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Forord
Denne rapporten er et høringsutkast til planprogram for Brøset. Hensikten med 
rapporten er å få en måldiskusjon for utbygging av en klimanøytral bydel på 
Brøset, og et planprogram for videre utarbeidelse av reguleringsplan for områ-
det. Det er en målsetning at høringen av planprogrammet fanger opp innspill og 
ideer før planprogrammet fastsettes. Planprogrammet skal være premissgivende 
for utarbeiding av program for byplankonkurransen.

Ny plan- og bygningslov stiller krav om planprogram for reguleringsplaner som 
kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn (§4-1). Planprogrammet skal 
gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegg for med-
virkning. I tillegg skal planprogrammet gjøre rede for hvilke utredninger som 
vurderes som nødvendige for å beskrive planens virkninger – konsekvensutred-
ning (§4-2). 

Brøset har inngått som framtidig utbyggingsområde i kommuneplanens arealdel 
i mer enn 12 år. En utbygging av området har vært avhengig av at nåværende 
virksomhet, Sør-Trøndelag Psykiatriske sykehus, flyttes ut av området. 

Etter at kommunen i 2007 vedtok å regulere området, er det gjennomført 
forberedende arbeider både med hensyn til salg / verdifastsetting av eiendom-
men, lokalisering av nytt sykehus, planprosess og mål for en ny reguleringsplan 
for området. I den forbindelse ble det i februar 2009 etablert en prosjektgruppe 
med oppgave å forberede en internasjonal byplankonkurranse, utarbeide plan-
program og regulere området. Arbeidet med å utarbeide en reguleringsplan for 
Brøset forutsettes å vare fram til 2012. Reguleringsplanen skal bygge på fastsatt 
planprogram, og på innspill og resultater fra en byplankonkurranse for området 
som er planlagt gjennomført i 2010.

Som grunnlag for planprogrammet og konkurranseprogrammet, har prosjekt-
gruppen hatt møter med berørte kommunale enheter og grupper for å få oversikt 
over dagens situasjon, behov og tanker rundt planleggingen av en framtidig kli-
manøytral bydel. I tillegg er det innledet samarbeid med forskningsmiljøet på 
NTNU/SINTEF der Brøset inngår som case i det tverrfaglige forskningspros-
jektet ”Towards carbon neutral settlements – processes, consept developement 
and implementation”. 

Håkon Grimstad                                                                      Ann-Margrit Harkjerr

Kommunaldirektør                                                                  Byplansjef
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1.1 En klimanøytral bydel i Trondheim
I en situasjon hvor nasjonal og internasjonal politikk famler etter grep for å nå 
visjonen om klimanøytralitet, kan det kan det være nyttig å forsøke å ta noen 
grep på lokalnivå. Gjennom framtidsrettet planlegging, i samarbeid med byens 
forskningsmiljø, ønsker Trondheim kommune at utvikling av et 350 dekar 
stort område på Brøset skal bidra til nasjonale målsetninger om reduksjon i 
klimagasssutslipp. 

Brøset-området, med sin svakt skrånende topografi, gode solforhold og vakker 
utsikt, beliggende bare fire km fra sentrum, representerer en sjelden ressurs for 
byutvikling i Trondheim. Her skal det, i tråd med kommunens fortettingspoli-
tikk, utvikles en framtidsrettet bydel med gode livsvilkår hvor det enkleste skal 
være å velge å leve miljøvennlig, et ”lav-utslippsliv”. Her skal teknologiske og 
sosiale problemstillinger knyttet opp til hvordan vi bor og lever, diskuteres for å 
redusere utslippene dramatisk. 

Utviklingen av en klimanøytral bydel på Brøset er på nasjonalt nivå befestet i 
prosjektet ”Framtidens byer.” Framtidens byer er et samarbeidsprosjekt mellom 
de største byområdene og staten for å utvikle byer med lavest mulig klimagas-
sutslipp og et godt bymiljø. Programmet er organisert i fire innsatsområder: 
Arealbruk og transport, energibruk i bygninger, forbruksmønster og avfall, og 
tilpasning til klimaendringer.

Brøset, med fjorden i bakgrunnen.

1. Bakgrunn
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Problemstillinger knyttet til klimaendringene griper inn i samfunnet på ulike 
sektorer og nivå samtidig. Trondheim kommune samarbeider derfor aktivt 
med forskningsmiljøene ved NTNU/SINTEF knyttet til forskningsprosjek-
tet ”Toward carbon neutral settlements. Processes, consept developement and 
implementation”. Målsetningen er å avdekke klimautfordringene i alle stadier 
i planleggingen, utbyggingen og driftsfasen av Brøset, og utvikle verktøy for 
å implementere klimamål på en helhetlig måte. Forskningsprosjektet har også 
som målsetning å utvikle tverrfaglig kunnskap og forståelse for sammenhen-
gen mellom kultur/livsstil/boformer og klimanøytralitet. Dette betyr at vi må ta 
høyde for kompleksitet, og at grenser mellom fagdisipliner og etablert praksis 
vil bli utfordret. Evne og vilje til å se sammenhenger og utvikle helhetlig kunn-
skap er en forutsetning for å nå ambisiøse klimamål. 

1.2 Forankring i politiske vedtak
I møte den 29.09.07 gjorde bystyret følgende vedtak: 

”Bystyret ber rådmannen i forbindelse med budsjett og økonomiplanen vur-
dere helt eller delvis kjøp av Brøset, samt iverksette en helhetlig regulering 
av området…Primært bør dette søkes gjennom et samarbeid med dagens 
eiere av området (stat og fylke). Hvis slikt samarbeid ikke er mulig vil vi be 
rådmannen utrede bygge- og delingsforbud med påfølgende egen kommunal 
regulering.”

I møte den 20.1.09 gjorde Bygningsrådet følgende vedtak om videre planpros-
ess:

”Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker slutter seg til rådmannens 
beskrivelse av formål og ambisjoner for planprosess med byplankonkur-
ranse som grunnlag for ny reguleringsplan og utvikling av bydelen Brøset. 
Konkurransen skal danne grunnlag for en reguleringsplan for Brøset og 
gjennomføres i løpet av 2010.” 

Formålet med planleggingen er i saksframlegget beskrevet slik:
”På Brøset-området vil Trondheim kommune planlegge og utvikle en helhet-
lig og framtidsrettet bydel. Gjennom dialog med byens forskningsmiljøer, lo-
kalbefolkning og næringsliv skal det legges til rette for at Brøset kan utvikles 
til å bli en ny fremtidsrettet miljøbydel, med lavt energiforbruk og sunne 
byggematerialer. Dette forutsetter at det skal settes miljømål som strekker 
seg lengre enn det som ligger i gjeldende forskrifter. Utbyggingen skal også 
sikre god og variert bokvalitet med en tett boligutbygging med varierte bo-
former og boligtyper, som også inkluderer rimelige boliger/lavinnskudds-
bolig.Planleggingen og utbyggingen av Brøset-området skal danne skole 
for fremtidig byutvikling i Trondheim.”
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1.3 Brøset – et prosjekt i ”Framtidens byer”
”Framtidens byer” er regjeringens nye klima- og energiprogram rettet mot 12 
av landets største byer og Bærum kommune om å skape framtidens byer - byer 
med reduserte klimagassutslipp og bedre bymiljø. Trondheim kommune er aktiv 
deltaker i nettverket. Områdene skal danne læringsarenaer for byutvikling med 
ambisiøse miljømål. Programmets varighet er skissert til 2008-2014.

10.02.09 vedtok formannskapet kommunens handlingsprogram for Framtidens 
byer. Planleggingen av Brøset til en klimanøytral bydel inngår som et vesentlig 
prosjekt i Trondheims handlingsprogram.

Føringer for planprosessen er lavest mulig klimagassutslipp, lavt energifor-
bruk, miljøvennlig transport og framtidsretta avfallsløsninger. Realiseringen 
av bydelen skal gi kompetansespredning og kunnskapsheving for alle på byut-
viklingsområdet, i bransjen og i nettverket framtidens byer. I handlingsprogram-
met understrekes det også at planprosessen skal være kommunalt forankret og 
styrt, med åpen byplankonkurranse. Med utgangspunkt i en helhetlig forståelse 
av bærekraftsbegrepet skal planprosessen utfordre nye sammenhenger, gjennom 
blant annet å bruke og videreutvikle eksisterende verktøy for CO2 regnskap, i 
byplankonkurransen og i alle faser av planprosessen.

Handlingsprogrammets fire deltema skal spille sammen for å oppnå et optimalt 
resultat:

Areal og transport
Utviklingen av Brøset-området reiser spørsmål om hvilke transporttilbud og 
hvilken infrastruktur som best underbygger klimanøytral byutvikling, og hvor-
dan dette skal måles. Målet er at området skal utvikles med optimale løsninger 
for miljøvennlig transport. En stor utfordring blir å finne riktig nivå og virke-
midler for begrensninger i bilbruk. Det skal vurderes radikale løsninger for 
gang- og sykkeltrafikk, kollektivtrafikk, bilbruk, bilhold og parkering innenfor 
utbyggingsområdet, og gjennom områdets forbindelse med omkringliggende 
bystruktur.

Energi i bygninger
På Brøset ser en for seg feltvis utprøving av forskjellige prinsipper for energi-
produksjon, hvor enkelte felt har passivhusstandard, andre har plusshus med inn-
bygget energiproduksjon, mens andre er knyttet til fjernvarmenettet med løsninger 
for lavenergibruk med dokumentasjon av klimagassregnskap. Implementering av 
klimabelastning/klimaregnskap skal være et kriterium i konkurransesammenheng 
på byplannivå og på mer detaljert nivå gjennom planprosessen. Området skal fun-
gere som et utprøvingsområde for bebyggelse med framtidsrettede og energigjer-
rige løsninger for infrastruktur for vann/avløp/varmegjenvinning.
 
Avfall og forbruk 
Utbyggingen av Brøset skal diskutere og velge løsninger med sikte på å  endre 
forbruksmønster i bærekraftig retning og redusere avfallsmengden. Her skal det 
prøves ut systemer for avfallshåndtering med fokus på klimaregnskap. Vi vil 
skape trygge og gode bomiljø uten renovasjonskjøretøy, med mulig estetisk og 
praktisk gevinst ved omdisponering av arealer til annen bruk.

Klimatilpasning 
Klimatilpasning på Brøset innebærer å utvikle en strategi for de grep som bør 
gjøres for å klimatilpasse bygninger, bygningskonstruksjoner og infrastruktur 
for å møte klimaendringer som høyere temperatur, mer nedbør og økt hyppighet 
av ekstremvær. Det skal utvikles  vurderinger for klimasårbarhet for Brøset, og 
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vurderingene skal implementeres i planprosessen. Spesielt rettes det fokus på 
overvannshåndtering, og hvordan dette kan bidra til positive fysiske løsninger 
for området. Bekkeåpning skal vurderes som en slik løsning. 
 
1.4 Samarbeid med Statsbygg/grunneiere
I 1999 oppsummerte byplankontoret rammer for planlegging og utbygging av 
Brøset-området. Konklusjonen var at revidert utbyggingsskisse med registre-
ringer fra 1996 skulle legges til grunn for utarbeidelse av en kommunedelplan 
for Brøset. Arbeidet med kommunedelplan for Brøset ble ikke igangsatt. 

Statsbygg har seinere på eget initiativ utarbeidet en mulighetsstudie (21.01.05) 
for eiendommen. Studien viser en utnytting som er mer ekspansiv enn det som 
har ligget til grunn tidligere, men denne er ikke lagt fram til kommunal vurder-
ing / behandling. Registreringer fra disse arbeidene vil likevel bli benyttet i dette 
planarbeidet.

Statsbygg støtter Trondheim kommunes visjon for Brøset. Grunneierne vurderer 
å delta i utforming av konkurranseprogram og i den etterfølgende regulering-
splanprosessen.

