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Forord

Ranheims historiske røtter går langt tilbake, med spor av bosetting fra eldre jernalder. Fra
1600-tallet startet etablering av industri langs Vikelva, og med åpning av Meråkerbanen i 1881
åpnet muligheten seg for mer industridrift. Papirfabrikken på Ranheim åpnet i 1884, og har
vært viktig i utviklingen av Ranheim. Samtidig med fabrikken kom de første arbeiderboligene,
og opp gjennom årene har fabrikken bidratt til mer boligbygging i området.
Beliggenheten nede ved fjorden og store friområder langs strandkanten gir Ranheim noen
kvaliteter som de færreste bydeler i Trondheim har, og har kanskje vært med på å lokke de
mange nye beboerne hit de siste årene. I dag er det ca 3800 beboere og 1860 boliger på
Ranheim. Fram til ca 2010 hadde området for det meste småhusbebyggelse. Siden da har
Ranheim fått nesten 600 nye boenheter, i hovedsak i leilighetsbygg. Nye reguleringsplaner,
under behandling og vedtatte, gir grunnlag for minst like mange nye boliger.
Samtidig med nye boliger har Ranheim fått ny barneskole og flere nye idrettsfasiliteter, samt
en “kulturtribune”. Stedet har flere funksjoner som gjør stedet til et lokalt sentrum. Hva som er
sentrum i denne raskt voksende bydelen er det nok delte meninger om, men per i dag
oppfattes området ved idrettsanlegget som den mest sentrale delen av Ranheim. Her ligger
Folkets hus, helse- og velferdssenter, bibliotek, restauranter, treningssenter, frisør, tannlege,
Ranheim idrettsanlegg og stadion, samt en metrobussholdeplass. Dagligvarebutikk er under
bygging rett nord for idrettsanlegget. Det som mangler i området er tilrettelagte utendørs
møteplasser - et torg eller en park.
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Ranheim fotballstadion bidrar til å definere et tyngdepunkt på Ranheim i dag. (Foto:
http://www.ranheimfotball.no)

Området sør for den nedlagte jernbanestasjonen har tradisjonelt sett vært et tyngdepunkt. De
siste årene har imidlertid de fremtidige planene for sentrumsområdet, som vil innebære riving
av eksisterende bygninger, gjort at bedriftene allerede har flyttet til andre lokaliteter på og
utenfor Ranheim. Tyngdepunktet på Ranheim har forflyttet seg vestover.
Mye har skjedd på Ranheim de siste 10 årene, og mye mer er på gang. I tillegg til mange nye
boliger planlegges ny trasé for jernbanen gjennom Ranheim, med dobbeltspor og ny
jernbanestasjon. Dette vil betyr store endringer i strukturen på stedet, og gir behov for å se på
den overordnede situasjon på nytt. Det er derfor nå et godt tidspunkt for å utarbeide en
overordnet plan for hvordan Ranheim skal utvikles videre, og bli et mer attraktivt sted både
før, under og etter utbyggingen av nytt dobbeltspor.

Ranheim fabrikker tidlig på 1900-tallet og Ranheim bibliotek i kultur- tribunen.
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1. Mål og hensikt med planen
1.1

Effektmål for planarbeidet på Ranheim

Målet er at Ranheim skal bli et attraktivt og velfungerende sted med en god overordnet
struktur. Ranheim skal utformes slik at det er lett å ta miljøvennlige reisevalg. Det skal være
plass for utvikling av både flere boliger, nødvendige offentlige funksjoner, og ikke minst et
attraktivt lokalt sentrum. Ranheim lokale sentrum skal legges til rette med et utvalg av
funksjoner tilpasset innbyggertallet og et bymiljø med kvalitet som er et sentrum verdig.
Større forutsigbarhet med tanke på hvordan stedet skal utvikles for både innbyggere,
brukere, næringsdrivende og utbyggerne.
Hvorfor er det viktig med attraktive lokale sentrum?
Det er lettere å velge bort bilen når det du trenger finnes i gang- og sykkelavstander. Attraktive
lokale sentrum i bydelene - med et tilpasset lokalt handels- og servicetilbud - bidrar til en
hverdagsby der flest mulig kan leve uten bruk av bil. En by hvor man er mindre avhengig av bil
har også potensiale til å bli en mer inkluderende by.
Attraktive lokale sentrum betyr noe mer enn å tilby de viktigste lokale handels- og
servicefunksjonene i nærmiljøet. Et attraktivt lokalt sentrum må ha riktig plassering i forhold til
folks bevegelsesmønster - kollektivreisende, syklende og gående. Videre bør funksjonene
samles mest mulig på ett sted - både offentlige og private. Da kan brukerne enklest mulig
ferdes i mellom dem uten bruk av bil, og de ulike tilbudene kan støtte opp om hverandre ved at
kunder tiltrekkes. Videre må bygninger og byrom få en utforming og kvalitet som er et
sentrumsområde verdig, og som gjør at folk ønsker både å ferdes og oppholde seg i området,
og også å bosette seg der.
Ved å sikre at knutepunkter og lokale sentrum blir attraktive steder som folk ønsker å bruke, og
som bidrar til identitet og tilhørighet i bydelene, har vi større sannsynlighet for å lykkes med en
bærekraftig bystruktur hvor vi er mindre avhengige av å kjøre bil. Dette vil også kunne bidra til
å øke verdien på investeringer i området.

1.2

Resultatmål for planarbeidet

Hovedformålet med planen er å lage et godt grunnlag for videre utvikling av bydelen Ranheim.
Det anbefales at det utarbeides en kommunedelplan for videre utvikling av Ranheim. En
kommunedelplan er overordnet og på samme nivå som kommuneplanens arealdel, men kan
gjøres noe mer detaljert. Kommunedelplanen vil være juridisk bindende med plankart og
bestemmelser som legger premisser for videre planlegging og utvikling av Ranheim på kort og
lang sikt. Den anses å kunne bli et godt og forutsigbart styringsredskap for utvikling av Ranheim.
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En kommunedelplan vil definere og illustrere en overordnet struktur, med plassering av ulike
formål, byrom og viktige forbindelser. Viktige avklaringer i denne kommunedelplanen vil være:

-

arealbruk, der i blant:

-

utstrekning og plassering av et sentrumsområde
offentlige arealbehov: tjenesteyting, torg og parker
nærmere plassering av ny jernbanestasjon (i samarbeid med BaneNor)
hensynssoner

-

prinsipper for utforming av viktige offentlige gater, forbindelser og tilstøtende
bygninger

-

rekkefølge på utbygging og tiltak

En strategi-og handlingsplan for Trondheim kommunes aktivitet i området skal være vedlegg til
kommunedelplanen – slik at både byplanleggingen og prioritering av kommunale investeringer
bidrar til ønsket utvikling og økt etableringsattraktivitet.
Andre plantyper er vurdert
Andre plantyper som er vurdert er områdereguleringsplan og veiledende plan for offentlige
rom (VPOR). En områdereguleringsplan vil også definere et overordnet grep og være juridisk
bindende. Den må imidlertid være mer detaljert når det gjelder arealbruk og bestemmelser, og
dette gjør det til en mer ressurs- og tidkrevende plantype. En VPOR sammen med et
planprogram vil også være overordnet og prinsipiell, og klarlegge hva som bør legges til grunn
for behandling av reguleringsplaner i området. En VPOR er imidlertid ikke juridisk bindende for
framtidige reguleringsplaner, kun retningsgivende. Dette vil gi økt fleksibilitet, men også
mindre styring av utviklinga av stedet.
1.3

Hensikten med planprogram og konsekvensutredning

Ved oppstart av arbeidet med en kommunedelplan kreves det at det lages et planprogram som
grunnlag for arbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for: mål og rammer for planarbeidet,
dagens situasjon og problemstillinger, hvilke alternativer som skal utredes, utredningstema og
plan- og medvirkningsprosess.
Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring, slik at befolkningen og
berørte myndigheter kan komme med innspill og råd til prosessen. Oppstart av planarbeidet
varsles samtidig som planprogrammet legges ut på høring. Planprogrammet skal fastsettes av
bygningsrådet.
I følge plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd skal planer som kan få vesentlige virkninger for
miljø og samfunn konsekvensutredes i henhold til forskrift om konsekvensutredninger med
vedlegg. Kommunedelplan faller inn under forskriften, og skal utarbeides og utredes på
grunnlag av fastsatt planprogram.
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1.4

Avgrensing av planområdet

Kartutsnittet under viser forslag til planavgrensning. Gjennom planprosessen vil det bli gjort en
vurdering på om plangrensen skal innskrenkes.
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2. Grunnlag og rammer for planarbeidet
Flere politiske vedtak og planer, både eksisterende og under arbeid, er med på å gi føringer for
planarbeidet.

