehandler eller annen avtalt 
kontaktperson i kommunen kontaktes før oppstart av arbeid for å avklare krav til innhold i de 
enkelte utredninger.  

8 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

8.1 Planprosess 
10.12.2014 ble det avholdt oppstartsmøte med Stjørdal kommune. Det ble bestemt at 
planen skal utarbeides som områderegulering, og at behovet for detaljregulering avklares 
underveis. Det ble stilt krav til konsekvensutredning av planen, samt gjennomgått hvilke 
tema som bør inngå i utredningen, i ROS og i planbeskrivelsen forøvrig. Det ble orientert 
om at det pågår et prosjekt i regi av næringsenheten i kommunen for å samle interesserte 
og potensielle aktører i Frigården-området for å kartlegge fells behov og interesser 
(«Forprosjekt Frigården»). Dette prosjektet bør sees i sammenheng med 
reguleringsplanen og konsekvensutredning.   
 
5.3.2015 ble det avhold møte med Stjørdal kommune, Komite plan og enhet næring.  
Felles interesser for «Forprosjekt Frigården» og Hell Forest Arena ble diskutert, det ble 
enighet om å ha tett dialog mellom prosjektene i den videre planlegginga.  
Videre ble innkomne merknader og behov for revidering av planprogram før politisk 
behandling gjennomgått.  

8.2 Medvirkning og møter 
Det skal avholdes underveis-møte med kommunen for gjennomgang av foreløpig plan og 
innkomne merknader til varsel om oppstart og planprogram. I underveis-møtet vil det bli 
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foreslått endelig krav til planmateriell. Det skal videre avholdes oppsummeringsmøte 
med kommunen med gjennomgang av komplett planforslag og planmateriell før 
innlevering til 1. gangs behandling. Før 1. gangs behandling av planen skal det avholdes 
et åpent møte hvor det orienteres om planforslaget. Møtet skal varsels i lokalavisa, i 
tillegg skal berørte naboer, lag, foreninger og organisasjoner inviteres direkte. Berørte 
lag, foreninger, organisasjoner og offentlige myndigheter skal også inkluderes i 
utredningsarbeidet, fortrinnsvis tidlig i prosessen.  

8.3 Foreløpig framdriftsplan 
Etter den skisserte framdriftsplanen skal varsel om oppstart med utleggelse av 
planprogram til offentlig ettersyn skje i slutten av desember 2014. Utarbeiding av 
reguleringsplan med konsekvensutredning vil pågå våren og sommeren 2015. Det tas 
sikte på innlevering av planforslag til 1. gangs behandling høsten 2015. 
 

 Høring av planprogram til februar 2015 
 Møte med plankontoret og næringsenheten i Stjørdal kommune for å samordne 

reguleringsarbeidet med «Forprosjekt Frigården» februar 2015 
 Innsending av planprogram for vedtak innen 1. mars 
 Fastsetting av planprogram senest april 2015 
 Åpent møte før sommeren 2015 
 Konsekvensutredninger ferdigstilles i løpet av september 2015, informasjon og 

medvirkning (åpent møte)– september 2015 
 Komplett planforslag sendes inn – oktober 2015 
 1. gangs behandling – 12 ukers frist 
 Høring/offentlig ettersyn av planforslag med KU – senest januar 2016 
 Eventuell bearbeiding av planen – mars 2016 
 Sluttbehandling og vedtak i kommunestyret våren 2016 

9 VEDLEGG 
- Foreløpig situasjonsplan (1:5 000 i A3) 
- Områdekart (1:15 000 i A4) 
- Områdeplassering (1:40 000 i A4) 
- Referat fra oppstartsmøtet (10.12.2014) 
- Innspill til varsel om oppstart/høring av planprogram med forslagsstillers 

kommentarer 


