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Sammendrag  

 

Følgende brukerinteresser er utredet: 

• Forsvarets bruk og interesser 

• Kulturminner og kulturmiljø 

• Undervisningv (barneskoler og barnehager) 

• Friluftsliv og idrett (friluftsliv- og idrettslag og organisasjoner og uorgnisert friluftsliv) 

Forsvaret 

Forutsetningen om å fjerne alle bygg på Litlgråkallen innebærer store kostnader knyttet til ny 
infrastruktur til Forsvarets virksomhet og til andre virksomheter i Litlgråkallenområdet Avinor ønsker 
ikke å fjerne sambandsutstyr før eventuell omlegging tidligst i 2013.. Forsvarets SeeKing er 
avhengig av dette punktet nå og i framtiden. Det må etableres ny vannrensestasjon, trafo, 
telefonisystem og distribusjonsanlegg for vann og strøm. Heimevernet må tilbys nytt område til sin 
operasjonelle virksomhet nær Trondheim. Alternativ 0 viser seg å være et urealistisk alternativ. 

I alternativ I møter en de samme utfordringene som i alternativ 0, pga. at det er flere viktige bygg 
som foreslås revet. Dersom de kritiske byggene og installasjonene får stå som i dag vil Forsvaret 
og Heimevernet kunne bruke Litlgråkallen. De har ingen motforestilling til å bruke området selv om 
MOTeller tilsvaredne kurs og konferansevirksomhet er etablert i nabobygget. Dersom MOT og 
Skistua får mer trafikk og parkeringsbehovet øker i området, kan det bli en framtidig utfordring 
knyttet til Forsvarets beredskap og krav til rask utrykning til Gråkallen fra Litlgråkallen. Feilparkerte 
biler og økt antall turgåere vil kunne gi forsinkelser og farlige situasjoner.    

Det er vanskelig å se en løsning der den skisserte Vinterparken kan kombineres med dagens bruk 
av området. Samtidig er det store kostnader involvert i å fjerne eksisterende bygg og infrastruktur 
på Litlgråkallen. For å kunne bruke Litlgråkallen som i dag, trengs det en sterkere tilpasning av 
Gråkallen Vinterpark. Anlegget bør justeres for å minimere kostnader og konflikter med 
eksisterende bruk av området. Dette vil få betydning for videre diskusjoner om driftsmessige 
konsekvenser for etablering av Gråkallen Vinterpark. 
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Kulturminner  

Både alternativ 0 og I vil kunne iverksettes med allerede planlagte avbøtende tiltak, og vil dermed 
ikke ha noen vesentlige konsekvenser for fornminner i planområdet. Tiltakene vil kunne ha positiv 
påvirkning på området som kulturmiljø dersom hele eller noe av forsvarets virksomhet legges ned.  

Før en beslutning om alternativ IV kan igangsettes, vil det måtte gjøres omfattende arkeologiske 
registreringer i planområdet. Dette vil kunne ta tid. Omfanget av funnene vil avgjøre om det lar seg 
gjøre å sikre funnstedene eller om en utbygging vil frarådes.  

Undervisning 

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse til 18 barneskoler og syv barnehager i hele Trondheim 
kommune. De fleste svarene kom fra skoler og barnehager på vestsiden av byen. Svarene vi fikk 
viste at planområdet og spesielt området rundt Skistua ble mest brukt om vinteren.  Fem av syv 
skoler bruker området til skidag og er i skileiken en dag hvert år. Det hender eldre elever går lengre 
turer. To av skolene bruker området til skileik nesten hvert år.  

For å komme seg dit bestilles buss, men det pekes på at det er for dyrt og for uhensiktsmessige 
busstider. Skolene peker og på at de benytter seg av nærområdene til skolene som turområder. En 
skole oppga at de brukte området Fjellsæthra/ Kobberdammen til sykkelturer, ellers er det ingen 
som har oppgitt sommerbruk eller bruk til annen undervisning som f eks naturfag. 

Svarprosenten fra barnehagene var lav. En barnehage bruker av og til Gråkallen skileik. 
Barnehagene bruker nærområdene sine.  

Det er tydelig at det innenfor planområdet er et potensiale for økt bruk av spesielt barneskoler, men 
at busstilbudet og kostnadene ved å leie buss er en avgjørende begrensende faktor. 