1.5 Samarbeid med byens forskningsmiljø
På initiativ fra forskningsmiljøet ved NTNU/SINTEF er det innledet et tett sa-
marbeid med Trondheim kommune. Samarbeidet, der utviklingen av Brøset 
fungerer som case, har en visjon om å gjøre regionen til et foregangsområde 
på boformer som strekker seg mot å realisere et klimanøytralt samfunn. Samar-
beidet bygger på en tverrfaglig tilnærming til klima og boformer med vekt på å 
integrere både perspektiver på teknologi og livsstil. 

I november 2007 ble det gjennomført en workshop om klimanøytrale boformer 
på Brøset med deltakere fra Trondheim kommune og NTNU/SINTEF, samt ak-
tører fra Husbanken, Enova, Statsbygg, Miljøverndepartementet og byggebran-
sjen.

I oktober 2008 arrangerte NTNU/SINTEF i samarbeid med Trondheim kom-
mune, et seminar og workshop rundt temaet ”Klimanøytral bydel på Brøset”. 
Gjennomførte byplankonkurranser og planprosesser for 3 ulike bydeler ble 
presentert – Jåttåvågen i Stavanger, Carlsberg /”Vores By” i København, og 
Damsgårdsundet i Bergen. Dag to var et arbeidsseminar om overordnet visjon 
og miljømål for Brøset. På seminaret deltok representanter fra NTNU/SINTEF, 
Husbanken, Statsbygg og Trondheim kommune.

Seminardagene viste med tydelighet at vi står foran en utfordrende planprosess 
for Brøset, der miljømål for planlegging stadig må revideres, og der reduksjon 
av klimagassutslipp får stadig større fokus som miljømål. Klimanøytralitet som 
målsetning for en stor planoppgave er både en ny og uvant problemstilling for 
de fleste. Spørsmålene som ble reist dreier seg i stor grad om hvordan CO2-nøy-
tralitet skal defineres og måles, og hvilke utfordringer og nye muligheter som 
kan oppstå når klimanøytralitet er fokus for en planoppgave. Fra debatten kom 
det også fram at det er en utfordring å lage målsetninger som skal være både 
oppnåelige og målbare.

Forskningsprosjekt ved NTNU/SINTEF 
NTNU/SINTEF sendte i juni 2008 en søknad til Norges forskningsråd (Rener-
giprogrammet) om midler til et fireårig forskningsprosjekt med tittelen: “To-
wards carbon neutral settlements. Processes, concept development and imple-
mentation”. Utviklingen av Brøset-området i retning av et klimanøytralt område 
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er tenkt som hovedcase i forskningsprosjektet, men kunnskapen skal kunne anv-
endes også i forhold til andre områder. I februar 2009 ble prosjektet godkjent og 
tildelt midler fra Norsk Forskningsråd (ca 10 millioner). Trondheim kommune 
bidrar med brukerfinansiering gjennom årlige kompetansetilskudd fra Husbank-
en. Tilskuddet har en ramme på 2 millioner over fire år. TOBB og Trondheim 
Energi er også samarbeidspartnere i prosjektet.

Forskningsprosjektet har følgende tema:
Modeller for programmering og planlegging av klimanøytrale bosettinger
Konsepter for klimanøytrale bydeler
Sosiokulturelle forutsetninger for klimanøytral bosetting
Overføring av kunnskap

Gjennom våren 2009 har det vært et tett samarbeid mellom Trondheim kom-
mune og forskerne i prosjektet for å koordinere og optimalisere forskning inn 
mot planleggingen av Brøset.

Studentarbeid
Ved NTNU er det gjennomført flere undervisningsprosjekt med Brøset som 
tomt/studieobjekt. Ca 150 arkitektstudenter har jobbet med Brøsetområdet, og 
det er levert to masteroppgaver som diskuterer framtidsrettede problemstillinger 
og løsninger for området.

1.6  Intern registreringsfase i kommunen
Våren 2009 ble det holdt møter med alle faggrupper av betydning for utviklin-
gen av området. Tema som har vært belyst i møter og notater er: 

Kulturminnevern/eksisterende bygninger/kulturlandskap
Kultur – arenaer/møteplasser/sambruk
Skoler
Barnehager
Næring
Idrett/fysisk aktivitet
Boliger
Forbruk og avfall
Landskap, grønt, lokalklima
Folkehelse
Universell utforming
Eldre – sykehjem/omsorgsboliger
Barn og unge

Temaene er nærmere beskrevet i kapittel 6.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Skråfoto av Brøset og omkringliggende områder. Moholt kirkegård i forgrunnen. 

Skråfoto av Brøsetområdet. Omkjøringsveien i forgrunnen.
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2. Visjoner og måldrøfting

2.1 Visjon
Trondheim kommune har de siste årene arbeidet målrettet for miljøvennlig byut-
vikling med fokus på fortetting og miljøvennlig transport. Brøset, som et ube-
bygd område sentralt i Trondheim, representerer en unik mulighet til å utvikle 
en klimanøytral og framtidsretta bydel i tråd med denne byutviklingen.  

Som forslag til visjon for utvikling av Brøset foreslås: 

Klimafotavtrykket til en typisk nordmann er i dag på ca 8-11 tonn CO2-ekviva-
lenter per år. Nye teknologiske og sosiale perspektiver på energiforbruk skal gi 
oss nye måter å bo og leve på. Brøset skal bli et utstillingsvindu for klimanøytral 
byutvikling i Norge og en motor i landets utvikling av klimanøytrale byom-
råder. 

	 Brøset-	en	framtidsrettet	og	attraktiv	bydel

En	klimanøytral	bydel	med	mindre	enn	3	tonn	CO2-utslipp	pr	innbygger	pr	år.

Vauban Freiburg, Tyskland. 
Bydel gjennomført med 
radikale miljømålsettinger. 
Kilde: www.treehugger.com
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2.2 Målsettinger
På Brøset skal gammel klokskap kombineres med ny kunnskap. God bolig- og byplanlegging skal kombineres med de 
siste forskningsresultater for å nå radikale klimamål på Brøset. Aktiv medvirkning skal bidra til tilhørighet og engasje-
ment for lokalmiljøet.

Målsettinger for å oppnå visjonen om klimanøytralitet og godt bymiljø utarbeides for følgende fokusområder: 

• Godt bolig og bydelsmiljø
  -  arkitektonisk kvalitet fra overordnet plan til detaljnivå
  -  varierte boformer skal legge til rette for et mangfoldig og inkluderende nabolag
  -  uteromsmiljø skal invitere til opphold og fremme fysisk aktivitet, helse og trivsel
  -  attraktive nærservicetilbud, kulturtilbud og rekreasjonsmuligheter
  -  sunn og klimavennlig materialbruk

• Areal og transport 
  -  høy og miljøvennlig arealutnyttelse
  -  attraktiv kollektivtransport, gang- og sykkelveier 
  -  enkelt å leve uten bil

• Energi i bygninger
  -  et pilotprosjekt for energieffektiv bebyggelse
  -  framtidsrettede og energigjerrige løsninger for bebyggelsens infrastruktur 
  -  klimavennlig energiforsyning 

• Avfall og forbruk
  -  fokus på lavere forbruk
  -  miljøvennlig avfallshåndtering 
  -  fysisk utforming som prioriterer en klimavennlig livsstil

• Klimatilpasning
  -  bebyggelse, infrastruktur og uterom tilpasset framtidige klimaendringer
  -  særlig fokus på overvannshåndtering

2.3 Måldrøfting
Til de foreslåtte målsettingene under punkt 2.2 skal det knyttes et sett med konkrete og målbare indikatorer for å vurdere 
måloppnåelse. Utdypninger med forslag til hvordan en skal oppnå målsettingene er vist i kapittel 6. Målsettinger skal 
utformes robust, slik at de til enhver tid knyttes til best tilgjengelige løsninger. Målsetningene kan til dels være motstri-
dende. Målkonfliktmatriser skal avdekke om målsetningene styrker hverandre eller om de er i konflikt med hverandre.

Overordnet målsetting for utbyggingen av området er å utvikle en klimanøytral bydel med svært lave utslipp av klima-
gasser. Det skal settes opp et klimagassregnskap som viser sannsynlig utslipp for framtidige beboere i form av CO2-
ekvivalenter. I klimagassregnskapet skal også effekten av utbyggingen på omkringliggende områder og Trondheim som 
helhet komme fram. Klimagassregnskap er nærmere beskrevet i kap 6.1. 

1�  1� Planprogram BrøsetPlanprogram Brøset 1�  1� Planprogram BrøsetPlanprogram Brøset



3.1 Beliggenhet
Brøsetområdets beliggenhet, kun ca. 4 km fra Trondheim sentrum, tett på eksis-
terende infrastruktur, Valentinlyst bydelssenter, universitetssenteret på Dragvoll 
og Estenstadsmarka, gjør området svært attraktivt for byutvikling. 

Brøset avgrenses av Granåsvegen i sør, Brøsetvegen i vest, Omkjøringsvegen 
(E6) i øst, og bebyggelsen på Tungasletta i nordøst. Dagens atkomst til området 
er fra Brøsetvegen og Granåsvegen. Omkjøringsvegen fungerer som en barriere 
mot øst, uten bilatkomst direkte til Brøset. Det er gang- og sykkeladkomst til 
området på tursti langs bekk fra nord og via undergang og overgang som krysser 
Omkjøringsvegen. 

3.2 Dagens situasjon
Det ca. 350 dekar store Brøset-området har en svakt skrånende topografi med 
gode solforhold og utsikt nordover til Trondheimsfjorden. Det fremstår i dag 
som et avgrenset kulturlandskap, hvor topografi, vegetasjon og øvrige naturele-
menter skiller området tydelig fra de utbygde arealene i bydelen.  Området kara-
kteriseres av et tildels bølgende åkerlandskap med nord-/sørgående raviner med 
frodig randvegetasjon, store alleer og gårds- og institusjonsbebyggelse sentralt 
i området. I områdets søndre del ligger i dag et midlertidig skoleanlegg og en 
midlertidig barnehage. 

3. Planområdet

Trondheim 1:100 000
Brøset markert med rødt.

1km
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3. Planområdet

3 km 1,5 km 0 km

Brøset i Trondheim. Vist med målpunkter i avstandssirkler med radius 1,5 km og 3 km. 
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3.3 Eiendomsforhold
Brøset eies i et ideelt sameie mellom St. Olavs hospital, Sør-Trøndelag fylkes-
kommune og Statsbygg. Helseforetaket planlegger å flytte nåværende virksom-
het, Sør-Trøndelag Psykiatriske Sykehus, avdeling Brøset, til St. Olavs hospital, 
for å samle psykiatriinstitusjonene. 

3.4 Planstatus

Kommuneplanens arealdel
I Kommuneplanens arealdel (KPA) 2007-2018, vedtatt 27.09.2007, er de 
ubebygde deler av området disponert til Framtidig tettbebyggelse. Eksister-
ende sykehusbebyggelse er delvis avmerket som Institusjonsområde og som 
Nåværende tettbebyggelse. De østre delene langs bekkedalen samt to alleer, er 
vist som eksisterende og framtidig grønnstruktur.

Tettbebyggelse framtidig
Tettbebyggelse
Grønnstruktur framtidig
Grønnstruktur  nåværende
Erverv nåværende
Andre restriksjoner
Grense for arealbruksomr.
Hovedvei
Hovedturveg-framtidig
Hovedturveg-nåværende

Utsnitt fra kommuneplanens arealdel

100m
Målestokk 1:5000

Reguleringsplaner
Planområdet er i hovedsak uregulert. Søndre del av området er regulert til ” of-
fentlig friområde / offentlig bebyggelse” (for midlertidige barnehage- og skole-
bygg) i plan R0148, vedtatt 29.03.2007, i påvente av ny områdeplan. Kartskis-
sen til høyre viser at hele planområdet er uregulert med unntak av arealet i sør 
som er regulert til offentlig byggeområde (rød) for skole og barnehage samt 
offentlig friområde (grønn).
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Område for offentlige bygninger
Friområder

Planstatus for Brøset

100m
Målestokk 1:5000
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4.1 Plantype
Det skal utarbeides en overordnet reguleringsplan, områdeplan, (ref. ny plan og 
bygningslov), for hele Brøset-området. Det er en målsetning å komme fram til 
en robust plan som kan ta opp i seg justeringer, men samtidig beholde et klart 
og identitetsgivende hovedgrep for området. De politisk vedtatte og ambisiøse 
miljømålsetningene legger føringer om høyt ambisjonsnivå for planprosessen.