2.1

Kommunal planstrategi Trondheim kommune 2016-2019

Prioritering av planarbeidet for Ranheim er gitt gjennom Trondheim kommunes planstrategi,
vedtatt av bystyret 8.12.2016. Planstrategien definerer blant annet hovedmålsettingen med en
plan for et lokalt sentrum på Ranheim:
Planen skal legge til rette for fortetting, økt attraktivitet og økt bruk av miljøvennlige
transportløsninger gjennom helhetlig planlegging og, hvor også kommunale investeringer tas i
bruk, for å øke etableringsattraktiviteten i området.
I planstrategien legges det til grunn at attraktive lokalsentra og bydeler er viktige for folks
trivsel og tilhørighet, og at utbygging i og rundt velfungerende lokalsentra er avgjørende for å
lykkes med et bærekraftig kollektivsystem, og oppfylle forpliktelsene i bymiljøavtalen. Handels, service- og tjenestetilbudet skal lokaliseres sentralt og samlet i lokalsenteret. Det skal være
utvidelsesmuligheter for handel, og lokalsentrene skal oppfattes som trygge med god
kollektivdekning, og med sosiale og kulturelle møteplasser.

2.2

Byvekstavtalen

Det er inngått byvekstavtale mellom Trondheim kommune, Melhus kommune, Malvik
kommune, Stjørdal kommune, Trøndelag fylkeskommune og Staten for perioden 2019 - 2029.
Byvekstavtalen av 25.6.2019 er en videreføring av bymiljøavtalen fra 2016. Det overordnede
målet for byvekstavtalen er å sikre at veksten i persontransport tas med kollektivtransport,
sykling og gange. Partene forplikter seg gjennom avtalen til å konsentrere utvikling i prioriterte
tettstedsområder og nær knutepunkter, og her sikre effektiv og høy arealutnytting med høy
by- og bokvalitet. Som lokalt sentrum og kollektivknutepunkt representerer Ranheim et
prioritert område.
Jernbanedirektoratet vil blant annet utarbeide planer for kapasitetsøkende tiltak på
Trønderbanen, hvor målet er realisering av to tog i timen på strekningen Melhus - Steinkjer
innen 2024. Ranheim gamle stasjon skal gjenåpnes, og partene er enige om at
arealplanavklaring og plan for realisering og finansiering av knutepunktutviklingstiltak blant
annet på Ranheim skal foreligge innen 31.12.2019.
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2.3

Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP - 2)

Interkommunal arealplan for
Trondheimsregionen (IKAP - 2), vedtatt
13.2.2015, har pekt ut stasjonene
Stjørdal, Hommelvik, Trondheim S,
Heimdal, Melhus og Støren, hvor det
prioriteres satsning på videreutvikling av
stasjonsområdet, både med
arbeidsplasser, handelsetableringer og
boliger. I tillegg prioriteres Leangen
stasjon, Ranheim stasjon og Hell stasjon
(Meråkerbanen) som viktige
omstigningspunkt langs jernbanen.
2.4

Overordnede offentlige planer og strategier

Kommuneplanens arealdel (2012-24)
Kommuneplanens arealdel definerer 14
lokale sentrum i form av
bestemmelsesområder på plankartet.
Ranheim er et av disse.
I bestemmelsene (§ 39) angis det blant
annet at lokalsentre skal planlegges
helhetlig, og at: Lokalsentre skal ha høy
arealutnyttelse, tydelige senterfunksjoner
og offentlig torg eller park. Lokalsentre
skal samlokalisere boliger, varehandel og
andre servicefunksjoner. Handels- og
serviceområdet skal lokaliseres sentralt
og samlet innenfor
bestemmelsesområdet. (...) Tjenesteyting
skal vurderes etablert i eller i tilknytning
til områder angitt som
bestemmelsesområde lokalsenter.
I kommuneplanens arealdel ligger det
mange føringer for utvikling av Ranheim
med tanke på arealbruk sentralt på stedet (se kartutsnitt under). På Ranheim er det, i
motsetning til andre lokale sentrum, markert en sentrumskjerne som viser hvor handel og
service for lokalmiljøet skal etableres. Et kollektivknutepunkt er markert (rød sirkel), og arealer
langs Ranheimsvegen er avsatt til bestemmelsesområde for kollektivåre.
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Utsnitt fra gjeldende KPA vedtatt i 2013

§ 39.4 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel angir maksimum omfang av
forretningsareal i lokale sentrum, og på Ranheim er dette satt til 8500 m2.
Ved utarbeidelse av en ny overordnet plan for Ranheim vil det imidlertid være naturlig å
undersøke om alle overordnede føringer gitt i kommuneplanens arealdel er riktig i forhold til
videre utvikling.
Byutviklingsstrategien
Trondheim kommune har ambisiøse mål for klimapolitikken, og gjennom byvekstavtalen har
kommunen forpliktet seg til nullvekst i personbiltransporten - selv om innbyggertallet vokser.
Trondheim kommune har samtidig klare ambisjoner om å videreutvikle byen til et attraktivt
sted for næringsliv, innbyggere og besøkende. Gjennom arbeidet med byutviklingsstrategien
skal man undersøke hvordan byen bør bygges og utvikles videre for å nå disse målene i størst
mulig grad. Et viktig tema er hvor nye boliger bør bygges. Byutviklingsstrategien skal være en
strategi for areal- og transportutvikling i Trondheim fram mot 2050, og angi retning for en
klimavennlig byutvikling og være utgangspunkt for samarbeid med lokale arealutviklere. Et
høringsutkast lå ute til offentlig ettersyn i september-november 2019, og strategien forventes
vedtatt våren 2020.
Kommunedelplan: energi og klima 2017-2030
Kommunedelplanen ble vedtatt at av bystyret 18.05.2017. Planen sier blant annet at vi må
redusere biltransport gjennom arealplanlegging og tilrettelegging for mer gange, sykkel og
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kollektivreising. For øvrig står det i strategien (strategi 4A): For å oppnå bedre effekt av
arealpolitikken, må de fleste boligene komme nærmere hovedsentrum enn 5 km eller nærmere
enn 700 m fra knutepunkt betjent med metrobuss eller tog. (…) Sammen med utviklingen
sentralt, må det også utvikles gode og velfungerende lokalsentra i bydelene. Dette er viktig for
folks trivsel og tilhørighet. Lokalsentraene vil kunne tilby tjenester der folk bor og gi grunnlag
for et effektivt kollektivsystem spesielt rundt viktige knutepunkt.
Rutestruktur for kollektivtrafikk - 2019-2029
Formannskapet vedtok 14.06.2016 (sak 163/16) på vegne av bystyret at bystyret sluttet seg til
den nye rutestrukturen som ble satt i drift august 2019. Den nye rutestrukturen innebærer at
en av de tre nye metrobusslinjene, linje 1 (grønn på kartet nedenfor) går via sentrum og ender
opp på Ranheim i øst. Her er det etablert et omstigningspunkt for lokale ruter i området.