Friluftsliv og idrett 

Felles for alle alternativene er at området rundt Skistua har blitt vurdert til å få en liten positiv 
konsekvens. Dette skyldes i stor grad at aktiviteten i og rundt Skistua øker og skaper et bedre 
driftsgrunnlag for Skistua som har lange tradisjoner og identitet i området. 

Friluftsliv 

Utredningene viser at det er en svak negativ konsekvens for friluftslivet for alternativ 0. Dette 
skyldes at dagens alpinanlegg i Vintervasskleiva pr. definisjon er et idrettsanlegg og ikke er 
forenelig med det tradisjonelle friluftslivet.  

Konsekvensene for alternativ I er litt negativ. Dette skyldes oppgraderingen av alpinanlegget i 
Vintervasskleiva som er en oppgradering av et idrettsanlegg og ikke forenelig med det tradisjonelle 
friluftslivet. 

Konsekvensene ved alternativ IV viser meget stor negativ konsekvens for friluftslivet. Dette skyldes 
at foreslått alpinanlegg er et stort idrettsanlegg som legges i et område som ikke i dag er berørt av 
så omfattende tekniske inngrep. Alpinanlegget bygges i et område som har stor friluftslivverdi ut fra 
at det bla.a. har kvaliteter for stille opplevelser. Alpinanlegget berører også eksisterende stier som 
må legges om både for sommer og vinterbruk. 
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Idrett 

Alternativ 0 og I er positive for idretten fordi alpinanlegget i Vintervasskleiva opprettholdes (alt 0) og 
oppgraderes (alt I) Alternativ IV er negativt for idretten dersom en ser isolert på at Vintervasskleiva 
legges ned. Men alternativet er svært positivt med tanke på etablering av nytt alpinanlegg i lia 
mellom Litlgråkallen og Kobberdammen. Særlig antas alpinanlegget å kunne tilfredstille barn, unge 
og familier sine alpininteresser. 

Oppsummering om dagens bruk og konsekvenser for framtidig bruk 

Tabellen nedenfor viser en oversikt over konsekvenser for alle deltemaene for dagens bruk og framtidig 
bruk. De største forskjellene i konsekvenser kommer ved vurdering av alternativ IV. 

Tema Alt 0 Alternativ 1 Alterantiv IV 

Forsvaret ---- ---- ---- 

 

Uansett alternativ viser konsekvensutredningene at de negative konsekvensene for Forsvaret er store pga at 
alle alternativene forutsetter at forsvaret flytter hele eller deler av virksomheten, og dermed forsvinner også 
nødvendig infrastruktur.  Riving av forsvarets anlegg på Litlgråkallen er pr. dato urealistisk og lite 
gjennomførbart . 

Tema Alt 0 Alternativ 1 Alterantiv IV 

Friluftsliv 0/- - --- 

Idrett  + + +++ 

Kulturminner + 0 --- 

Undervisning 0 + ++ 

 

Det er og store negative konsekvenser når det gjelder alternativ IV for det tradisjonelle friluftslivet, og for 
kulturminner og kulturmiljø. For idrettsinteressene og for undervisning er det positivt med alternativ IV. 

Noen av konsekvensene kan reduseres ved gjennomføring av avbøtende tiltak. Foreslåtte tiltak som flytting 
av forsvaret er svært ressurskrevende.   

En forutsetning for videre planlegging medfører at forsvaret opprettholder sin virksomhet på Litlgråkallen og 
sameksisterer med MOT eller tilsvarende virksomhet i tidligere messebygg. 
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2 Innledning 

2.1 HVA UTREDES 

Trondheim kommune har vedtatt oppstart av regulering av området Litlgråkallen-Kobberdammen-Fjellsæter.  

Formålet med planen er å legge til rette for et senter for natur og friluftsliv i området som tidligere har vært 
militært leirområde på Litlgråkallen. På grunn av områdets beliggenhet er det krav om konsekvensutredning 
etter forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. 

Utredningsområdet ligger mellom Gamle Bynesveg i nord, Fjellseterveien i sør, østsiden av Kobberdammen 
i øst og grensa til Bymarka naturreservat i vest. 

Ved bruk av MOT i dokumentet menes det tidligere messebygget.  