På bakgrunn av vedtatt områdeplan må det utarbeides detaljplaner for de ulike 
delområdene før utbygging av området kan igangsettes.

4.2 Innhold i planforslaget
Området skal reguleres til bolig med tilhørende service og offentlige tjenester. 
Områdeplanen skal samtidig forbedre sammenhengen til omkringliggende om-
råder.

4.3 Influensområde 
Influensområde for planarbeidet vil variere etter hvilket tema som utredes. Eks-
empelvis er det hensiktsmessig å definere ulike influensområder for tema som 
klimaregnskap, kollektivtrafikk, skolekretser osv. 

4.4 Byplankonkurranse for å belyse alternativer
Hovedretningslinjene for arealbruken er gitt i kommuneplanens arealdel, og det 
er ikke aktuelt å drøfte flere lokaliseringsalternativ. I denne saken settes dagens 
situasjon på Brøset som 0-alternativet. Planløsninger og eventuelle avvik måles 
opp i mot dette 0-alternativet. 

4. Program for reguleringsarbeidet
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Høst 2011Vår 2011
Forberedende arbeid
 ◦Registreringer sektorvis
 ◦Måldrøfting

Planprogram
 ◦Utarbeidelse av forslag
 ◦Behandling i bygn.råd
 ◦Folkemøte
 ◦Høring
 ◦Fastsetting

Delutredninger
 ◦Til planprogram
 ◦Til konkurranse
 ◦Til reguleringsplan

Byplankonkurranse
 ◦Forberedelser
 ◦Utlysning
 ◦Gjennomføring
 ◦Juryering
 ◦Offentliggjøring vinner

Medvirkning
 ◦Folkemøter
 ◦”Fokusgrupper”
 ◦Annet

Regulering
 ◦Politisk førstegangsbehandling
 ◦Offentlig ettersyn 
 ◦Politisk sluttbehandling

Vår 2009 Høst 2009 Vår 2010 Høst 2010 Vår 2011 Høst 2011

Framdriftsplaner for planprosessen



Bygningsrådet har gjort vedtak om å gjennomføre en åpen, internasjonal by-
plankonkurranse på Brøset. Gjennomføringen av en byplankonkurranse vil bely-
se mange alternative løsninger for området, og konkurransen vil bli et viktig ele-
ment i planprosessen for å optimalisere program, funksjoner og kostnader. For å 
belyse konsekvenser av ulike alternativer vil det i byplankonkurransen bli bedt 
om å illustrere ulik arealutnyttelse. Gjennomføring av en åpen idekonkurranse 
sikrer kommunen rett til enten å velge et forslag (vinnerutkast) som grunnlag for 
utforming av reguleringsplanen (områdeplan), eller å ta med gode løsninger fra 
flere forslag som grunnlag for videre regulering. 

4.5 Framdriftsplan
Framdriftsplaner for planprosessen er vist på side 18.

Våren 2009 er det gjennomført en omfattende registreringsfase med berørte en-
heter i kommunen, og samarbeidet tett med forskningsprosjektet ved NTNU/
SINTEF.

I løpet av 2009 skal forslag til planprogram legges ut på offentlig høring. Hørin-
gen av planprogrammet skal sikre at mulige innspill fanges opp før utarbeidelse 
av konkurransetekst til byplankonkurransen. 

En slik planleggingsmodell forutsetter at planprogrammet behandles politisk, 
før byplankonkurranse utlyses. Fastsatt planprogram angir målsettinger og 
premisser for videre utvikling av området, og vil være retningsgivende for utar-
beidelse av konkurranseprogram for byplankonkurransen. 

Byplankonkonkurransen er tenkt gjennomført i løpet av 2010. En idekonkur-
ranse om en framtidig, helhetlig og klimanøytral bydel krever tverrfaglig in-
novasjon og kunnskap.
Konkurransen er tenkt som Trondheim kommunes gave til 100-årsjubileum 
for etablering av NTH, og 350-årsjubileum for etablering av ”Kongelig Nor-
ske Vitenskabers Selskab”, to viktige institusjoner for utvikling av det moderne 
Norge og dagens NTNU. 
Våren 2011 er det planlagt utarbeidelse av forslag til områdeplan, på bakgrunn 
av fastsatt planprogram og resultater av byplankonkurransen.

Høsten 2011 vil planforslag med konsekvensutredning sendes ut på høring til 
berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig et-
tersyn. Etter eventuell bearbeiding av planforslaget på bakgrunn av innkomne 
merknader sendes saken til politisk sluttbehandling og endelig vedtak i Bysty-
ret. Områdeplanen er planlagt vedtatt før utgangen av 2011.
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5. Opplegg for medvirkning

Aktiv medvirkning både for 
store og små. 
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5.1 Aktiv medvirkning
Planprosessen på Brøset legges opp med målsetting om en solid medvirknings-
prosess. I tillegg til de formelle kravene til annonsering, høring og offentlig 
ettersyn, skal det blant annet gjennomføres en rekke prosesser for å få involvert 
byens befolkning og et bredt spekter med faggrupper.

5.2 Gjennomførte medvirkningsprosesser  
Internt i kommunen er det gjennomført møter med aktuelle faggrupper.

Trondheim kommunes arbeid med planprosessen på Brøset er foreløpig presen-
tert for Klimautvalget og Byutviklingskomiteen, i Fylkesmannens planforum og 
for en delegasjon fra Samferdselsdepartementet.

Som første skritt i etablering av kontakter i bydelen Brøset, ble det 17.06.09. 
gjennomført et møte med representanter fra ulike lag, velforeninger, menigheter 
og skoleutvalg i området. Formålet med møtet var å informere om kommunens 
arbeid så langt, og få innspill til hvordan den videre medvirkning kan skje. 



5. Opplegg for medvirkning

5.3 Planlagte medvirkningsprosesser

Offentlige møter
Det forutsettes at det arrangeres flere offentlige møter i løpet av planprosessen. 
Høsten 2009 er det lagt opp til medvirkning i høringsperioden til planprogram-
met. Byplankontoret samarbeider med forskergruppen ved NTNU/SINTEF for 
å finne møteformer som optimaliserer medvirkning og aktivt søker innspill til 
planprogrammet. Blant annet planlegges utstilling og et ”torg” der publikum 
inviteres til dialog.

Byplankonkurranse
En byplankonkurranse er av stor betydning for å få belyst planleggingsoppgaver 
gjennom alternative forslag. Det tas sikte på en offentlig utstilling av konkur-
ranseforslagene.

Barnetråkk
Det vil bli gjennomført barnetråkkregistreringer i området i samarbeid med Bar-
nas representant og elever ved  Eberg skole. Ungdommens bystyre vil bli invol-
vert ved at planprogrammet legges fram som sak i høringsperioden. Spesielle 
prosjekt på skolene er også planlagt. 

Berørte grunneiere
Det skal holdes kontaktmøter med berørte grunneiere. Grunneierne vil delta i 
arbeidet med byplankonkurransen.

Fokusgrupper
Som del av NTNU/SINTEF´s forskningsprosjekt vil det bli etablert ”fokusgrup-
per” med tanke på å kartlegge preferanser i forhold til å leve og bo klimavennlig. 
Det er en målsetning at resultatene kan brukes inn i ulike faser av planprosessen, 
med tanke på utvikling av konkurranseprogram, drøfting av konkurranseutkast 
og reguleringsplaner.
Det bør vurderes å trekke mulige framtidige beboere på Brøset aktivt inn i plan-
leggingen og gjennomføringen av hele eller deler av området.
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6.1 Klimanøytralitet - klimagassregnskap

I følge FNs klimapanel må utslippene av klimagasser i de rike landene reduseres 
med 70-90 % innen 2050 for å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader. 
Dette er nødvendig for å hindre at klimasystemet kommer ut av kontroll med en 
selvakselererende temperaturøkning. 

Trondheim kommune må med andre ord planlegge for å bli en tilnærmet ut-
slippsfri kommune noen få tiår fram i tid. Brøsetområdet skal være et pilotpros-
jekt for å utvikle dette framtidssamfunnet. Det skal vise veg inn i framtiden 
og demonstrere hvordan byutviklingen kan bidra til et utslippsnivå innenfor 
rammene av målsetningene. 

En klimanøytral bydel på Brøset innebærer at utslippene av klimagasser skal 
reduseres med 70-90% sammenlignet med gårdagens byutviklingsprosjekter. Å 
oppnå en slik reduksjon av utslippene er hovedfokus for dette planprogrammet. 

Klimafotavtrykket til en typisk nordmann er i dag på ca 8-11 tonn CO2-ekviva-
lenter per år. Med klimafotavtrykk menes det totale klimautslippet som en in-
nbygger generer uavhengig av hvor dette utslippet skjer. Klimafotavtrykket må 
reduseres til ca 3 tonn per år hvis den globale oppvarmingen skal begrenses til 2 

6. Temaområder 

Kapittel 6 beskriver tema som berører denne omfattende planoppgaven. Planoppgaver av dette omfang innebærer at 
mange hensyn må veies og prioriteres, og i planprogrammet for Brøset skal  hensyn og avveiinger i tillegg prioritere, 
synliggjøre og dokumentere konsekvensene utbyggingen har for klimagassutslipp. 

Figur for utslippsredusering ved 50% 
og 80% reduksjon sett i forhold til 
referansebanen.

Alleen på Brøset i retning mot Brøsetveien. Tyholttårnet i bakgrunnen.
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6. Temaområder 

grader. Å oppnå denne reduksjonen i utslipp er en målsetning for planforslaget  
som skal utarbeides for Brøset. Planprosessen skal identifisere områder som 
kan påvirkes av fysisk planlegging for å redusere klimagassutslipp, og sette 
konkrete og målbare målsetninger for disse. Bygninger og infrastruktur, en-
ergibruk i bygninger, forbruk og avfall, og transport vil være viktige 
fokusområder.

Planleggingen på Brøset vil ha fokus på det totale klimagassutslippet hver in-
nbygger/husholdning forårsaker uavhengig av hvor dette utslippet finner sted. 
Dette omfatter både utslipp fra transport, energibruk relatert til bygninger og 
annen infrastruktur og i tillegg utslipp som skyldes forbruk av varer og tjenester. 
Det totale klimagassutslippet per person skal synliggjøres gjennom beregning 
av sannsynlige klimafotavtrykk. 

I tillegg skal det lages klimagassregnskap for mer enn bare utbyggingsområdet 
for å dokumentere hvordan utviklingen av Brøset-området kan bidra til å re-
dusere utslipp også i bydelen rundt, og indirekte til hele Trondheims klimagas-
sregnskap. 

For realiseringen av bydelen Brøset er det en hovedutfordring å komme fram 
til en klar og realistisk definisjon av begrepet ”klimanøytral” / ”CO2-nøytral”, 
og avdekke i hvilke faser av en planprosess riktige valg skal gjøres for å oppnå 
ønskede resultater. Da planleggingen av Brøset skal være et pilotprosjekt som 
skal føre til kompetanseheving på byutviklingsområdet, skal klimagassregn-
skapene i tillegg dokumentere hvilke valg og avveininger, i de ulike faser av 
planprosessen, som gir størst reduksjon i klimagassutslipp. 