Plan for areal til offentlige tjenester
Plan for areal til offentlige tjenester ble vedtatt av bystyret 16.11.2017, og omhandler behovet
for areal til offentlige tjenester og idrett fram til 2050. Plan for areal til offentlige tjenester skal
være grunnlag for både arealplanlegging og økonomiplanlegging. I planen tilhører Ranheim
bydelen Ranheim/Charlottenlund, som består av barneskolekretsene Charlottenlund, Ranheim
og Vikåsen.
Det er gjennomført nye behovsberegninger i 2019 som viser at det ved høy prognose fram mot
2050 er behov for følgende offentlige anlegg i bydelen Ranheim/Charlottenlund: 11,3 nye
barnehager, 2 nye barneskoler, 1,1 nye ungdomsskoler, 2 nye helse- og velferdssenter, 7,5 nye
utendørs idrettsflater og 4,1 nye idrettshallflater.
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Kartutsnittet til høyre viser hvilke nye
anlegg det i plan for areal til offentlige
tjenester foreslås å kunne innpasse på
Ranheim:
- to barnehagetomter (blå)
- to idrettsflater (grønn)
- en ungdomsskole (gul)
- et helse- og velferdssenter (rød)
De to sistnevnte og en av idrettsflatene
var tenkt på Kruskajordet nord for
fabrikken, på arealet hvor det nå
planlegges dobbeltspor til jernbane.
Andre kommunale planer og strategier som er relevante for planarbeidet:
- Temaplan for friluftsliv og grønne områder - vedtatt i bystyret 26.10.2017
- Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer 2013-2025 - vedtatt i bystyret 31.10.2013
- Gåstrategi for Trondheim - vedtatt i bystyret 16.06.2016
- Sykkelstrategi - hovedsykkelveg gjennom Ranheim
- Skolebehovsplan ble behandlet i bystyret 31.8.2017, 12 vedtakspunkter
- Kommunedelplan for kunst og kultur i Trondheim 2018-2028 - under arbeid

Utsnitt fra aktsomhetskart for kulturminner i Trondheim kommune
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2.5

Arealplaner i området

Kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane Leangen - Hommelvik
Det planlegges dobbeltspor på strekningen Trondheim - Stjørdal, med lang jernbanetunnel mellom
Ranheim og Hommelvik. Kommunedelplanforslaget for dobbeltsporet jernbane Leangen Hommelvik, med tilhørende konsekvensutredning, ble vedtatt av bystyret 5.12.2019.
Jernbanetraseen foreslås lagt om fra Sjøskogbekken barnehage og østover, slik at sporet
krysser jordet nord for papirfabrikken, og går inn i tunnel under gårdsanlegget på Vestre
Ranheim. Tunnelinnslaget vil bli liggende mellom området avsatt til sentrumsformål i
kommuneplanens arealdel og Ranheim Paper & Board (fabrikken). Plassering av ny
jernbanestasjon vil bli på Kruskajordet, men nøyaktig plassering er ikke bestemt.

Illustrasjon fra Bane NOR

Bane NOR foreslo at sørvestre del av arealet som er avsatt til sentrumsformål i
kommuneplanens arealdel båndlegges i påvente av detaljreguleringsplan for dobbeltspor (se
utsnitt fra foreslått og vedtatt kommunedelplanen neste side). Dette for å sikre tilstrekkelige
områder til utbyggingsfasen for dobbeltspor og tunnel på grunn av utfordrende grunnforhold
og behov for riggområder.
Det ble i planprosessen gjort en ny vurdering på om arealet som skal båndlegges kan
reduseres. Bane NOR opprettholdt sin vurdering og viste til sammenlignbare prosjekt på
Østlandet. I en byggefase vil i tillegg arealene ved tunnelmunningen være sterkt utsatt for støv,
støy og anleggstrafikk. Det vurderes derfor som svært uheldig å etablere ny støy- og
støvfølsom bebyggelse tett innpå disse arealene før arbeidet med tunnelen er ferdig.
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Ved politisk sluttbehandling av kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane Leangen Hommelvik ble det imidlertid vedtatt følgende endring av planforslaget, sak 18/4415,
5.12.2019:
- Den delen av det foreslåtte området som omfatter areal avsatt til sentrumsformål i KPA 20122024 av det anbefalte båndlagte området i kommunedelplanen tas ut av kommunedelplanen.
Bystyret forventer at forholdene rundt Ranheim Paper and Board og deres planer om å utvide
sin virksomhet blir ivaretatt i en detaljregulering. Bystyret mener at blant annet følgende skal
ivaretas i detaljreguleringen av de båndlagte områdene:
- Bekymringer rundt utgliding og vibrasjoner,
- areal til ny renseanlegg og
- tilpassing av areal i forhold til fabrikkens behov for å legge til rette for transport fra vei over
på bane.
Bystyret ber om snarlig arealavklaringer for hele båndleggingsområdet langs jernbanelinjen slik
at det blir forutsigbarhet for eierne av tomter som nå ligger inne i dette området.

Forslag til plankart ved høring (til venstre) og vedtatt plankart (til høyre).

Områdene som omfattes av kommunedelplanen for dobbeltspor er båndlagt og gitt bygge- og
deleforbud inntil ny jernbanetrasé og -stasjon er etablert, eventuelt frigjort ved
detaljregulering av anleggene. Videre framdrift for planlegging og bygging av dobbeltsporet
jernbane er ikke avklart, og det er foreløpig ikke avsatt midler til oppstart av
detaljreguleringsplan.
Siden BaneNORs foreslåtte lokalisering av riggområde for tunnel og jernbane ble tatt ut av
kommunedelplan for dobbeltsporet jernbane ved politisk vedtak 5.12.2019, må det gjøres nye
utredninger for plassering av riggområde. Trondheim kommune foreslår at BaneNOR utreder
dette temaet parallelt med planprosessen, slik at det kan avsettes tilstrekkelig areal til rigg- og
anleggsområde for jernbanen i kommunedelplanen for Ranheim.
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Detaljreguleringsplaner i området
En stor andel av arealene som ligger “ledig” nord for jernbanen er allerede planlagt utbygd og
ferdig regulert (se kartutsnitt under).

Det er vedtatt detaljreguleringsplaner for det meste av arealene på Ranheim (lysegule felt betyr eldre
reguleringsplaner, hvite felt er uregulerte områder).

På tomta rett nord for idrettsanlegget er det regulert og under bygging et bygg med 80
leiligheter og 1 500 m2 BRA forretning/ kontor/nærservice i første etasje (Elvesvingen). Her
inngår en dagligvarebutikk, som vil bli den eneste på Ranheim nord for E6.
Arealene nordøst for Vikelva (Ranheim Vestre, strandområde 4 felt B2) er regulert til
boligutbygging, men er for tiden under omregulering på grunn av ønske om en annen
bebyggelsesstruktur.
Arealet avsatt til sentrumsområde i KPA sør for jernbanen er under regulering. Foreløpige
planskisser viser flere leilighetsbygg, en barnehage i en av førsteetasjene, et torg og et nytt
handelssenter i sørvestenden. Den andre halvdelen innholder i planskissene kun boliger.
Området rundt eksisterende jernbanestasjon er under regulering for å sikre ny vegbru til
området, som en fortsettelse av Ranheimsvegen mot vest.
Ranheim idrettsanlegg er ferdig regulert med plass for blant annet nytt klubbhus, idrettshall,
flere utendørs idrettsanlegg, gangforbindelser og tilhørende parkeringsanlegg. Arealene rundt
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den gamle skolestua er avsatt til offentlig naturområde. Illustrasjonen under viser den
regulerte situasjonen for idrettsanlegget.

Illustrasjonen som viser hvordan idrettsanlegget er tenkt utbygd i henhold til gjeldende reguleringsplan.
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3. Ranheim i dag og framover
Det er laget en stedsanalyse for Ranheim lokale sentrum, som vil være del av
kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av kommunedelplanen. Et utvalg av analysekartene er
med i dette planprogrammet.
3.1

Stedet i dag

Landskap og beliggenhet
Ranheim ligger i underkant av 8 km fra Trondheim sentrum i gangavstand (ca 5 km i luftlinje).
Terrenget heller mot nord og vender stedet mot Trondheimsfjorden. Sammen med terrenget
og fjorden er Vikelva, Sjøskogbekken, jernbanen og Ranheim Papirfabrikk med på å gi stedet
sin struktur og karakter.

Analysekartet viser terrenget og viktig grønnstruktur og grønne koblinger på Ranheim.

Bystruktur
I tillegg til fabrikken er det den nye bebyggelsen på Ranheim som dominerer i området, med
nytt stadionanlegg, hall og større leilighetsbygg. Øvrig bebyggelse er stort sett eneboliger og
andre småhus med boligformål.

31223/20

Side 18

Analysekart som viser bebyggelsesstruktur og høyder på bebyggelse på Ranheim dag, samt hvilke deler
av Ranheim som oppfattes som de mest sentrale.