Det er tre alternativer som skal utredes: 

• 0-alternativet som er dagens situasjon – med unntak av at all virksomhet på Litlgråkallen legge ned. 
• Alternativ I med utvikling av kurs og konferansesenter på Litlgråkallen og noe oppgraderingen av 

dagens alpinbakke i Vintervasskleiva.  
• Alternativ IV med nytt alpinanlegg i området fra Litlgråkallen mot Kobberdammen og Fjellsæter 

For hvert alternativ er det er fokus på følgende i utredningen: 

• Forsvarets bruk og interesser 
• Kulturminner og kulturmiljø 
• Undervisning 
• Frivillige organisasjoner/målgrupper og forventninger 
• Friluftsliv og idrett 
• Vintervasskleiva 

Følgende er justert undervegs: 

• Opplysninger om målgrupper og brukernes behov og konsekvenser for disse er innbakt i kapittel om 
friluftsliv og idrett.  

• En vurdering av nedlegging av alpinanlegget i Vintervasskleiva er også tatt inn i diskusjonen om 
alternativ IV i frilufts- og idrettskapitlet. 

Utredningen er basert på befaring i området, kontakt med representanter i Trondheim kommune, Work-shop 
gjennomført 12.01.12 med brukere, bakgrunnsmateriale fra forslagstillere til Gråkallen vinterpark, samt at det 
er brukt skriftlige materialer som omtaler undersøkelsesområdet og bruken av det, Forsvaret, skoler og 
barnehager. 

Det finnes ikke en dekkende metodikk for alle deltemaene i denne rapporten. Det framgår under hvert tema 
hvilken metodikk som er brukt. For å gjøre oppsummeringen og sammenstillingen oversiktlig og lettlest er 
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likevel alle konsekvensene for deltemaene satt opp i konsekvenstabell etter Satens Vegvesens håndbok 
140, avklart med oppdragsgiver på møte 19.03.12. 

 

2.2 PLANOMRÅDET 

Planområdet er vist i fig 2. Planområdet  avgrenses av toppen av Gråkallen i vest, Tømmerdalsvegen i nord, 
Kobberdammen  og Fjellsætra i øst og Fjellsetervegen og Vintervatnet i sør. 

 

Figur 2 Kartet viser avgrensning av planområdet, med stiplet linje. Heltrukken strek i øst viser 

endelig avgrensning etter at tiltaket ble ferdig avklart. 

 

 

2.3 INFLUENSOMRÅDE 

Utredning av konsekvenser er først og fremst gjort for selve planområdet. Influensområdet omfatter 
tiltaksområdet og en sone rundt hvor man kan forvente fysisk påvirkning av et eller flere av alternativene. 
Vurderingene er gjort ut fra kjennskap til bruksområder som mer eller mindre blir direkte berørt av tiltaket 
eller ligger så nær tiltaket at dette vil kunne virke inn på opplevelsen av området.  
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3 Områdets overordna karakteristiske trekk 

3.1 OVERORDNA KVALITETER 

Planområdet ligger i Bymarka som er det største og mest populære utfartssted i Trondheimsregionen med 
sine 80 km², og utgjør et svært mye brukt område for et vidt spekter av friluftsaktiviteter. Marka ligger på 
vestsiden av Trondheim, på Byneshalvøya. Den varierte naturen, i tillegg til beliggenheten nær byen, gjør at 
mulighetene for friluftslivsutøvelse er mange. Friluftsinteresser i Bymarka er knyttet til opphold og turgåing i 
et variert turterreng fra tette granskoger via flere myrområder til snaufjell, både vinter og sommer. I området 
er det 200 km med stier, 250 km med skiløyper og seks lysløyper (fra nettside om Bymarka oppdatert 2010). 
Området er mye brukt både på lokale og regionale brukere.  

Et av de høyeste fjell i Bymarka er Gråkallen på 552 m (sti og turvegkart Bymarka), som er gjenkjennelig 
med sine kupler. 

 

Figur 3 Bildet viser planområdet sett fra sør, toppen av Gråkallen, Skistua og Litlgråkallen syes 

godt. 