Fokus på klimagassaspektet betyr ikke at anerkjente kvalitetsnormer for 
bymiljø- og boligkvaliteter skal komme i annen rekke. Tvert i mot er det et 
mål å avdekke mulige kvaliteter og gevinster ved å forme et godt bymiljø hvor  
klimaaspektet står i sentrum. Utredningene skal derfor også ha som fokus å 
avdekke mulige målkonflikter som følge av at klimanøytralitet står i fokus for 
planoppgaven. For eksempel kan trivsel, tilhørighet, lokalt engasjement, attrak-
tive rekreasjonsområder, tilgang til hager bidra til redusert omfang av fritidsrei-
ser bort fra området, til økt bevissthet og kunnskap om miljøaspekter. 

Kriterier:
Klimagassutslipp skal regnes som CO2-ekv.
Klimagassutslipp skal beregnes over prosjektenes livsløp og omfatte alle 
utslippskilder knyttet til bruk av bygg og annen infrastruktur
Kriteriene knyttes til både byggefase og driftsfase, og skal dokumenteres
Kriteriene knyttes til både byutvikling (byplanlegging) og til enkeltpros-
jekter (bygg)
Kriteriene skal være dynamiske, dvs. de kan skjerpes underveis i realiser-
ingsperioden. 

Totalt klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv
Med totalt klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv menes utslipp fra produksjon 
av byggematerialer, transport av byggematerialer, konstruksjon av bygget, bruk 
av bygget inkludert både stasjonær energibruk og transport, rehabilitering og 
avhending. Tilsvarende også for infrastruktur i forbindelse med byutvikling. 

Definisjon av klimagassregnskap på ulike nivå i planprosessen
For å gjøre det overkommelig å lage klimagassregnskap i de ulike faser av plan-
leggingen av Brøset, er det viktig å lage regnskap som er robuste og håndterbare 
for de ulike fasene av planoppgaven, og ha et system som synliggjør hvilke 

•
•

•
•

•
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klimagassregnskap som er gjeldende tidlig i planprosessen, og hvilke regnskap 
som er mer egnet å måle senere, for eksempel ved detaljregulering av felt i ve-
dtatt områdeplan, eller ved byggesaksbehandling. 

Stasjonær energibruk
Planleggingen og utbyggingen av Brøset vil foregå over mange år. I perioden er 
det ventet at både teknologi og verktøy for klimagassregnskap vil være under 
utvikling. Dette gjør at kvalitetskriteriene med ambisjonsnivå trolig også vil 
endres i perioden, og derfor må ses på som dynamiske. 

Situasjonen rundt stasjonær energibruk kan for øyeblikket beskrives som i 
høyeste grad dynamisk. Sentralt er partene i klimaforliket enige om å vurdere 
krav om passivhusstandard (mindre enn 15kWh/m2/år til oppvarming/kjøling 
av boliger, for andre bygg 15-25 kWh/m2/år) som standard for nye bygg innen 
2020. Fra og med 2010 må bygg i Norge energimerkes (nybygg, yrkesbygg og 
ved omsetning av bygg). Det er sannsynlig at energimerkeordningen vil med-
føre følgende klassifiseringer:

Energimerke A: Passivhus
Energimerke B: Lavenergibygninger
Energimerke C: Nye bygninger som tilfredstiller kravene i dagens byggefor-
skrifter, TEK07.
Energimerke D-G: Bygninger som er bygget under andre forskriftskrav enn 
dagens. 

EU jobber for tiden med å standardisere definisjonen på nullenergibygg. 
Vanlig forståelse i dag er at dette er bygg som over året produserer like mye 
energi som det bruker. I praksis betyr dette bygninger som bruker svært lite 
energi, samtidig som de er energiprodusenter og leverer varme/elektrisitet til 
andre bygg via et fjernvarme- og/eller el-nett. Internasjonalt foregår det et par-
allelt arbeid med forståelse av-, og definisjoner på nullutslippsbygg

Alle nye bygninger på Brøset skal oppfylle kravene til Energimerke A i det som 
til enhver tid er gjeldende standard. I tillegg skal noen av feltene/byggene være 
nullutslippsbygninger eller plusshus. 
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6.2 Framtidig arealbruk

Arealbruk på Brøset skal legge til rette for en god byutvikling som bidrar til re-
duserte klimagassutslipp og styrker Trondheim kommunes fortettingspolitikk. 
Byutvikling på Brøset har både en målsetting om høy og klimavennlig arealut-
nyttelse og arkitektonisk kvalitet fra overordnet plan til detaljnivå. 

Hensiktsmessig programmering og lokalisering av funksjoner i bystrukturen 
har stor betydning for målsetning om klimanøytralitet. Utbygging av Brøset 
bør skje med en arealbruk som reduserer behovet for transport. For å redusere 
behovet skal lokalisering i Trondheim foregå etter prinsippet Rett virksomhet 
til rett sted. For eksempel bør nærservice og eventuelt fritidstilbud lokaliseres 
til området, mens større arbeidsplasser med arbeidstakere fra hele byen ikke 
er ønskelig å lokalisere til området. Høy arealutnyttelse gir bedre grunnlag 
for kollektivtrafikk, reduserer behovet for å bygge i ytre bydeler, og bør ses i 
sammenheng med omkringliggende friområder, muligheter for rekreasjon og 
service etc. 

I gjeldende kommuneplanens arealdel er området avsatt til framtidig tettbe-
byggelse med en tetthet på 3-5 boliger per dekar. For utbyggingen av Brøset 
er det ønskelig også å vurdere høyere tetthet fordi det antas å være positivt i et 
klimagassregnskap. Det skal derfor utredes alternativ for tetthet, med bestem-
melse for tetthet fra framtidig tettbebyggelse (3-5 boliger per dekar) som mini-
mum og bestemmelse for tetthet for framtidig byområde (minimum 10 boliger 
per dekar) som maksimal tetthet. Det vil bli bedt om illustrasjon av ulik arealut-
nyttelse i byplankonkurransen. Juryering av ulike forslag fra byplankonkur-
ranse med estimering av forslagenes klimagassutslipp skal sikre best mulig 
arealutnyttelse av området.
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6.3  Landskap

Det unike kulturlandskapet på Brøset gjør at området tydelig skiller seg fra om-
kringliggende tettbebygde bydeler og trafikkerte veier. Området er godt synlig 
fra flere bydeler og en utbygging her vil ha visuell innvirkning på de nærmeste 
omgivelsene. 

Brøset-området kan i dagens situasjon i stor grad beskrives som en stor dyrket 
flate som svakt skråner mot nord. To alleer fungerer som klare og romskapende 
elementer som sammen med de øvrige trerekkene inne på området har både  
nær- og fjernvirkning. I samspill med det gamle Reitgjerdet sykehus danner 
alleene og et parkanlegg ved bygningene et karakterfullt kulturlandskap med 
kulturhistoriske spor. 

Raviner i åkerlandskapet, bekkedraget og randvegetasjon utgjør en viktig buffer 
mot de bebygde arealene i nordøst, der også trær rammer inn området med en 
myk og naturlig horisontlinje (fjernvirkning). Bølgende terreng i samspill med 
varierende vegetasjon, raviner og bebyggelse representerer et verdifullt mang-
fold, og oppleves når man er på området (nærvirkning). 

Det er en målsetning at planlegging av Brøset skal vie stor oppmerksomhet 
til eksisterende landskapskvaliteter, verdifull vegetasjon, og eksisterende bygn-
ingsmiljø. Ny bebyggelse og struktur bør underbygge en karakter der områdets 
egenart som landskaps- og kulturhistorisk verdi, ivaretas og/eller understrekes. 

Koller
Høydedrag
Eksisterende grønt
Framtidig grønt
Brøset
Sikt

Barrierer

Landskapselementer

Utsikt mot fjorden
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Sykkel- og gangstier på Brøset

6.4 Grønnstruktur

Grønnstrukturen i byen er flerfunksjonell og kan ivareta mange hensyn samtidig 
dersom tilstrekkelig store arealer avsettes. Noen av grønnstrukturens hovedfunk-
sjoner i bysammenheng er å gi et tilbud til rekreasjon, lek, opplevelse og fysisk 
aktivitet. Mange aktivitetstilbud og opplevelseskvaliteter kan plasseres innenfor 
grønnstruktur, for eksempel møteplasser og sosiale arenaer. Nærmiljøfunksjon-
er kan plasseres i bolignære grøntområder. God kvalitet på grøntområder har 
potensial til å redusere behovet for å reise ut av nærmiljøet for å få tilfredstilt 
”dagligdagse” behov for sosialt samvær, rekreasjon og fysisk aktivitet.

Grønnstrukturen og de enkelte vegetasjonselementene i grønnstrukturen er også 
ofte viktige historiefortellere og identitetsskapende elementer, noe alléene på 
Brøset  er gode eksempler på. Andre viktige funksjoner for grønnstrukturen er 
å definere store og små by- og landskapsrom. Grønnstrukturen lager sammen-
henger i bystrukturen, og fungerer ofte som transportåre, særlig for myke trafi-
kanter, i tillegg til å ivareta og utvikle det biologiske mangfoldet i en by. 

Riktig forståelse, bevisst programmering og utforming av grønstrukturen kan 
også bidra til å dempe ugunstige klimapåvirkninger og på denne måten bidra 
til å oppnå målet om en klimanøytral bydel. Riktig plassering og utforming av 
grønnstruktur kan skjerme uteområder og bebyggelse mot kalde vindstrømmer 
og på denne måten bidra til å skape lune og gode utearealer og redusere 
oppvarmingsbehovet i bygninger.

Grønnstrukturen har videre en viktig påvirkning på et områdes vannhushold og 
vannavrenning. Åpen håndtering av overflatevann, som åpne bekkeløsninger og 
fordrøyningsarealer, kan integreres som naturlige elementer i grønnstrukturen. 

Eksisterende grønt
Framtidig grønt
Brøset
Under-/overganger
Eksisterende turveier
Framtidige turveier

Grønnstruktur med turveier 
og under-/overganger

��  �� Planprogram BrøsetPlanprogram Brøset ��  �� Planprogram BrøsetPlanprogram Brøset



Forholdet mellom tette og permeable flater har stor innvirkning på områdets 
avrenning, og for å sikre et godt forhold mellom disse kan ”Grønnarealfaktor” 
(Grønnytefaktor) være et godt planleggingsredskap.

Kommuneplanens arealdel viser eksisterende og framtidig grønnstruktur på 
Brøset med potensiale til å knytte sammen turveger mot Lade og fjorden i nord, 
og mot Estendstadmarka i sydøst. Eksisterende grønnstruktur ved Eberg skole 
er også interessant ved utviklingen av Brøset.

Trondheim med omland på 1800-tallet, med opprinnelige elveleier på Brøsetområdet. Alleer

Jordbruk

Tidligere beitemark

Soldiagram Trondheim, 
Long. 10.38E, Lat. 63.60N

Vindrose for Voll, Trondheim.

6.5 Klimaforhold/lokalklima

Området er generelt preget av mye vind. Brøset befinner seg i et område som 
har fått tilnavnet ”Snaustrinda”. Organisering og utforming av fremtidig bebyg-
gelse og beplantning bør ha som målsetting å bidra til gode og lune uterom. 
Utviklingen av Brøset, med miljømålsettinger i fokus, fordrer særlig bevissthet 
om hvordan utforming av bystruktur, bygninger og vegetasjon kan optimalisere 
lokalklima. Kunnskap om lokale vindretninger, støy, luftkvalitet og solforhold, 
vil derfor være spesielt viktig for å underbygge og berike kvaliteten til framti-
dige uterom, både funksjonelt og estetisk. 