Den mest sentrale delen av Ranheim oppfattes i dag å være området innenfor og rundt
idrettsanlegget. I dette området finnes mange tilbud og servicefunksjoner som trekker folk til
stedet, og dekker en god del av funksjonene et lokalt sentrum bør ha. Folkets hus, helse- og
velferdssenter, bibliotek, restauranter, treningssenter, frisør, tannlege, idrettsanlegg, skole,
barnehage og bussholdeplass ligger her. Ranheim idrettsanlegg og stadion - både for bredde og
topp - er et viktig besøksmål for mange, også for folk som ikke bor på Ranheim.
Alle de nevnte funksjonene ligger på nordsiden av jernbanen, mange langs Ranheimsvegen der hvor folk ferdes - i de lokalene som etter hvert har blitt tilgjengelige for etablering av disse
funksjonene - i eksisterende bygg og i det nye tribunebygget.
Den mest opplagte mangelen i området i forhold til hva folk forbinder med et lokalt sentrum
har lenge vært en dagligvarebutikk (nå under bygging ved idrettsanlegget).
Befolkningsgrunnlaget tilsier at det også er grunnlag for et litt bredere handelstilbud. Det
finnes heller ikke tilrettelagte utendørs møteplasser (torg eller park) med unntak av skolegård
og idrettsanlegg.
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Dagens tilbud av lokale sentrumsfunksjoner på Ranheim

Ranheim frisør og restaurant Romantica - tradisjonell etablering av funksjoner langs hovedvegen på
stedet.

En annen ting som preger stedet er at mye areal ligger brakk. Mye areal sentralt på Ranheim er
regulert til idrettsanlegg. Store deler av arealet regulert til idrettsanlegg ligger i dag brakk eller
brukes til midlertidig parkeringsplass i påvente av utbygging av blant annet en ny hall, nytt
klubbhus og nye gangforbindelser gjennom anlegget. Dette gjelder også det meste av arealet
som er avsatt til sentrumsområde i KPA, sør for jernbanen. Nord for idrettsanlegget har også
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tomt for dagligvarebutikk og boliger ligget brakk i lengre tid, men denne er nå under utbygging.
Arealet øst for idrettsanlegget, rundt den gamle skolestua, er avsatt til naturområde, men
bærer i dag preg av å være et område som delvis benyttes som anleggsveg og mellomlagring av
masser. Hele felt B2 i Ranheimsfjæra, øst for Vikelva, er også foreløpig ubebygd.
Boligutbygging
Det har vært en storstilt utbygging av boliger på Ranheim de siste 10 årene. Det er bygget
nesten 600 nye boenheter - i hovedsak i leilighetsbygg, men ca 10 % rekkehus/kjedet enebolig.
Enda rundt 1200 boliger er ferdig regulert, eller under regulering. Dette har gitt og vil gi
bydelen betydelig flere innbyggere. Innenfor planområdet er antall innbyggere økt fra ca 2400 i
2010 til ca 3800 i 2020.
Nye boligfelt på Ranheim siden 2010

antall boliger

status

Prestmovegen

50

bygd 2010

Ranheimsfjæra vestre

234

bygd 2013

Nedre Humlehaugen (Horgvegen)

294

bygd 2014

Sum bygd siden 2010

578

Ranheimsfjæra vestre, område K1

80

under bygging

Vestre Ranheim

ca 200

reg.plan vedtatt jan 2019

Ranheim sentrumsomr. (Peder Myhres v. 2)

ca 450

reg.plan under utarbeidelse

Lutelvvegen

ca 450

reg.plan under utarbeidelse

ca 8

reg.plan under utarbeidelse

Humlehaugvegen 21
Sum planlagt

ca 1228

Offentlig og privat idrett og service
Den nye friidrettshallen og fotballstadion for Ranheim Toppfotball har i stor grad bidratt til å
sette stedet på kartet. Sistnevnte har i tillegg til å være et viktig idrettsanlegg, bidratt med
lokaler for flere nye servicefunksjoner - bibliotek, tannlege og treningssenter - og styrket dette
som et tyngdepunkt på Ranheim.
Visuelt kan det imidlertid diskuteres om de nye idrettsanleggene har bidratt til å løfte dette
sentrale området på Ranheim og gjøre det til et mer attraktivt sted. Friidrettshallen vender en
lukket endevegg og en større parkeringsplass mot Ranheimsvegen. Stadionanlegget har en
innsynsskjerm mot Ranheimsvegen med et midlertidig preg, og er dekket av reklameplakater
(ikke i tråd med reguleringsplanen).
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Den kommunale friidrettshallen har heller ingen henvendelse ut mot Ranheimsvegen og
bussholdeplassen som ligger her, kun parkeringsplassen.

Fra bestemmelser til reguleringsplan for stadion: “… Gjerde skal ha en estetisk god utforming, og en
solid og permanent utførelse. ... Den siden av gjerde som vender ut fra stadion tillates ikke benyttet til
reklame/plakatoppslag.”

Sosial infrastruktur
Barneskole
Det er to barneskoler på Ranheim i dag; Ranheim skole og Jakobsli skole. Ranheim skole i Ernst
Larsens veg ble bygget i 2010, og erstattet Ranheim gamle skole i Ranheimsvegen. Ranheim
skole er nærskolen for barn innenfor planområdet, og har etter utvidelse i 2020 en
elevkapasitet på 700 elever. Gamle Ranheim skole heter nå Jakobsli skole, og huser per i dag
elevmassen til den nye barneskolen som er planlagt på Jakobsli. Elevgrunnlaget for Jakobsli
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skole omfatter barn fra Olderdalen, de sørlige delene av Charlottenlund, og etter hvert de
planlagte utbyggingsområdene på Overvik/Presthus. Jakobsli skole (Gamle Ranheim skole) har
per i dag en elevkapasitet på 295 elever.
Det vil være behov for å øke barneskolekapasiteten ytterligere på sikt, som følge av planlagt
boligutbygging på Ranheim. En av løsningene kommunen
vurderer er å se på permanent skoledrift i gamle Ranheim
skole.
Ungdomsskole
Det er ingen ungdomsskole på Ranheim i dag, og barn
innenfor planområdet tilhører Markaplassen
ungdomsskole på Vikåsen. Det er tilstrekkelig
skolekapasitet i bydelen fram til ca 2030 ved at
Charlottenlund ungdomsskole utvides og ny
ungdomsskole bygges på Granås. På lengre sikt vil det
være behov for ny ungdomsskole i bydelen
Ranheim/Charlottenlund, og det vil være aktuelt å avsette
ungdomsskoletomt innenfor planområdet.
Barnehager
Det er i dag tre barnehager innenfor planområdet;
- Ranheimsfjæra (tidligere Ranheim og Ranheimssletta) 100 barn - offentlig
- Humlehaugen DoReMi, Læringsverkstedet - 90 barn privat
- Sjøskogbekken FUS - 80 barn - privat
Barnehagedekningen for opptaksområdet Ranheim/Charlottenlund/Brundalen var 82 %, per
31.12.2017. Det skal i planprosessen avklares om det er behov for at det avsettes areal til en
eller to nye barnehager innenfor planområdet.
Mobilitet
Ranheimsvegen er hovedåren til Ranheim, både vestfra og østfra. Ranheimsvegen var
opprinnelig sammenhengende gjennom det sentrale Ranheim også for kjørende. Etter ny veg
ble etablert sørover mot E6 er ny bru over Vikelva kun for gående og syklende. Kjørende
henvises sørover mot E6/Peder Myhres veg for å kunne kjøre fra vest til øst på Ranheim.
Ranheimsvegen oppfattes som en hyggelig gate, hvor både gående og kjørende har sin plass.
Gata oppfattes som trygg, kjørende har lav fart, gata har grønne elementer, og det er flere
målpunkt /aktiviteter langs gata (bilde under).
Metrobussen har to stopp på Ranheim - ved Ranheim stadion og helse- og velferdssenter
m.m., og lenger øst, ved området vist som fremtidig sentrumsområde i KPA. Sistnevnte er også
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endestasjon og omstigningspunkt. Ranheim er per i dag ikke tilgjengelig via jernbanen. Den
gamle jernbanestasjonen tilfredsstiller ikke dagens standardkrav, og har vært nedlagt for
persontrafikk siden 1973.

Analysekart for mobilitet fra stedsanalyse for Ranheim

Ranheimsvegen sett fra øst mot stadion. Metrobussen går her.
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Den nye fortsettelsen av Ranheimsvegen, fra østenden av idrettsanlegget, under jernbanen og
opp langs Vikelva og Kruskajordet har en utforming som er mer tilpasset kjørende - bredere
kjørefelt og tilpasset kurvatur. Her har bilene dermed fått mulighet for større fart. Adskilt gang/sykkelveg ligger på en side og fortau på motsatt side. Det finnes ingen bebyggelse langs denne
vegen. Tre store rundkjøringer gjør veganlegget ekstra arealkrevende og lite tilpasset en
bymessig situasjon.