Det avholdes også små og store idrettsarrangementer i Bymarka, mest i idrettsområdene/arenaene i 
randsonen til marka, men også innenfor planområdet. Idrettsarrangementer innenfor planområdet er spesielt 
langrenn, orientering og løping. 
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Figur 4 Sti- og turvegkart i området 

 

3.2 GJELDENDE PLANER OG AVTALER 

3.2.1 Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel 2007 – 2019 for Trondheim kommune viser at hele planområdet er avsatt til 
landbruk-, natur- og friluftsformål, figur 5. I området omkring leiren viser plankartet i tillegg båndlegging av 
arealene i form av nedslagsfelt for drikkevann, naturvernområde (etter naturvernloven) og som kommunalt 
vern ("Evighetsskogen). 

Av bygninger nevnes Skistua, forsvarsanleggene på Gråkallen og Litlgråkallen, Studenterhytta, mastene og 
arrangørbygninger ved freestylebakken , skiheisen i Vintervasskleiva og Instruktørbakken. 
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Figur 5 Kartet viser utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2007 – 2018 

 

3.2.2  Reguleringsplan for Skistua-området 

Gjeldende reguleringsplan for Skistua-området – vedtatt av bystyret 01.03.2001 er vist i figur 6. Planen viser 
arealbruken fra Fjellsæter kapell og noe vest for Skistua samt parkerings- og trafikksituasjonen. Areal for 
skianlegg/skileik er avsatt som friområde vest for Fjellseterveien. 

 

 

Figur 6 Gjeldende reguleringsplan 01.03.2001 

 

3.2.3 Avtale om Litlgråkallen 

Litlgråkallen er uregulert, men omfattes av en avtale datert 21.09.1971 mellom Trondheim kommune og 
Forsvarsdepartementet om leie av arealet. 
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3.2.4 Markaplanen 

Markaplanen ble vedtatt av Trondheim bystyre i 2002 har status som kommunedelplan. Planen innebærer 
visjoner, mål og retningslinjer for Trondheims markaområder om å ivareta friluftsliv og biologisk mangfold. 
Denne planen omhandler  sikring og prioritering av det enkle friluftslivet – turgåing og rekreasjon og forhold 
til inngrep i og utbygging av marka. Visjonen for marka er: 

Friluftsliv til glede og livslyst 

• Med miljøvennlig aktivitet i markaområdene 
• Med en tilrettelegging som utvikler opplevelsesverdier og ivaretar biologisk mangfold og naturmiljø 
• Med virksomheter i marka som bygger opp under friluftsliv og miljøverdier 

I forbindelse med Markaplanen ble marka delt inn i tre soner: nærsone, mellomsone og kjernesone, se figur 
7. Planområdet ligger litt inne i kjernesonen og mest innen mllomsonen. Grensa mellom bebyggelse og 
utmark er vist som markagrensa med rød linje. 

 

 

Figur 7  Temakart med markagrense og soneinndeling for friluftsliv. (fra markaplanen  til Trondheim 

kommune 2002) 
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3.2.5 Kommunedelplan for idrett og friluftsliv (2009 – 2012)   

I kommunedelplan for idrett og friluftsliv (2009 – 2012) for Trondheim kommunen sier de overordna 
strategiene for marka og idrettsanlegg i marka at idrettsanlegg er tillatt i randsonen til marka og ikke inne i 
selve marka. Denne planer nå under revidering. 

4 Alternativer 

 

Det er tre alternativer som skal utredes: 

• 0-alternativet, som er en variant over dagens situasjon der all virksomhet på Litlgråkallen legges 
ned. 

• Alternativ I  med utvikling av kurs og konferansesenter på Litlgråkallen og noe oppgradering av 
dagens alpinbakke i Vintervasskleiva.  

• Alternativ IV med nytt alpinanlegg i området fra Litlgråkallen mot Kobberdammen og Fjellsæter.  
 

 

4.1 ALTERNATIV 0 

0-alternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon, men med en endring på Litlgråkallen som omfatter at alle 
bygninger knyttet til Litlgråkallen fjernes. Dette betyr at området går tilbake til grønnstruktur.  
Vintervasskleiva og Instruktørbakken blir som i dag.  