Kunnskap og bevissthet om Trondheims beliggenhet så langt mot nord, med helt 
årstidsbestemte solforhold og solvinkler, bør gjenspeiles i både bygningenes og 
vegetasjonens plassering og utforming.
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6.6 Overvannshåndtering

For at en bydel skal kunne sier å være en klimanøytral bydel bør ikke utbyggin-
gen føre til endringer i vannmengder eller avrenning som kan påvirke omkring-
liggende systemer og vassdrag. Dette gjelder både i form av økt eller endret 
tilrenning og negativ påvirkning på vannkvalitet. En klimanøytral bydel må i 
tillegg planlegges for en framtid hvor man forventer økte nedbørsmengder og 
intensiteter. 

Trondheim kommune er forpliktet til å følge opp EU’s Vannrammedirektiv (i 
Norge forskrift om rammer for vannforvaltningen). Ved denne stilles miljømål 
til den enkelte vannforekomst, hvor målet er at det skal oppnås ”God økologisk 
tilstand”, noe som innebærer at vannforekomsten skal komme så nær opptil sin 
naturtilstand som mulig. For bekker som er lagt i rør innebærer dette at åpning 
skal vurderes. Spesielt aktuelt blir dette når det likevel skal gjøres utbygging i 
et område. 

Med de sterke økologiske føringene for planprosessen bør det være en målset-
ning at en åpning av hovedbekkeløpene i ravinene vurderes aktivt, eventuelt 
legges som en premiss for utviklingen av området. Av hensyn til flomsikkerhet 
vil åpne hovedløp for overvannet være hensiktsmessig, da disse kan gi større 
fleksibilitet og sikkerhet enn lukkede løsninger.

En utbygging vil føre til økte andeler av tette flater sammenlignet med nå-situas-
jonen. For å unngå økte avrenningstopper må man inkludere avbøtende tiltak som 
fører til fordrøyning og forsinkning av avrenningen.  Aktuelle tiltak for fordrøyn-
ing vil være etablering av åpne eller lukkede fordrøyningsvolumer. Aktuelle tiltak 
for forsinkning av avrenningen kan være bruk av åpne løsninger både for lokal 
transport av overvannet fra boligene, og åpne løsninger for hovedbekkeløpene. 
Bruk av løsninger som terrengforsenkninger, grønne tak og regnbed kan også være 
aktuelle. Åpne løsninger for lokal håndtering av tak- og vegvann bør vurderes og 
utredes videre. Utredning må gjøres spesielt med hensyn på de utfordringer som 
ligger i vinterklima med snø og is på bakken store deler av året. 

Bruk av overvann i åpne løsninger kan bli et livgivende element i grønnstruktur 
så vel som i utforming av byggeområder. Terrengforming, uterom og bygninger 
kan vurderes formet i samspill med vannets forløp. 

Bekk med grønt i dag Mulig framtidig bekkeåpning med grønt

Bekk i rør på Brøset.
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6.7 Grunnforhold

Med unntak av enkelte eldre geotekniske undersøkelser, er det ikke foretatt 
grunnundersøkelser for området som helhet. Der heller ikke gjort undersøkelser 
for å finne ut om det er forurensinger i grunnen.

I følge faregradskart fra NVE skal det ikke være kvikkleire i grunnen i 
Brøsetområdet. 

Brøset mot nord med fjorden i bakgrunnen.

�1  �0 Planprogram BrøsetPlanprogram Brøset �1  �0 Planprogram BrøsetPlanprogram Brøset



6.8 Boliger 

Boligområdene rundt Brøset består av varierte boligtyper: lav- og høyblokker, 
terassehus, rekkehus og eneboliger med svært ulik tetthet. Områder på østsiden 
av Omkjøringsveien (Granåsen / Dragvoll) vil i framtida antakelig være gjen-
stand for økt boligbygging. Det er få kommunale utleieboliger i området. 

Målsettingen for Brøset om klimanøytralitet, lavt energiforbruk, arealeffektiv-
itet og realistisk økonomi gir sterke føringer om tetthet, boligkvalitet og utform-
ing av utemiljø. 

Boligprogrammet
Boligprogrammet for Trondheim 2005-2008 beskriver en utbygging på Brøset 
med 1200 boliger. Tallet må ses som et anslag basert på bestemmelsene til kom-
muneplanens arealdel som krever at framtidig tettbebyggelse skal ha en tetthet 
på 3-5 boliger pr dekar. Når det i boligprogrammet er kommet fram til tallet 1200 
boliger er det regnet 4 boliger per dekar (brutto areal på 300 dekar for boliger 
er arealet på eiendommen med fradrag av gjennomgående offentlig grøntdrag). 
I prinsippet vil byggeområdene på kommuneplankartet være utgangspunkt for 
beregningen, men i praksis må det vises skjønn, avhengig av boligtyper og stør-
relse, innslag av næring og andre institusjoner, og omfang av eksisterende byg-
ninger. 

Kommunens boligprogram har også en målsetning om at 20 % av boligmassen 
skal være utleieboliger eller lavinnskuddsboliger med lav fellesgjeld. Boligpro-
grammet oppfordrer til økt utbygging av private utleieboliger med varige lei-
eløsninger i profesjonell regi. 

Beboersammensetning
I Trondheim er det en målsetning at boligbygging skal legge til rette for en vari-
ert beboersammensetning i alle bydeler. Boligutbygging på Brøset skal ha som 

Hovedbygg Brøset
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målsetning å legge til rette for en mangfoldig befolkning både sosialt, aldersmes-
sig, etnisk og med tanke på familiestørrelse og sammensetning. En utbygging 
med ulike boligtyper og boligstørrelser med ulike eier - og finansieringsformer 
påvirker befolkningssammensetningen i området, og det bør vurderes en bland-
ing av eier-, borettslags- og leieleiligheter. For å sikre også rimelige boliger i 
området bør boligmassen inneholde både markedsstyrt leie og subsidiert leie for 
spesielle grupper. 

Kvalitet og variasjon av boligstørrelser og boligtyper kan til en viss grad ivare-
tas gjennom bruk av reguleringsbestemmelser, publikumsveileder om bokvalitet 
og utearealer etc. Eierforhold til området kan også ha betydning for utvikling 
av boligkvalitet. Kommunalt eide arealer øker muligheten for innflytelse og 
styring, og vil kunne være et viktig virkemiddel for aktiv styring av utbyg-
gingskvaliteter, utleieandel, gjennomføring av pilotprosjekt og alternative pro-
filer etc. Salgsklausul ved salg av tomtegrunn bør vurderes med krav om utlei-
eleiligheter.

Boligkvalitet
For bokvalitet legges til grunn anerkjente anbefalinger i publikasjoner fra Hus-
banken og veiledere fra Miljøverndepartementet. Brøsets topografi, i store trekk 
en svakt skrånende flate med gode solforhold, muliggjør bokvalieter som utsikt 
mot nord, sør-/ sørvestvendte private uteplasser og dagslysflater, lune og solrike 
uterom, og muligheter for gjennomlysning og gjennomlufting. Høye miljøkrav 
og klimanøytralitet er kvaliteter som skal gjøre boligene på Brøset attraktive 
i forhold til mer energikrevende boligløsninger. Boligstruktur, planløsninger 
og uterom skal underbygge identitet, trygghet, tilhørighet, tilgjengelighet og 
fleksibilitet. Ulike typer tetthet. Illustrasjon:Framtidens 

byer.

Flyfoto av Brøset og omland
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6.9 Næring og arbeidsplasser 

Eksisterende næring i umiddelbar nærhet til Brøset er stor og variert. Tungaom-
rådet og områder langs Omkjøringsveien har arbeidsplasser preget av indus-
tri/lager/service, Valentinlyst-senteret er representert med service, Tyholt med 
medie/kontorarbeidsplasser, og Dragvoll med universitet. Valentinlyst og Sion 
sykehjem, Eberg, Strindheim, Åsvang, Blussuvoll og Strinda skoler, og mange 
barnehager representerer også vesentlige innslag av arbeidsplasser i gang/syk-
kelavstand til Brøset.

Spørsmålet om eventuell næring på Brøset bør vurderes på to nivå: Et nivå bør 
studere behovet for næring i selve utbyggingsområdet, og et nivå for et større 
planområde som ser på hva næring i utbyggingsområdet kan tilføre bydelen 
rundt utbyggingsområdet. Debatt på slutten av 90-tallet påpekte at det mangler 
arealer for næring i bydel øst, og at noe areal på Brøset bør sikres næring. Se-
nere er “Kollektivbuen” innført, og denne legger føringer for forholdet mellom 
etablering av arbeidsintensive arbeidsplasser og kollektivdekning. Brøset ligger 
utenfor Kollektivbuen, og er derfor ikke aktuelt for plassering av typiske kon-
torarbeidsplasser i særlig skala.

En dyp ravine med trær, turveg og åpen bekk nordøst i planområdet, former en 
markant landskapsmessig grense mot tyngre næringsarealer på Tunga og langs 
Omkjøringsvegen. Hensyn til denne landskapsmessige grensen tilsier at man 
kanskje bør unngå å innregulere ensidig næringsareal på Brøset.

Omfang og type næring og service på Brøset vil også påvirke klimagassregns-
kapet, og dette skal hensynstas i videre planlegging.

Helse og sosialtjenester
Industri og bygg og anleggsvirks.
Varehandel
Andre virksomheter 
Forretningsmessig tjenesteyting og 
eiendomsdrift

Antall ansatte

Næring i Brøsets nærområde

5-50 
50-100

100-200

200-500

500-1893
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Overordnede politiske føringer (Boligprogrammet) angir mange boliger på 
Brøset, og bør prioriteres fremfor rene næringsarealer.  Hva man betrakter som 
næring bør også diskuteres. Skoler, barnehager, idrett, kultur, eldreomsorg, un-
dervisning genererer mange arbeidsplasser, og kan også betraktes som en type 
næring. Disse “næringsfunksjonene” vil være en naturlig del av den  nye bydel-
en på Brøset. Etablering av disse funksjonene vil igjen kunne gi synergieffekter 
gjennom samlokalisering og sambruk av arealer.

I planlagt byplankonkurranse bør det bes om ideer for modeller for blanding av 
bolig, offenlige institusjoner og næring med målsetning om klimavennlig adferd 
og gode livsvilkår som reduserer klimagassutslippene. Næring på Brøset bør 
derfor primært være tjenestebasert næringsvirksomhet, som gjennom tilbudte 
tjenester og arbeidsplasser gjør det attraktivt å bo og arbeide innenfor området, 
og derigjennom bidra til mer miljøvennlige typer forbruk og transport.
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Foto: Trondheim Kommune

Foto: Siri Jacobsen

6.10 Skoler og barnehager

Barnehager
Integrering av barnehager i nye boligområder er en avgjørende premiss for å 
gjøre et område atraktivt for barnefamilier. Vurdering av tilsvarende utbygging-
sområder tilsier at det vil kunne bli ca 130 barn i alderen 1-5 år på Brøset, 
avhengig av boligtyper og tetthet. Det bør likevel legges opp til en kapasitet 
på 180-200 barnehageplasser innenfor planområdet, som også skal dekke opp 
eksisterende behov i omkringliggende boligområder. Det betyr en eller flere 
barnehagetomter på til sammen 8-10 mål, avhengig av blant annet utforming 
og beliggenhet.

Lokalisering av barnehager bør hensynsta mulig henting/bringing til fots, gi 
gode og solfylte uteplasser, gi nærhet til andre oppholdsarealer i nærmiljøet, og 
være skjærmet for støy og støv eller andre forurensende kilder. Plassering av 
barnehagene bør også søke sambruk av områdets fasiliteter.

Skoler
Bystyret har fattet prinsipielle vedtak om skolestørrelse. Det skal der det er mu-
lig bygges skoler for mellom 500 og 600 elever både på barne- og ungdomstrinn. 
Dette for å sikre en effektiv skolestruktur som er mindre sårbar for variasjoner 
i elevtallet, en tilstrekkelig spisskompetanse i det voksne personalet og for å 
unngå mest mulig deling av støttefunksjonene mellom enheter.