3.2

Ranheim i morgen

Utvikling de nærmeste årene
Det er mange planer for utvikling og bygging av både boliger, infrastruktur og offentlig og
privat service på Ranheim. Noe av det som er planlagt av andre funksjoner enn boliger den
nærmeste tiden er:
- Dagligvareforretning - ferdig sommer 2020?
Boligprosjektet Elvesvingen i Ranheimsfjæra inneholder en dagligvarebutikk (1500 m2
BRA forretningsareal), og er under bygging rett nord for idrettsanlegget.
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-

Ny idrettshall for Ranheim IL
Ranheim IL planlegger å bygge en ny idrettshall på nordsiden av treningsbanene. Hallen
inngår i gjeldende reguleringsplan for anlegget (vedtatt 2014). Ranheim IL har ambisjon
om å starte bygging av hallen i 2020, men dette er foreløpig noe usikkert.

-

Gjenåpning av den gamle jernbanestasjonen
Det skal bygges to nye plattformer, og Ranheim gamle jernbanestasjon er planlagt
gjenåpnet for drift i desember 2021 (tidligst), og skal være i drift inntil nytt dobbeltspor
blir ferdigstilt.

-

Handelssenter og boliger i Peder Myhres veg
Veidekke jobber med reguleringsplan for et handelssenter (7700 m2 BRA
forretningsareal) på den sørligste delen av arealet avsatt til sentrumsformål i KPA.
Resten av arealet tenkes utbygd med boliger og en integrert barnehage.
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-

Gjenåpning av sidespor på jernbanen
Ranheim Paper & Board AS ønsker å gjenåpne sidespor opp mot fabrikken. Status for
dette prosjektet er usikker.

“Elvesvingen” illustrasjon fra prospekt på Heimdal eiendomsmegling sine nettsider.

På lengre sikt
Ny jernbane med dobbeltspor og ny stasjon
Det er usikkert når dette skal gjennomføres, men i byvekstavtalen angis at: På grunnlag av
vedtatt kommunedelplan (for dobbeltspor Leangen - Hommelvik) skal det startes
reguleringsarbeid med formål om rask avklaring for byutvikling og næringsarealer i tråd med
mål om nullvekst i biltrafikken. (s. 5)
Illustrasjon fra
Bane NOR
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Nytt helse- og velferdssenter
Trondheim kommune har behov for å utvide tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger i
bydelen. En mulighetsstudie som nylig er gjennomført viser at et nytt og større helse- og
velferdssenter kan bygges på dagens sentralt beliggende tomt. Folkets hus ligger på
nabotomta, og deler av dette er bevaringsverdig. Hvordan Folkets hus skal hensyntas, og
eventuelt integreres i et nytt helse- og velferdsanlegg, må utredes gjennom en
reguleringsplanprosess.
Mulighetsstudien viser også muligheten for en ny idrettshall over parkeringsplassen mellom
Ranheimsvegen og friidrettshallen.
Ny ungdomsskole på Ranheim
På lengre sikt vil det være behov for ny ungdomsskole i bydelen Ranheim/Charlottenlund, og
det vil være aktuelt å avsette ungdomskoletomt innenfor planområdet. Dette skal utredes
nærmere i planprosessen.
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4. Utfordringer og problemstillinger
4.1

Utfordringene på stedet i dag

Forhold på stedet som er utfordrende med tanke på at det skal fungere som et attraktivt sted
og lokalt sentrum:
-

Store områder ligger brakk: Flere av disse er ferdig regulerte og har en planlagt bruk,
for eksempel arealer på idrettsanlegget, mens andre er under regulering, som
Lutelvvegen og området avsatt til sentrumsformål i KPA.

-

Barrierer: Gjennom Ranheim ligger jernbanen som en barriere og deler bydelen i en
nordlig og sørlig del. Kjøreveg nedsenket i terrenget, samt bekkdalen og grøntdraget
langs Vikelva deler bydelen i en østlig og vestlig del.

-

Manglende funksjoner: En del funksjoner som burde finnes i et lokalt sentrum med så
mange tilhørende beboere mangler, deriblant dagligvarebutikk (nå under bygging) og
offentlige møteplasser.

-

Bygg og anlegg med behov for oppgradering:
Jernbanestasjon, Ranheim IL klubbhus, Folkets hus - bygninger som symboliserer
fellesskapet.

-

Dårlige forbindelser mellom tog og busstilbud (ved gjenåpning av den gamle
jernbanestasjonen): Ingen av metrobussholdeplassene ligger inntil eksisterende
jernbanestasjon som gjenåpnes, og nye gangforbindelser blir lange og preget av
omveger. Overgangsmulighetene kan dermed bli lite attraktive.

4.2

Utfordringer på sikt

Det er også forhold som kan være utfordrende med tanke på å skape et attraktivt sted og
lokalt sentrum på sikt:
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-

Sentrumsfunksjoner planlegges spredt: Eksisterende funksjoner og tjenester ligger
forholdsvis samlet ved stadionanlegget. Dagligvarebutikken som er under bygging ligger
rett nord for idrettsanlegget. Utkast til privat planforslag viser et nytt lokalt kjøpesenter
plassert helt i sørenden av området som er avsatt til sentrumsformål i
kommuneplanens arealdel. Dette er lengst mulig unna dagens tyngdepunkt.

-

Omlegging av jernbanetrasé: Dobbeltspor og ny jernbanestasjon er under planlegging,
og vil innebære store endringer for Ranheim. Gjennomføring ligger imidlertid langt
fram i tid, og mye er uavklart:
- tidspunkt for detaljplanlegging
- tidspunkt for gjennomføring
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- nødvendig arealbehov for gjennomføring av ovennevnte
- nærmere plassering av ny jernbanestasjon
- framtidig bruk av dagens jernbanetrasé
Dette kan sette planlegging av omkringliggende områder og gjennomføring av allerede
planlagte prosjekter på vent.
-

Arealtilgang for nye offentlige anlegg: Det meste av ledige utbyggingsområder i
området har som nevnt allerede en planlagt bruk. Kommunen vil imidlertid på sikt
trenge arealer til flere offentlige tjenester. Denne situasjonen skyldes til dels at det
kommunalt eide Kruskajordet sør for jernbanen, som er avsatt til offentlig tjenesteyting
i kommuneplanens arealdel, nå båndlegges for nytt dobbeltspor.

Eksisterende lokale sentrum ligger i området rundt eksisterende helse- og velferdssenter. Hvordan skal
Ranheim utvikles og henge sammen?
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5. Alternativer som skal utredes
Plassering og avgrensning av et lokalt sentrumsområde er en hovedproblemstilling for
planarbeidet. Det er i planprogrammet definert fire alternative prinsipper for utvikling av
sentrumsområdet som bør utredes og vurderes nærmere. 0-alternativet er definert som den
utviklingen som gjeldende KPA legger opp til. Det var eksisterende situasjon og utkast til
kommunedelplan for Ranheim i 2003 som var grunnlaget for denne plasseringen av
sentrumsområdet i KPA.
Alternativene skal vurderes i forhold til tre ulike faser:
- midlertidig situasjon før utbygging av dobbeltspor (innenfor 10 - 15 år) - fase 1
- utbyggingsfase for dobbeltspor, inkludert tunnel og ny stasjon
- framtidig situasjon med ferdig dobbeltspor (om 10 - 15 år) - fase 2
Viktige kriterier alternativene skal vurderes etter vil være reisevaner som støtter opp om
nullvekstmålet, attraktivt bolig- og bymiljø, utbyggingspotensiale, lokalisering av offentlige
tjenester og historiske strukturer.
Alternativene:
- 0 - alternativet - sammenligningsgrunnlaget: Utbygging i tråd med gjeldende
kommuneplanens arealdel (KPA)
- Alternativ 1 - Ranheimsvegen: Utvikling av et sentrumsområde langs Ranheimsvegens
historiske trasé.
- Alternativ 2 - Vest: Videreutvikling av sentrumsområdet i vest i området ved helse- og
velferdssenter og idrettsstadion
- Alternativ 3 - Sør + vest: Videreutvikling av sentrumsområde i vest i området ved helseog velferdssenter og idrettsstadion, samt utvikling av sentrumsområde ved
metrobussholdeplass i sørøst, i tråd med planer fra grunneier
- Alternativ 4 - Sør: Utvikling av sentrumsområde ved metrobussholdeplass i sørøst, i
tråd med planer fra grunneier
Felles forutsetninger og utfordringer for alle alternativene
En felles utfordring for alle alternativene er etablering av et lokalt sentrum som også omfatter
eller ligger tett inntil et kompakt kollektivknutepunkt for både buss og tog, både i fase 1 og fase
2.
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0 - alternativet = utvikling i tråd med gjeldende KPA

Fase 1 - innen 10-15 år:
Nye lokale sentrumsfunksjoner og bymiljø med
sentrumskvaliteter lokaliseres i området som
tidligere har hatt lokale sentrumsfunksjoner og er
avsatt til sentrumsformål i KPA. Arealet vil bli
liggende inntil jernbanestasjonen som skal
gjenåpnes, på sørsiden av sporet.