På grunn av usikkerhet om framtidig boligbygging i bydelen og generell nærhet 
til Eberg, Åsvang og Strindheim skoler, er man avventende til å gi klarsignal til 
ny skole på Brøset. Da framtidig skolekretsinndeling og behovet for ny skole 
er uklart, bør det settes av en tomt til mulig framtidig skole som eventuelt kan 
omdisponeres til annet formål.
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6.11 Kultur

Kommuneplanen i Trondheim fremhever at et godt bymiljø forutsetter fokus 
på kunst og kultur, arkitektur og infrastruktur ut fra et helhetlig menneskesyn, 
og løfter frem kunst og kultur som et sentralt element i byens videre utvikling. 
Målsettingen for arbeidet med kultur og kunst på Brøset bør være å understøtte 
og bidra til en levende, bærekraftig og mangfoldig bydel.  Lokaliseringen av 
arenaer for kunst og kultur vil være avgjørende for å lage gode møteplasser hvor 
opplevelse og aktivitet kan stå sentralt. Disse vil også være viktige bidrag til å 
skape identitet for bydelen. En utfordring vil være å sørge for at den kulturelle 
infrastrukturen inngår som en sentral del i utviklingen av bydelen i årene fre-
mover. 

Området skal preges av gode arkitektoniske løsninger for bygninger og uter-
om. Her kan kunst spille en viktig rolle, ikke isolert som utsmykning, men som    
identitetsskapende og meningsbærende element, slik at byrommene fremstår 
som spennende arenaer for opplevelse. I planleggingsprosessen fremover vil det 
være naturlig å formulere en visjon for kulturens rolle i utviklingen av bydelen. 
Hvilke kulturaktiviteter vil gjøre bydelen attraktiv for innbyggerne? Hvilke kul-
turaktiviteter/arenaer kan være med å bidra til Brøset som en sosialt bærekraftig 
bydel som også kan gi miljøgevinster? Hvordan kan kultur bidra til etablering 
av arenaer for fellesskap både for fremtidig innbyggere på området og for 
innbyggere i områdene rundt? 

En sosial og attraktiv bydel der kunst og 
kultur er sentrale elementer

Holdningsskapende arbeid i Grønn 
barneby. Foto: Trondheim Kommune

Kunst   Foto: Vegar Moen

Kulturarrangement. Foto: Trondheim 
Kommune
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6.12 Eksisterende bebyggelse og Kulturminner

Planområdets åpne landlige karakter med verneverdige bygninger er i stor grad 
et resultat av kontinuerlig sykehusdrift på området. Hovedbygget fra 1860-åra 
ble først bygget for 250 leprapasienter, og er et uttrykk for datidens asylarkitek-
tur: ”et sykehus på landet”. Isolasjon og gårdsdrift var tenkt som en del av be-
handlingsopplegget. I 1923 ble sykehuset omgjort til psykiatrisk sykehus. Etter 
omfattende kritikk, gjennom den kjente Reitgjerde-saken, ble sykehuset nedlagt 
1. juli 1987. Siden har den regionale sikkerhetsavdelingen ved Sør-Trøndelag 
psykiatriske sykehus holdt til i bygningene. 

Beskrivelse og verneklassifisering av eksisterende bygninger er gjennomført av 
Statsbygg. Byantikvaren har også klassifisert bygningene etter verneverdi. Det 
er en stor utfordring å tenke ny bruk av verneverdige bygninger, og vurdere 
hvilke bygninger som bør rives. Større bygninger med eksisterende parkmessig 
beplantning med store trær representerer et viktig historiefortellende kulturmin-
neuttrykk. Samspillet mellom eksisterende bygningsmiljø og eksisterende land-
skapskvaliteter bør tilstrebe et bevisst møte med framtidig bebyggelse og veg-
etasjon, som understreker Brøset-landskapets egenart og kulturhistoriske verdi. 

Antikvarisk verdi B
Antikvarisk verdi C
Øvrige bygg

Byantikvarens klassifisering:

Antikvarisk verdi
Hovedbygg
Orten
Overlegebolig
Forvalterbolig med uthus
Stabburet

Øvrige bygninger, fellesfunksjoner
 Sykepostbygget
Aktivitetsbygget

1.
2.
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4.
5.

1.
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Brøset hovedbygning 1951 og 2009

Overlegeboligen Forvalterboligen Orten
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6.13 Eldreomsorg/Sykehjem

Med en intensjon om en sammensatt befolkning på Brøset bør det også tilrettel-
egges for eldre og pleietrengenede beboere. 

Grove erfaringstall tilsier et behov for ca 60 omsorgsboliger og 50 sykehjems-
plasser på Brøset for eldre i ulike livsfaser. Utforming av områdeplan og bygn-
ingsmasse bør integrere eldreomsorg på en helhetlig måte. Samlokalisering av 
eldreomsorg og andre aktiviteter bør diskuteres for å oppnå kvaliteter for trivsel 
som for eksempel tilhørighet og trygghet. Mulige aktiviteter kan være kantine/
cafe, kultur, voksenopplæring, treningssenter, frivillighetssentral etc. Eldreom-
sorg på området vil skape et antall arbeidsplasser på området. Arbeidsplassene 
bidrar til liv i området og kan bidra til trygghetsfølelse blant eldre.

Det bør settes av ca 10 mål til formålet sykehjem og omsorgsboliger, det vil si 
et helse og velferdssenter for eldre. Omsorgsboligene kan til en viss grad inngå 
som del av de ordinære boenhetene, men ideelt sett bør omsorgsboligene ikke 
ligge over 2. etasje, for å ivareta kontakt med utemiljøet, og de bør plasseres 
med nærhet til dagtilbud og offentlig transporttilbud. 

Det er problematisk å tenke bruk av eksisterende bygninger til dette formålet da 
dette ofte gir arealkrevende løsninger for å tilfredsstille dagens forskrifter, og 
erfaringsmessig fører til store driftsutgifter. Sykehjemsdel for eldre bør derfor 
komme i form av nye bygg.

Brøset
Helse- og velferdssentre

Oversikt helse- og velferdssentre
Persaunet H & V
Tyholt H & V
Valentinlyst H & V
Zion H & V
Moholt H&V
Østbyen Helsehus

1.
2.
3.
4.
5.
6.

6

1
2

3

4

5
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6.14 Folkehelse

En mangfoldig sammensatt befolkning (sosial diversitet) er generelt positivt for 
folkehelse. Målsetninger om lite bilbruk og prioriteringer av gang- og sykkel-
trafikk bidrar også til kvaliteter i et folkehelseperspektiv. For folkehelse er det 
viktig å forme uterom slik at de oppfordrer til fysisk aktivitet og slik at alle har 
mulighet til å delta på ulike måter. En ideell turvei beskriver sammenheng til 
turmål, har kulturelle opplevelser og aktiviteter, interessante steder å stoppe, og 
inviterende elementer som vann og grønt. 

Mulighet for fysisk aktivitet (lek, idrett, hagearbeid osv), sosiale møteplasser, 
trygghet i forhold til trafikk og kriminalitet er alle faktorer som innvirker på 
folkehelse. Det bør tilstrebes et sundt fysisk miljø med god luftkvalitet og lite 
støy. Støybelastning fra Omkjøringsveien bør tillegges spesiell oppmerksom-
het.  

Erfaringer tilsier at boligbebyggelse med maks 3-4 etasjer er fordelaktig i forhold 
til barns kontakt med utemiljøet. 

Over 75 Lden
70-74 Lden
65-69 Lden
60-64 Lden
55-59 Lden
50-54 Lden

Støykart i henhold til EUs rammedirektiv 
for støy. Beregningshøyde 4 meter. 

Omkjøringsveien

Lekeplassen som sosial arena

��  �� Planprogram BrøsetPlanprogram Brøset ��  �� Planprogram BrøsetPlanprogram Brøset



Tilgjengelighet for alle i ulike 
livssituasjoner og aldre.

6.15 Universell utforming

Målsetningen er å gi omgivelsene på Brøset universell utforming på alle om-
råder, for å sikre alle innbyggere like muligheter for personlig utvikling, sam-
funnsdeltakelse og livsutfoldelse i et likeverdig perspektiv. Universell utforming 
er viktig for å opprettholde et stabilt bomiljø gjennom å gi eldre mulighet for å 
bli boende lengre, samtidig som universelle løsninger kan gagne barnefamiliers 
behov, og generelt bidra til sosial bærekraft gjennom økt deltakelse og aktivitet 
for alle. 

Universell utforming innebærer at bygg og uteområder formes og vedlikeholdes 
på en slik måte at flest mulig kan leve, bo og bruke byen uten spesiell tilretteleg-
ging eller hjelp. Enkeltmenneskenes opplevelse av livskvalitet øker når byens 
boliger, gater, plasser, privat og offentlig service, handel og arbeidsplasser i 
størst mulig grad er funksjonelle for alle. Ved å ta hensyn til krav synshemmede, 
hørselshemmede, bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemm-
mede har for bruk av omgivelser, blir omgivelsene dessuten bedre og mer funk-
sjonelle for alle. 

Trondheim kommune har gjennom boligprogrammet politisk vedtatt at 50 % 
av alle nybygde leiligheter skal tilfredsstille universell utforming, og universell 
utforming skal samtidig legges til grunn for all kommunal byggevirksomhet. 
Dette bør derfor også være førende prinsipper for framtidig bebyggelse på Brø-
set. Planlegging og utførelse bør derfor skje ut fra prinsipper trukket opp i sak 
om ”Trondheim- en funksjonsvennlig by”. Sammen med veileder til byggefor-
skriften, TEK, skal anbefalte løsninger i Trondheim kommunes ”Veileder pub-
likumsbygg” og ”Veileder  flerleilighetsbygg” brukes som minstekrav der det 
stilles krav om universell utforming.
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6.16 Transport

I Trondheim utgjør utslipp fra transport over 40 % av de totale klimagassut-
slippene. Reduksjon av utslipp fra transport er svært viktig for å nå målsettin-
gen om klimanøytral byutvikling. Reduksjon av utslipp fra transport kan gjøres 
på mange ulike måter, for eksempel ved teknologiske eller økonomiske virke-
midler. I dette prosjektet vil vi fokusere på følgende virkemidler: 

1.Redusere behovet for å reise.
2.Redusere reiselengder.
3.Endre reisemiddelvalg til mer miljøvennlig transportformer. 

Det er til dels forskjellige og til dels sammenfallende tilnærminger som kan 
brukes for å oppnå dette. For alle tre forhold vil vi fokusere på løsninger knyttet 
til arealbruk og infrastruktur for transport i utbyggingsområdet og i bydelen 
Brøset ligger. Arealbruk og transporttilbud for øvrig i Trondheim har også stor 
betydning for mulighetene til å redusere utslipp fra transport på Brøset. Dette 
er forhold som vi i mindre grad vil fokusere på her, Miljøpakke for transport og 
kommuneplanens arealdel ivaretar dette for Trondheim som helhet. 

Utbyggingen på Brøset skal ha en arealbruk som skaper minst mulig transport, 
både til/fra selve området, for bydelen og for hele Trondheim. For å oppnå det 
trengs forståelse for befolkningens reisevaner, transporttilbudet og arealbruken 
i området.

Transporttilbud
Transporttilbudet og konkurranseforholdet mellom transportmidlene har stor 
betydning for valg av reisemiddel. Alle transportformer må analyseres. 

Kollektivbuen
Brøset
Eksisterende holdeplasser
Trase 9
Trase 11 

Kollektivbuen med traseer

Brøsetveien

Overgang over omkjøringsveien
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Områdets tilgjengelighet
Områdets tilgjengelighet og konkurranseforholdet mellom transportmidlene 
er viktig for å skape bedre forståelse av områdets beliggenhet i bystrukturen. 
Dette vil belyse hvor realistisk det er med endring av reisevaner i retning mer 
klimanøytral transport for framtidige beboere og danne et beslutningsgrunnlag 
for parkeringsnorm for bil. Områdets beliggenhet og korteste avstand til vik-
tige målpunkt vil gi forståelse for hvordan området best bør knyttes til omgiv-
elsene. 