Fase 2 - etter 10-15 år:
Sørvestlig del av sentrumsområdet utvikles med
flere sentrumsfunksjoner og bymiljø med
sentrumskvaliteter.
Området rundt ny jernbanestasjon utvikles med
offentlig tjenesteyting.

Viktige fordeler:
● Historisk plassering av sentrumsområdet i øst opprettholdes og videreutvikles.
● Arealtilgang: nordøstlig del av sentrumsområdet har rom for mange nye sentrumsfunksjoner i
fase 1, sørvestlig del i fase 2 - sentrumsområdet kan utvikles i flere etapper og dermed tilpasses
endrede behov i framtiden
● Kollektivtilgjengelighet: god kobling til gjenåpnet jernbanestasjon i fase 1 og god kobling mot
metrobuss i fase 2
Hovedutfordringer:
● Nye sentrumsfunksjoner blir plassert et stykke unna og uten god sammenheng med eksisterende
sentrumsfunksjoner ved idrettsanlegget i vest - bidrar ikke til å bygge opp under et samlet
sentrumsområde for nærmiljøfunksjoner
● Trekker fokus bort fra området på Ranheim som i dag allerede er et sentrum for lokale funksjoner
og aktiviteter
● Del av sentrumsområde (inkl. boliger) blir liggende inntil anleggsområdet for dobbeltspor, tunnel
og jernbanestasjon, som medfører ulemper knyttet til støy og støv i en lengre byggefase.
● Sørlig del av nytt sentrumsområde får best mulig tilgjengelighet for kjørende fra E6 - et
handelstilbud her vil dermed kunne trekke flere besøkende enn lokale innbyggere dersom det
legges opp til et bredt handelstilbud og god parkeringsdekning.
● Kollektivtilgjengelighet: Sentrumsområdet blir ikke liggende inntil metrobussholdeplass før i fase
2
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Alternativ 1 - Ranheimsvegen

Fase 1 - innen 10-15 år:
Området i vest med eksisterende lokale
sentrumsfunksjoner videreutvikles med
sentrumskvaliteter. Nye funksjoner kan innpasses
ved for eks. nytt helse- og velferdssenter, nybygg
mellom metrobussholdeplass og friidrettshallen.
Dagligvarebutikk er under bygging rett nord for
idrettsanlegget. Naturområdet rett øst for
idrettsanlegget kan tilrettelegges som park.

Fase 2 - etter 10-15 år:
Videreutvikling og styrking av sentrumsfunksjoner
langs Ranheimsvegen.
De to områdene vokser tettere sammen etterhvert
som de utvikler seg og den gamle jernbanen ikke
lenger blir liggende som en barriere.
Ranheimsvegen blir som et sammenhengende
strøk/sentrumsområde.

Ny del av lokalt sentrum i øst kan utvikles i området Utvikling av vestlig del av sentrumsområdet mot ny
jernbanestasjon på Kruskajordet i sør.
som tidligere har hatt lokale sentrumsfunksjoner på sørsiden av jernbanestasjonen som skal
gjenåpnes. Ranheimsvegen dyrkes som en bygate
som knytter områdene sammen.
Viktige fordeler:
● Videreutvikling av det området som i dag har sentrumsfunksjoner, inkludert flere offentlige
tjenester, og oppfattes som sentrumsområdet på Ranheim.
● Bymiljøet rundt eksisterende sentrumsfunksjoner oppgraderes og tilrettelegges i større grad for
opphold, og gjøres mer attraktiv for gående og syklende
● Den historiske Ranheimsvegen styrkes som sentral akse og identitet, og knytter stedet sammen
● Historisk del av sentrumsområdet i øst opprettholdes og videreutvikles.
● Det er på sikt planlagt en større kommunal investering i vestlig del av området, i form av nytt
helse- og velferdssenter som kan etableres med publikumsfunksjoner i første etasje
● Kollektivtilgjengelighet: vestlig del av sentrumsområdet videreutvikles rundt
metrobussholdeplass i vest, og sørover mot ny jernbanestasjon i fase 2, østlig del av
sentrumsområdet utvikles rundt gjenåpnet jernbanestasjon som gir tilbud i fase 1
● Arealtilgang: Tomt sør for gjenåpnet jernbanestasjon kan utvikles med nye sentrumsfunksjoner i
fase 1, rom for videre sentrumsutvikling og flere nye funksjoner rundt ny jernbanestasjon i fase 2
● Ivaretar tilstrekkelig rom for riggområder ved utbygging av dobbeltspor
Hovedutfordringer ved dette alternativet:
● Forholdsvis lang utstrekning på areal til sentrumsfunksjoner (ca 750 m) gir lange gangavstander
● Arealtilgang: Begrenset langs vestre og midtre del av Ranheimsvegen i fase 1
● Kollektivtilgjengelighet: noe dårligere i østlig del av sentrum i fase 2, når jernbanestasjon flyttes
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Alternativ 2 - Vest

Fase 1 - innen 10-15 år:
Området med eksisterende lokale
sentrumsfunksjoner videreutvikles med
sentrumskvaliteter. Nye funksjoner kan innpasses
ved for eks. nytt helse- og velferdssenter, nybygg
mellom metrobussholdeplass og friidrettshallen.
Dagligvarebutikk er under bygging rett nord for
idrettsanlegget. Naturområdet rett øst for
idrettsanlegget kan tilrettelegges som park.
Ranheimsvegen dyrkes som bygate i dette
området.

Fase 2 - etter 10-15 år:
Videreutvikling og styrking av eksisterende
sentrumsområde. Utvikling av sentrumsområdet
mot ny jernbanestasjon på Kruskajordet i sør.
Flere boliger kan i fase 2 etableres på sørvestlig del
av området som er avsatt til sentrumsformål i KPA.
Eventuelt også dagligvarehandel ved
metrobussholdeplassen her.

I fase 1 kan nordøstlig del av området som er avsatt
til sentrumsformål i KPA utvikles med boliger.
Viktige fordeler:
● Videreutvikling av det området som i dag har sentrumsfunksjoner, inkludert flere offentlige
tjenester, og oppfattes som sentrumsområdet på Ranheim.
● Sentrumsområdet utvikles mest mulig samlet, og bidrar til å bygge opp under et samlet sentrum
for lokale tilbud, hvor kjøring mellom tilbudene begrenses mest mulig.
● Bymiljøet rundt eksisterende sentrumsfunksjoner oppgraderes og tilrettelegges i større grad for
opphold, og gjøres mer attraktivt for gående og syklende.
● Det er på sikt planlagt en større kommunal investering i vestlig del av området, i form av nytt
helse- og velferdssenter som som kan etableres med publikumsfunksjoner i første etasje.
● Ranheimsvegen som sentral historisk trasé på Ranheim styrkes innenfor det utpekte
sentrumsområdet.
● Kollektivtilgjengelighet: sentrumsområdet videreutvikles rundt metrobussholdeplass i vest i fase 1
og i fase 2 sørover mot ny jernbanestasjon.
● Arealtilgang: rom for mange nye sentrumsfunksjoner i fase 2 rundt ny jernbanestasjon
● Ivaretar tilstrekkelig rom for riggområder ved utbygging av dobbeltspor
Hovedutfordringer ved dette alternativet:
● Det er lite tilgjengelig areal for utvikling av flere sentrumsfunksjoner langs vestre og midtre del av
Ranheimsvegen i fase 1 - delvis pga private boligeiendommer og bevaringsverdige bygg.
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Alternativ 3 - Sør + vest (todelt sentrumsområde)

Fase 1 - innen 10-15 år:
Området med eksisterende lokale
sentrumsfunksjoner i vest videreutvikles med
sentrumskvaliteter - slik som beskrevet i alt. 2.

Fase 2 - etter 10-15 år:
Utvikling av sentrumsområdet i vest mot ny
jernbanestasjon på Kruskajordet i sør.

Gode forbindelser for gående og syklende mellom
I tråd med privat planforslag utvikles samtidig sørlig de to sentrumskjernene etableres via ny
del av området avsatt til sentrumsformål i KPA med jernbanestasjon på Kruskajordet.
et relativt stort kjøpesenter. Resten av arealet som
er avsatt til sentrumsformål bebygges med boliger.
Andelen forretningsareal som bygges ut nå er 7700
m2 av de 8500 m2 som er angitt i KPA, i tillegg til de
1500 m2 som er under bygging ved idrettsanlegget.
Viktige fordeler:
● Videreutvikling av området i vest som i dag har sentrumsfunksjoner, inkludert flere offentlige
tjenester, og oppfattes som sentrumsområdet på Ranheim.
● Bymiljøet rundt eksisterende sentrumsfunksjoner i vest oppgraderes og tilrettelegges i større
grad for opphold, og gjøres mer attraktivt for gående og syklende
● Ranheimsvegen som sentral historisk trasé på Ranheim styrkes i dette området
● Det er på sikt planlagt en større kommunal investering i vestlig del av området, i form av nytt
helse- og velferdssenter som kan etableres med publikumsfunksjoner i første etasje
● Kollektivtilgjengelighet: de to delene av det lokale sentrum utvikles rundt de to
metrobussholdeplassene, og vestlig del kan utvikles mot ny jernbanestasjon i fase 2
● Arealtilgang: nordøstlig del av areal avsatt til sentrumsformål i KPA kan utvikles med nye
sentrumsfunksjoner i fase 1, og i fase 2 sørvestlig del, samt ved ny jernbanestasjon
Hovedutfordringer ved dette alternativet:
● Dette alternativet innebærer størst mulig gangavstand (ca 500 m) mellom sentrumsområdet i
vest og det nye i sør - også høydemessig - og bidrar ikke til et samlet lokalt sentrum
● Vesentlig segregering av offentlige og private tjenester i to sentrumsdannelser
● Del av sentrumsområde (inkl. boliger) blir liggende inntil anleggsområdet for dobbeltspor, tunnel
og jernbanestasjon, som medfører ulemper knyttet til støy og støv i en lengre byggefase.
● Stor andel forretningsareal bygges ut på en gang (7700 av de 8500 m2 som er angitt i KPA). Dette
er høyere enn dagens og fremtidig befolkningsgrunnlag i nærområdet tilsier.
● Sørlig del av nytt sentrumsområde får best mulig tilgjengelighet for kjørende fra E6 - et
handelstilbud her vil dermed kunne trekke flere besøkende enn lokale innbyggere dersom det
legges opp til et bredt handelstilbud og god parkeringsdekning
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Alternativ 4 - Sør

Fase 1 - innen 10-15 år:
I tråd med privat planforslag utvikles sørlig del av
området avsatt til sentrumsformål i KPA som et helt
nytt lokalt sentrum på Ranheim med et relativt
stort handelssenter. Resten av arealet som er
avsatt til sentrumsformål i KPA (inn mot jernbanestasjonen som gjenåpnes) bebygges med boliger.

Fase 2 - etter 10-15 år:
Området ved ny jernbanestasjon på Kruskajordet
kan utvikles som en ny del av sentrum, og de to
tyngdepunktene bør knyttes sammen best mulig
for myke trafikanter.

Andelen forretningsareal som bygges ut nå er 7700
m2 av de 8500 m2 som er angitt i KPA, i tillegg til de
1500 m2 som er under bygging ved idrettsanlegget.
Viktige fordeler:
● Kollektivtilgjengelighet: lokalt sentrum utvikles rundt metrobussholdeplass i sørøst
● Arealtilgang: i fase 1 kan tomt avsatt til sentrumsformål i KPA utvikles med mange nye
sentrumsfunksjoner, i fase 2 kan området ved ny jernbanestasjon utvikles med nye funksjoner
Hovedutfordringer:
● Trekker fokus bort fra området på Ranheim som i dag allerede er et sentrum for lokale funksjoner
og aktiviteter
● Alternativet innebærer størst mulig gangavstand (ca 500 m) mellom etablerte
sentrumsfunksjoner i vest og nye i sør - også høydemessig
● Kommunens planlagte investering i framtidig nytt helse- og velferdssenter vil bli liggende utenfor
det definerte sentrumsområdet og ikke bidra til å bygge opp under et kompakt sentrum hvor
nærmiljøfunksjoner er samlet
● Del av sentrumsområde (inkl. boliger) blir liggende inntil anleggsområdet for dobbeltspor, tunnel
og jernbanestasjon, som medfører ulemper knyttet til støy og støv i en lengre byggefase.
● Stor andel forretningsareal bygges ut på en gang (7700 m2 av de 8500 m2 som er angitt i KPA), og
dette er høyere enn dagens og fremtidig befolkningsgrunnlag i nærområdet tilsier.
● Sørlig del av nytt sentrumsområde får best mulig tilgjengelighet for kjørende fra E6 - et
handelstilbud her vil dermed kunne trekke flere besøkende enn lokale innbyggere dersom det
legges opp til et bredt handelstilbud og god parkeringsdekning.
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6. Kunnskaps- og utredningsbehov
Planarbeidet vil ta for seg tema både på overordnet nivå og et mer detaljert nivå for å kunne se
sammenhenger og gjøre helhetlige vurderinger. Nedenfor følger en oversikt med forslag til
utredningstema.
En kartlegging av dagens situasjon er allerede delvis gjennomført og presentert i
planprogrammet - landskap, natur, bystruktur, funksjoner, arealbruk, bolig- og
eiendomsforhold, tilgjengelighet, identitet, antikvariske verdier, gjeldende planer m.m., se
vedlegg. Dette vil bli supplert i det videre planarbeidet.
TEMA

UTREDNINGER og DRØFTINGER

GRUNNLAG / METODE

Overordnet bystruktur og stedets betydning
Muligheter og
utfordringer på
stedet
Befolkningsgrunnlag,
demografi og
boligsammensetning

Ranheims identitet

Lokalt sentrum

Tetthet i
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Hvilke styrker har Ranheim som sted?
Hvilke svakheter har Ranheim som sted?
Hva er mulighetene på stedet?
Hva er utfordringene på stedet?
Analyse av befolknings- og boligsammensetning og
regulert ubygget boligpotensiale.
Med utgangspunkt i ulike sentrale punkter, i dag
og i framtiden:
- befolkning i gangavstand
- befolkning i sykkelavstand
- all befolkning med Ranheim som sitt lokale
sentrum
Hva betyr stedet for folk?
Hvilke steder/elementer på Ranheim oppfattes
som positive? Som negative?
Hvordan ønsker Ranheimsbeboerne at stedet skal
utvikles?
Plassering og avgrensning av et lokalt
sentrumsområde er en hovedproblemstilling for
planarbeidet. De fire alternativene i
planprogrammet skal utredes og vurderes i forhold
til 0-alternativet og hverandre, og gjennom tre
ulike faser:
- midlertidig situasjon før utbygging av
dobbeltspor (innenfor 10 - 15 år) - fase 1
- utbyggingsfase for dobbeltspor
- framtidig situasjon med ferdig dobbeltspor
(om 10 - 15 år) - fase 2
Avklare bystruktur i lokalt sentrum - offentlige
byrom, gater og forbindelser
Vurdere hvilke områder rundt knutepunktet som
bør prioriteres når det gjelder boligfortetting, og

SWOT-analyse

Vurdering av statistikk og
vedtatte boligplaner

Spørreundersøkelse/
Workshop med
befolkningen
Samlet vurdering av
alternativene
Fremtidsbilder/illustrasjon
er av alternativene

Vurdering av avstand til
knutepunktet og
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boligområder
Handels- og
servicetilbud

Sosial infrastruktur

Grønnstruktur og
offentlige rom

Arealtilgang og
eierforhold

ha høyere tetthet enn boligområdene rundt.
Definere et hierarki av tetthet i boligområdene
(“Bergensmodellen”).
Vurdering av hvor mye handelsareal Ranheim bør
ha i forhold til befolkningsgrunnlag, både i forhold
til byen som helhet og Midtbyen.
Fordeling av forretningsareal innenfor
planområdet.
Se på hvordan ulike mengder handelsarealer
påvirker trafikken inn i området.
Vurdere framtidige behov for offentlige
barnehager, skoler, helse- og velferdssenter,
spesialboliger, idrettsanlegg og kulturarenaer.

kvaliteter i eksisterende
boligområder

Vurdere hvilken sosial infrastruktur Trondheim
kommune bør gjennomføre for å sikre utviklingen
av et attraktivt lokalt sentrum på Ranheim.
Vurdere om området har tilstrekkelig med
rekreasjonsområder, inkludert arealer med tilbud
til barn og unge, uorganisert lek og aktivitet, torg
og parkarealer.
Se på områdenes sammenheng og status, og
vurdere behov for ytterligere
områder/sammenhenger og sikring av arealer.