Parkeringsnorm
Mengde parkering for bil og hvor parkeringen er lokalisert har stor betydning 
for valg av bil. Brøset ligger i område for ytre bydel med en romslig parker-
ingsdekning. Ved en klimanøytral byutvikling på Brøset må det utvikles radi-
kale, restriktive krav til parkering i form av maksimumsnormer. Fastsettelse av 
parkeringsnorm for bil bør baseres på en begrunna antakelse om mulighet til å 
redusere bruk av bil og bilhold ut fra forventet arealbruk, bildeleordninger og 
transportinfrastruktur. Samtidig må p-normen være realistisk, slik at en slipper 
fremmedparkering i utbyggingsområdet og tilliggende områder. Alle parkering-
sløsninger skal være tilrettelagt for miljøbil. Parkering for sykkel er viktig for 
å legge til rette for en klimanøytral transport, og det bør legges godt til rette for   
sykkelhold i området.

Retningslinjer/prinsipp for utforming av transporttilbud i planområdet
Planlegging av klimanøytral bydel betyr radikale løsninger for utforming av 
transporttilbud i planområdet. Planleggingen bør skje på de klimanøytrale trans-
portformenes premisser, slik at gang og sykkel har forrang og gjennomgående 
tilbud med minst mulig hindring/kryssing av biltrafikk. Kollektivtransport bør 
betjene området sentralt, og det bør være kortere til holdeplass enn parkering-
splass. 

Gangvei langs omkjøringsvei

Undergang under omkjøringsveien

Overgang over omkjøringsveien

Rekkevidde-sammenligning.
Reisetid 10 min fra Brøset

Fotgjengere
Kollektiv
Bil 
Sykkel
Brøset
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Rekkevidde-sammenligning.
Reisetid 10 min fra Brøset

Fotgjengere
Kollektiv
Bil 
Sykkel
Brøset

Rekkevidde sykkel fra Brøset

Rekkevidde 10 min
Rekkevidde 10-20 min
Rekkevidde 20-30 min
Brøset

Sentrumsrettede ruter
Ringruter

Regionruter

Hovedvegnett for sykkel

Hovedruter

Andre viktige ruter

500m
Etter kart av Asplan Viak
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6.17 Avfallshåndtering

Trondheim kommune har fortetting som en overordnet strategi i sin byutvikling-
spolitikk. Dette har utløst et behov for å ta i bruk nye og optimale løsninger 
for innhenting og håndtering av økende mengder avfall i sentrale områder. Det 
foregår nå et arbeid med Handlingsplan for oppsamling av avfall i Trondheim 
kommune. Brøset bør diskuteres i dette perspektivet, og med fokus på å være et 
fremtidsrettet område. 
Trondheim kommune ønsker å utrede muligheten for å etablere stasjonære av-
fallssug for å skape et bedre bymiljø i henhold til framkommelighet og generell 
trivsel uten større renovasjonskjøretøy i området. Andre fordeler med nedgravde 
system er betydelig redusert brannrisiko og luktproblematikk, mulighet for uni-
versell utforming, bedre hygiene og et bedret estetisk uttrykk.
 
Kommuner mangler virkemidler til å optimalisere avfallsløsninger ved nyut-
bygging når avfallets infrastruktur ikke er lovfestet i Plan og bygningsloven. 
Avfallsløsninger blir per i dag sett på som rene miljøtiltak i byggeprosesser med 
hovedsakelig forankring i Forurensningsloven. 

Avfallsreduksjon:
Avfallsmengden ser ut til å ha nær sammenheng med konsum og levestadard. Ves-
entlig reduksjon i avfallsmengde er avhengig av forbruksmønster og livsstil. 

Nedkast til avfallssug Kattem, Trondheim

Avfallssug Kattem, Trondheim
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Oversikt  idrett, friluftsliv og friområder:
Aktivitetsbygget Brøset
Flerbrukshall Blussuvoll
Leangen idretts- og ishall
Leangen travbane
Skøytebane
Idrettsbane fengselet
Løkker og idrettsbaner
Eberg 11--baner
Leangen 7-og 11-bane
Nardo 7-og 11-bane

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Grønt eksisterende
Grønt framtidig
Brøset
Idrettshaller/flerbrukshall
Fotball 11-er bane
Fotball 7-er bane
Balløkker andre baner
Travbane

Kartforklaring idrett, friluftsliv og 
friområder

1
2

4

5

8

7

3

6

7

7

9

10

9

8
8

6.15 Idrett, friluftsliv og friområder

I kommunal plan for idrett, friluftsliv og friområder 2009-2018 (PIFF) slås det 
fast at behovet for idrettsanlegg skal vurderes ved alle større planområder. Plan-
prosessen for Brøset hører inn i denne kategorien. 

I behovsanalyse vedlagt den ovennevnte PIFF-planen, er det i Blussuvoll ung-
domskolekrets ikke dokumentert behov for nærmiljøanlegg, fotballbaner eller 
flerbrukshaller som tilsier at kommunen bør prioritere bydelen dersom nye an-
legg skal oppføres i kommunen. Dette innebærer ikke at det er overskudd på 
anlegg i forhold til bruken i ungdomsskolekretsen, men at det i andre bydeler er 
et større behov. 

Gymsal ved Blussuvoll ungdomsskole er i behovsanalysen vurdert som en 
flerbrukshall. Gymsalen tilfredstiller ikke alle funksjoner til en normal flerbruk-
shall og har begrensninger både i forhold til baneantall og fleksibilitet i forhold 
til kulturelle arrangementer og bruk av hallen som en møteplass for innbyggerne 
i skolekretsen. Dette gjør at resultatene fra behovsanalysen kan være noe mis-
visende for denne ungdomsskolekretsen og at bydelens behov for en flerbruk-
shall som også kan ivareta kulturens behov i dag kan være større enn foreliggen-
de analyse skulle tilsi. Nærhet til fremtidig eventuell permanent grunnskole og 
barnehager ved Brøset tilsier at en flerbrukshall i sammenheng med disse insti-
tusjonenen kan gi en god og effektiv arealbruk. Å avsette arealer til flerbrukshall 
bør vurderes. 

Turstier på Brøsetområdet

100m

Idrettsanlegg leangen. Skøytebane, 
idretts- og ishall med fotballbaner.
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Nærmiljøanlegg må forutsettes anlagt på flere deler av byggeområdet. For å 
sikre gang- og sykkeladkomst er 200 m og 400m benyttet som indikator for 
maksimal avstand fra bolig til anlegg. Nærmiljøanlegg (1,5 – 4 mål) og øvrig 
idrettsanlegg kan ved god samlokalisering i tilknytning til turveier fremme god 
arealbruk og ulik bruk (eks. scating, basket, ballbinge, ballplass, stoppesteder og 
møteplasser.) Brøset-området har mange landskapskvaliteter som hovedturdrag, 
viktig kulturlandskap, opplevelsesrikt terreng med raviner og bevaringsverdig 
bygningsmasse. En sammenhengende grønnstruktur som føring for videre ut-
vikling av byggeområdet kan gi mange og unike muligheter for å sikre en aktiv  
hverdag for fremtidige beboere.

Behov for en 11- bane på Brøset (elitebane, arealkrav 8,8mål) kan vurderes 
fordi det innenfor tettbebyggelse i byen som helhet generelt er vanskelig å finne 
et såpass stort og flatt område som en slik bane krever. Både sentralidrettsan-
legget på Strindheim og Eberg har i dag 11-bane, i forholdsmessig nærhet til 
Brøset. Området kan derfor ikke sies å ha behov for en 11-bane. En 7-bane (ca 
3,3mål) kan være et alternativ på Brøset. Eventuelle fotballbaner på Brøset an-
befales plassert i tilknytning til eventuell flerbrukshall og plasseres så nær viktig 
gang- og sykkelveg og holdeplass som mulig. 1000 m er vurdert som maksimal 
sykkelavstand for ungdom 13-19 år, som er vurdert som hovedbrukere av fot-
ballbaner.

Flyfoto/skråfoto

Aktivitet

Idrett

Eberg skole med friområder.

Trivsel
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Vedlegg

Sammenstilling av utredningstema og metodikk 

Tema Utredningsbehov 
og beskrivelser av 
dagens situasjon.  

(bakgrunnsmateriale 
for deltakelse i 
byplankonkurranse) 

Konsekvensutredninger  

(av framtidig vedtatt 
utbyggingsplan) 

Metodikk 

Klimanøytralitet 
Klimaregnskap 

Definere begrepet 
klimanøytralitet 
 
 
Vurdere og utvikle 
eksisterende verktøy for 
klimagassregnskap og 
beskrive hvordan 
klimagassutslipp vil bli 
målt i 
byplankonkurransen 
 
 
 

Velge/utvikle verktøy for måling av 
klimanøytralitet i planprosessens 
ulike faser 
 
Finne modeller for 
klimagassregnskap for forbruk som 
følge av planforslag og 
konkurranseforslag 
 
Utrede influensområde for 
klimagassregnskap for et større 
område enn Brøset 
 
Utrede mulige 
energiforsyningssystemer, med 
tilhørende klimabelastnig 
 
Beskrive miljøprogram for 
planprosessens ulike faser 
 
Albedo er andelen av sollyset som 
reflekteres av en overflate. Ved å 
gjøre overflaten av et område 
lysere vil man motvirke 
klimaendringer. Vurdere om 
områdets albedo skal trekkes inn i 
prosjektet 

Sammenlikne begreper og erfaringer 
fra andre klimanøytrale bydeler for å 
utvikle et robust og realistisk verktøy 
for klimagassregnskap  
 
Bygge videre på Statsbygg verktøy for 
klimagassregnskap 
 
Innhente erfaringer fra andre 
klimanøytrale bydeler for å utvikle 
realistiske miljøprogrammer for de 
ulike faser av planprosessen 
(byplankonkurranse 
/områdeplan/detaljplaner) 
 
 

Arealbruk Beskrive dagens 
arealbruk i bydelen 
 
Kartlegge eksisterende og 
mulig manglende 
funksjoner i bydelen  

Utrede egnet tetthet og 
funksjonsblanding for området ut 
fra målsetning om klimanøytral 
bydel 

Analysere alternativ arealutnyttelse 
og  tetthet gjennom resultater fra 
byplankonkurransen 
 
Estimere klimagassutslipp 

Klimaforhold/ 
lokalklima/ 
klimaendringer 

Dokumentere og 
illustrere lokalklimatisk 
statistikk som underlag 
for byplankonkurranse 
 
Utarbeide 
lokalklimaanalyse for 
Brøset (framtredene 
vindretninger, 
kaldluftstrømmer, 
nedbør, Trondheims 
varierende 
solvinkler/forhold 
gjennom året 
 
 
 
 
 

Utrede/beskrive konsekvenser for 
lokalklima/klimanøytralitet 
 
Vurdere utbyggingsplanens 
tilpassing til lokalklima 
 
Vurdere utbyggingsplanens 
tilpasning til mulige framtidige 
klimaforandringer 

Analysere planforslag og eventuelt 
foreslå justeringer/avbøtende tiltak 
 
Bruke best tilgjengelig kunnskap om 
forventede klimaendringer 
regionalt/lokalt 
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Landskap Utarbeide 
landskapsanalyse med 
fokus på 
landskapskvaliteter, fjern- 
og nærvirkning, 
landskapsform, siktlinjer, 
barrierer og solforhold 

Konsekvenser for landskap, 
herunder konsekvenser av 
målsetting om klimanøytralitet 
 
 

Dokumentere og illustrere 
landskapsmessige forhold  

Boliger Beskrive sammenheng 
mellom ønsket 
befolkningssammensetni
ng og boligtilbud 
(boligtyper og 
boligkvalitet) 
  
Innhente data om 
boligtyper/beliggenhet/te
tthet og demografiske 
forhold i andre bydeler i 
Trondheim (igangsatt) 
 
Komparative studier av 
helhetlig planlagte 
områder i Trondheim 
(tetthet/planprinsipper/b
oligtyper) 

Utrede sammenheng mellom 
målsetning om lavt energiforbruk 
og klimanøytralitet, boligtetthet, 
bebyggelsesstruktur, boligkvalitet 
og utemiljø 
 

Komparativ sammenlikning med 
andre områder planlagt for lavt 
energiforbruk og klimanøytralitet 
(tetthet, bebyggelsesstruktur, 
boligkvalitet og utemiljø) 
 
Estimere klimagassutslipp 
 

Univiersell 
utforming 

Beskrive Trondheim 
kommunes regler og 
ambisjoner om universell 
utforming 
 
Beskrive omfang av 
universell utforming for 
området 

 Analysere planforslag i forhold til 
normer og veiledere som skal følges 
 
 

Transport Beskrive dagens 
transporttilbud, planlagte 
og tidligere  
utreda transporttilbud 
 
Utrede trafikksituasjonen 
i nærområdet og 
områdets tilgjengelighet 
med ulike 
transportmidler 
 
Beskrive hovedvegnett 
for sykkel, 
stamruteutredninger og 
bytog/bybaneutredninger 
 
Beskrive  ulykkessituasjon 
og identifisere tiltak 
 
Beskrive dagens normer 
for parkering for sykkel 
og bil i forhold til 
målsettingen om 
klimanøytralitet 
 
Vurdere krav til bruk av 
nullutslippsbiler 
 
 
 

Beskrive effekter av utbygging og 
identifisere nødvendige tiltak 
 
Vurdere og fastsette nye normer. 
Disse må ses i sammenheng med 
tilhørende tiltak som 
bildeleordning, bruk av elbiler, kjøp 
av parkeringsplasser etc. 
 
Utrede forslag til nye normer: 
½ av dagens norm (0,75 
plass/bolig) 
1/3 av dagens norm (0,5 
plass/bolig) 
 
Effekt av foreslått norm beskrives 
-Klimanøytralitet, med effekt på 
reisemiddelfordeling 
-Fordeler (omdisponert/frigitt 
areal, bilfrie områder) 
-Mulige negative konsekvenser 
(gateparkering, fremmedparkering 
osv) 
-Realismevurdering 

Befaringer, kart, ATP-analyser, 
eksisterende statistikk, nye tellinger 
 
Bruk av ulykkesregister 
 
Vurdere opp mot ordninger for 
transport/parkering/bildeleordninger 
i andre klimanøytrale områder 
 
Analysere planforslag i forhold til 
normer og foreslå justeringer 
 
Estimere klimagassutslipp av 
planforslag 
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Landskap Utarbeide 
landskapsanalyse med 
fokus på 
landskapskvaliteter, fjern- 
og nærvirkning, 
landskapsform, siktlinjer, 
barrierer og solforhold 

Konsekvenser for landskap, 
herunder konsekvenser av 
målsetting om klimanøytralitet 
 
 

Dokumentere og illustrere 
landskapsmessige forhold  

Boliger Beskrive sammenheng 
mellom ønsket 
befolkningssammensetni
ng og boligtilbud 
(boligtyper og 
boligkvalitet) 
  
Innhente data om 
boligtyper/beliggenhet/te
tthet og demografiske 
forhold i andre bydeler i 
Trondheim (igangsatt) 
 
Komparative studier av 
helhetlig planlagte 
områder i Trondheim 
(tetthet/planprinsipper/b
oligtyper) 

Utrede sammenheng mellom 
målsetning om lavt energiforbruk 
og klimanøytralitet, boligtetthet, 
bebyggelsesstruktur, boligkvalitet 
og utemiljø 
 

Komparativ sammenlikning med 
andre områder planlagt for lavt 
energiforbruk og klimanøytralitet 
(tetthet, bebyggelsesstruktur, 
boligkvalitet og utemiljø) 
 
Estimere klimagassutslipp 
 

Univiersell 
utforming 

Beskrive Trondheim 
kommunes regler og 
ambisjoner om universell 
utforming 
 
Beskrive omfang av 
universell utforming for 
området 

 Analysere planforslag i forhold til 
normer og veiledere som skal følges 
 
 

Transport Beskrive dagens 
transporttilbud, planlagte 
og tidligere  
utreda transporttilbud 
 
Utrede trafikksituasjonen 
i nærområdet og 
områdets tilgjengelighet 
med ulike 
transportmidler 
 
Beskrive hovedvegnett 
for sykkel, 
stamruteutredninger og 
bytog/bybaneutredninger 
 
Beskrive  ulykkessituasjon 
og identifisere tiltak 
 
Beskrive dagens normer 
for parkering for sykkel 
og bil i forhold til 
målsettingen om 
klimanøytralitet 
 
Vurdere krav til bruk av 
nullutslippsbiler 
 
 
 

Beskrive effekter av utbygging og 
identifisere nødvendige tiltak 
 
Vurdere og fastsette nye normer. 
Disse må ses i sammenheng med 
tilhørende tiltak som 
bildeleordning, bruk av elbiler, kjøp 
av parkeringsplasser etc. 
 
Utrede forslag til nye normer: 
½ av dagens norm (0,75 
plass/bolig) 
1/3 av dagens norm (0,5 
plass/bolig) 
 
Effekt av foreslått norm beskrives 
-Klimanøytralitet, med effekt på 
reisemiddelfordeling 
-Fordeler (omdisponert/frigitt 
areal, bilfrie områder) 
-Mulige negative konsekvenser 
(gateparkering, fremmedparkering 
osv) 
-Realismevurdering 

Befaringer, kart, ATP-analyser, 
eksisterende statistikk, nye tellinger 
 
Bruk av ulykkesregister 
 
Vurdere opp mot ordninger for 
transport/parkering/bildeleordninger 
i andre klimanøytrale områder 
 
Analysere planforslag i forhold til 
normer og foreslå justeringer 
 
Estimere klimagassutslipp av 
planforslag 

Forbruk og avfall Vurdere framtidige 
avfallsløsninger med 
tanke på reduksjon i 
avfallsmengde og økt 
kildesortering (igangsatt) 
 
Utrede stasjonært 
søppelsug for området, 
og dets betydning for 
kildesortering og 
eventuell reduksjon av 
søppelmengde 

Utrede klimagassregnskap for ulike 
typer løsninger avfalls- 
håndtering/reduksjon 
 
Utrede strategier for redusert 
avfallsmengde og økt gjenbruk 
 
 

Innhente og analysere eksisterende 
kunnskap om sammenhengen 
mellom forbruk, livsstil og 
klimagassutslipp  
 
Innhente og analysere eksisterende 
kunnskap om systemer for 
avfallshåndtering og 
klimagassregnskap 
 
Estimere klimagassutslipp 

Skoler og 
barnehager 

Utrede behov for skoler 
og barnehager; omfang, 
typer og lokalisering 
 
Vurdere gjeldende 
skolekretsgrenser og 
framtidig lokalisering av 
skoler 
 
 
 

Utrede lokalisering, tilgjengelighet, 
sambruk og samlokalisering for 
reduserte klimagassutslipp 

Innhente erfaringer om lokalisering, 
tilgjengelighet og samlokalisering for 
å dekke ønsket kapasitet og tilbud og 
reduksjon av klimagassutslipp 
 
Innhente statistikk for 
boligbygging/befolkningssammenset
ning fra relevante områder i 
Trondheim for å sannsynliggjøre 
antall barn i skole- og 
barnehagealder 

Kultur Kartlegge eksisterende og 
eventuelt manglende 
kulturarenaer og 
kulturaktiviteter i bydelen 

Vurdere bruk av eksisterende 
verneverdige bygninger for 
kulturformål 

Sammenlikne statistikk om bydelens 
kulturtilbud og med andre bydeler 
 
 

Eksisterende 
bebyggelse/ 
kulturminner 

Utrede kulturminneverdi 
av verneverdige 
bygninger og deres 
relasjon til eksisterende 
kulturlandskap 
 
Vurdere egnet framtidig 
bruk av verneverdige 
bygninger og 
kulturlandskap 

Utrede konsekvenser av 
rehabilitering av verneverdige 
bygninger til mer klimavennlig 
standard 
 
Utrede kulturminnehensyn- og 
vern opp mot radikale miljømål 
med strenge utslippskrav 
 

Dokumentasjon og klassifisering av 
verneverdige bygninger (igangsatt) 
 
Analysere planforslag med tanke på 
framtidig bruk 
 

Næring Kartlegge antall 
arbeidsplasser, typer 
næring og avstander til 
eksisterende næring 
rundt Brøset. (igangsatt) 

Vurdere omfang, lokalisering, type 
næringsvirksomhet, eventuell miks 
av boliger og næring for å redusere 
bydelens klimagassutslipp. 

Sammenligne med andre 
klimanøytrale områder (typer næring 
og lokalisering for å redusere 
klimagassutslipp) 
 
Analysere planforslag og estimere 
klimagassutslipp 

Eldreomsorg/ 
sykehjem 

Beskrive eksisterende 
tilbud og eventuelle 
mangler i eldreomsorg for 
et egnet influensområde 

Utrede omfang, lokalisering og type 
tilbud for eldreomsorg 
 

Analyser basert på statistikk og 
erfaringer. 

Folkehelse Beskrive mulige sosiale og 
helsemessige 
konsekvenser av 
framtidig utbygging 
 

Gjennomføre Risiko- og 
sårbarhetsanalyser 
 
Utrede støy fra Omkjøringsveien 

Vurdere sammenhenger mellom 
fysisk utforming av bolig- og 
byområder, og sosiale og 
helsemessige forhold 
 
Beskrive og foreslå avbøtende tiltak 

Idrett, friluftsliv 
og friområder 

Vurdere behov for 
idrettsanlegg etter 
kommunal plan for idrett, 
friluftsliv og friområder 
(PIFF) 
 
Beskrive synergieffekter 
mellom samspill idrett, 
friområder og helse 

Utrede tilbud for idrett, friluftsliv 
og friområder i et egnet 
influensområde 

Analyse av planforslag 
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Grønnstruktur Kartlegge og utrede 
biologisk mangfold og 
viltinteresser 
 
Kartlegge/utrede 
sammenhenger med 
overordnede 
grønnstruktur/tur-, gang- 
og sykkelveinett 

Konsekvenser for eksisterende 
vegetasjon og viltinteresser 
 
Konsekvenser av grønnstruktur for 
klimagassregnskap 

Dokumentasjon 
 
Vurdere resultater fra barnetråkk 
 
Innmåling av og tilstandsvurdering av 
trær i alleer og parkanlegg 
 
Evaluering av sammenhenger i 
grønnstrukturen 

Overvanns- 
håndtering 

Beskrive ulemper, 
fordeler og utfordringer 
ved åpning av bekkeløp 
og åpen 
overvannshåndtering 
 
Vurdere 
”Grønnarealfaktor” som 
planleggingsverktøy 
 
Beskrive vannmengder og 
avrenning, og 
sammenhengen mellom 
tette og permeable flater 
 
Innhente og analysere 
eksempler på områder 
løst med lokal 
overvannshåndtering 

Utrede problemstillinger om 
overvannshåndtering/målsetting 
om klimanøytralitet 
 
Utarbeide strategi for 
overvannshåndtering for området 
og vurdere forslag ut fra muligheter 
for bruk av ulike åpne løsninger for 
lokal overvannshåndtering og 
utfordringer knyttet til kaldt klima 

Analysere planforslag og eventuelt 
foreslå justeringer/avbøtende tiltak 
 
Forventede klimaendringer legges til 
grunn for analysen 

Grunnforhold Utrede grunnforhold, 
stabilitet og mulig 
forurensing i grunnen 

Risikoanalyse som følge av 
grunnforhold 

Dokumentasjon 
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