Befolkningsprognoser

Hvilke arealer er tilgjengelige for utbygging?
Hvilke utviklingsmuligheter finnes?
Kan parkeringsarealer på bakken vurderes som
framtidig utbyggingsområder?
Hvilke begrensninger ligger i tid?
Vurdere eiendomsstrukturen.
Hva eier Trondheim kommune?

Vurdering av de ulike
arealene som kan være
aktuelle for utvikling

Avklare hvilke hensyn som er viktige å ivareta.
Avklare aktuelle hensynssoner.

Landskapsanalyse

Sammenstilling av kjent kunnskap om
kulturminner.
Avklare aktuelle hensynssoner.
Sammenstilling av kjent kunnskap om
naturverdier.
Avklare aktuelle hensynssoner.

Kulturminnekart
Dialog med antikvariske
myndigheter
KU i KDP dobbeltspor
Gjennomførte
registreringer

Innhente mer detaljert informasjon om traseen for
nytt dobbeltspor, tunnellinnslag og plassering av
ny jernbanestasjon, og videre hva som kan bygges
ut før denne kommer. Hvor nært planlagt ny
jernbanetrasé kan det bygges?
Framtidig bruk av dagens jernbanetrasé drøftes.
Avklare plassering av riggområde for ny
jernbanetrasé og tunnel, slik at dette området kan
sikres og hensyntas i kommunedelplanen

Dialog med Bane NOR ev. mer detaljert
planforslag fra Bane NOR.

Handelsanalyse
Handels- og
transportanalyse

Plan for areal til offentlige
tjenester og
skolebehovsplan

Plan for friluftsliv og
grønne områder
Befaringer

Vedtatte planer og planer
under arbeid

Verneverdier
Landskap
Kulturminner
Naturverdier
Transport og trafikk
Framtidig
jernbaneanlegg

Riggområde for ny
jernbanetrasé og
tunnel
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Utrede flere
lokaliseringsalternativer
parallelt med
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planprosessen (Bane NOR)
Kollektivsystemet

Gang- og sykkelnett

Biltrafikk

Parkering

Se på plassering av holdeplasser og traseer for
buss. Vurdere framtidige endringer. Vurdere
hvordan man kan legge best mulig til rette for
overgang mellom tog og buss - et attraktivt og
kompakt knutepunkt.
Har man sikret et attraktivt og tett nett for myke
trafikanter? Hvilke forbindelser mangler? Er det
trygge skoleveger?
Prioriterer dagens system myke trafikanter og
reisende med kollektivtrafikk foran kjørende?
(oppfyllelse av nullvekstmålet)
Utforming av snitt for gangnett og sykkelnett.
Utforming og bruk av gatenettet.
Vurdere om eksisterende kjørevegnett og
kryssløsninger er tilpasset framtidig situasjon.
Vurdere om adkomstløsning for området nord for
dagens jernbanestasjon er god nok.
Fremlegge forslag til prinsipper for parkering i
området.
Vurdere om det bør avsettes eget areal for
bildeling og eventuelt plassering av formålet.

Vurdere ulike alternativer
Dialog med AtB

Vurdere hvordan planen bidrar til å nå fastsatte
nasjonale og internasjonale miljømål. Vurdere
hvordan planen bidrar til å nå nullvekstmålet i
byvekstavtalen.

Helhetlig vurdering i
forhold til byvekstavtalen

Undersøke om det er forhold som vil sette
begrensninger for ønsket utvikling.
Vurdere om det er spesielle hensyn som må tas i
forbindelse med omlegging av jernbanen.
Redegjøre for kjent forurensing i grunnen.
Vurdere behovet for nye undersøkelser.

Geoteknisk vurdering

Kartgrunnlag og
befaringer
Barnetråkkregistrering
(Gåstrategi for
Trondheim)
Overordnet trafikkanalyse
Vurdering i forhold til
nullvekstmålet og
framtidige endringer
Se til arbeid med ny
parkeringsnorm for
Trondheim

Klima og miljø
Nasjonale og lokale
miljømål

Geotekniske forhold

Forurensning i
grunnen

Sammenstilling av
eksisterende utredninger

Folkehelse og barns interesser
Tilgjengelighet til
rekreasjonsareal

Vurdere tilgjengeligheten til rekreasjonsarealer vurdere kvalitet på områder og avstand til
beboerne.

Plan for friluftsliv og
grønne områder

Barn og unges
oppvekstmiljø

Undersøke om det er behov for nye eller utvidede
møteplasser, lekeområder eller fritidstilbud.

Barnetråkkregistrering

Utrede hvilke føringer støy og luftkvalitet legger
for utviklingen av området - fra vegtrafikk (inkl.
E6), jernbane og industri.
Utrede om deler av området bør være et
avviksområde med tanke på støy og luftkvalitet
pga. status som lokalt sentrum og knutepunkt.

Kartlegging / beregning av
støy og luftforurensning

Støy og luftkvalitet

Teknisk infrastruktur
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Vann og avløp,
overvannshåndtering

Renovasjon

Vurdere overordnet situasjon og kapasitet på
vann, inkludert brannvannskapasitet, og
avløpssystemet. Avklare eventuelle tiltak og
rekkefølge.
Vurdere om det skal stilles krav til blågrønn faktor.
Redegjøre for dagens og framtidig løsninger i
området.
Utrede ny plassering for avfallssuganlegg som
følge av utbygging av dobbeltspor.

Vurdering av dagens vann
og avløpsnett

Utarbeide overordnet
avfallsplan

Risiko og sårbarhetsanalyse
Samfunnssikkerhet og
ulykkesrisiko

Vurdering av risiko og sårbarhet i området,
inkludert følgende tema:
-geoteknikk
-forurensning, herunder støv, støy, utslipp fra
bedrifter
- klima, herunder havnivåstigning, ekstremvær,
lokalklimatiske forhold
- terror, kriminalitetsforebygging
-infrastruktur, herunder avdekking av sårbar
infrastruktur, trafikksikkerhet
Spesielt tema: Ranheim Paper & Board

Den gamle
jernbanestasjonen
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ROS-analyse
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7. Medvirkning og orientering

Planprosessen skal legges opp i tråd med krav til medvirkning i plan- og bygningsloven.
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet forutsettes å skje samtidig som forslag til planprogram
sendes på høring. Informasjon om planarbeidet vil legges på nettsiden: FramtidsTrondheim,
som er felles for de pågående strategiske planer i regi av Byplankontoret. På denne nettsiden
ligger også stedsanalysen for Ranheim.

Både kommunale og offentlige etater skal involveres i utarbeidelsen av planforslaget.
Trondheim kommune ønsker et spesielt tett samarbeid med Bane NOR gjennom gjennom hele
planprosessen, og vil kalle inn til arbeidsmøter. Næringsliv, grunneiere og utbyggere er viktige
hørings- og medvirkningsparter, og vil bli invitert med på samrådsmøter.
Lokalbefolkningen på Ranheim vil ha mulighet til å komme med innspill ved oppstart og når det
er laget et planforslag for offentlig høring. Det planlegges et informasjonsmøte om
planarbeidet ved oppstart. Det er en målsetting å nå fram til flest mulig folk på en enkel måte,
og derfor ønsker vi også å bruke nettstedet FramtidsTrondheim til å dele informasjon og motta
innspill i planprosessen.
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8. Framdrift og organisering av arbeidet
Kommunedelplanen skal utarbeides av en egen arbeidsgruppe ved Byplankontoret, i
samarbeid med andre enheter i kommunen. Det kan bli behov for bistand fra private
konsulenter i forbindelse med enkelte utredningstema.
Under vises en grov framdriftsplan som angir omtrent når hovedfaser i arbeidet starter og
slutter, samt omtrentlige tidspunkt for viktige milepæler.

Forslag til framdriftsplan for kommunedelplan for Ranheim
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