 

Alternativet innebærer også at status for området rundt Skistua blir som i gjeldende reguleringsplan fra  
01.03.2001. I følge bestemmelsene til planen betyr dette bl a: 

Skistua (§1.1.1): 

• Skal benyttes som markahytte 
• En bolig for driver tillates 
• Annen overnattingsvirksomhet tilltes ikke 
• Konferansevirksomhet tillates ikke 

Andre bygninger i planområdet (§ 1.1.2) : 

• Studenthytta skal benyttes som studenthytte for NTNUI 
• Freidighytta skal benyttes som klubbhytte for sportklubben Freidig 
• Fjellseter kapell skal benyttes som forsamlingslokale for Ila menighet 
• Røde kors-hytta har status hytte og skal benyttes som vakthytte for Trondheim Røde kors 

hjelpekorps 

Turveg lek og friluftsliv (§3.1) 

• Området skal benyttes til rekreasjon, friluftsaktiviteter og lek 
• Det kan opparbeides stier, løypetraseer og lysløype i området 
• Deler av arealene skal tilrettelegges for friluftsliv 
• Skitrekk og nedfarter kan opparbeides på anvist område 
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Annet: 

• Kjøring i øvre del av Fjellsetervegen skal begrenses. På store utfartsdager når det er vakthold på 
parkeringsplassene, stenges Fjellsetervegen over det punktet hvor parkeringsplassene er fulle. 
Dersom regulering og skilting ikke fungerer som forutsatt, kan det etableres fysiske tiltak for å 
begrense biltrafikken i øvre del av Fjellsetervegen. 

• Parkeringsplassen ved militærleiren opprettholdes 
• Myra ved militærleiren skal, som i dag, kunne brøytes til parkering ved større arrangement 

 

4.2 ALTERNATIV I  

Dette alternativet innebærer at: 

• MOTs bruk av området som kurs og konferansesenter opprettholdes som inngått avtale med 
Trondheim kommune 

• Deler av området på Litlgråkallen tilbakeføres til naturområde samt at tre bygninger beholdes.  

• Gjerdet rundt anlegget rives og det legges til rette for at skole og ulike frivillige organisasjoner kan 
benytte messebygningen/MOTs bruk av området som kurs og konferansesenter. 

•  Reguleringsbestemmelsene for Skistua søkes harmonisert med planer om ny aktivitet i området. 

• Vintervasskleiva oppgraderes innenfor dagens standard – dvs. ingen tilleggsfunksjoner. Bruken skal 
ikke endres. Omfang av oppgradering innebærer snøproduksjonsanlegg, nytt lysanlegg, noe 
bearbeiding av traseer slik at det blir mulig å kjøre prepareringsmaskiner da i dag er det mye stein, 
røtter osv.  Den igjengrodde hoppbakken kan benyttes som en del av alpinanlegget. 

• Instruktørbakken videreføres som i dag.  

• Ikke nye p-plasser. 

 

Figur 8 Bygningsmassen på Litlgråkallen. Blå bygninger skal beholdes, røde bygninger skal rives 

og området tilbakføres til natur. 
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4.3 ALTERNATIV IV   

• Sportsklubben Freidig, Trondhjems Skiklubb og NTNUI sitt forslag til Gråkallen vinterpark – et 
skianlegg med sommersykkelbane, se detaljert beskrivelse fra forslagsstillerne, vedlegg I. 

• Dagens anlegg i Vintervasskleiva legges ned og området ryddes og tilbakeføres til naturlig tilstand. 

• Bunnstasjonen for løypene plasseres nedenfor eksisterende turvei mellom Fjellsæter og 
Kobberdammen 

• Tidligere messebygg på Litlgråkalllen opprettholdes 

 

 

Figur 9 Alternativ IV, forslag til Gråkallen vinterpark 
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5 Forsvarets bruk og interesser  

5.1 HISTORISK PERSPEKTIV 

Anlegget på Gråkallen har vært i bruk 
siden 1950-tallet. Gråkallen er nest 
høyeste topp i Bymarka med sine 551 
moh. 

Lille Gråkallen leir ligger på Litlgråkallen, 
med utsikt mot Trondheim og 
Trondheimsfjorden. Skistua ligger 300 m 
fra leiren og Studenterhytta ligger 100 m 
sør for Litlgråkallen.  

Det er totalt åtte bygg på Litlgråkallen, se 
fig 12, , der de eldste er fra 1945 og de 
nyeste er fra 1995. Forsvaret har en 
evigvarende leieavtale med Trondheim 
kommune av området Litlgråkallen, fig 10 
viser en skisse over byggene på 
Litlgråkallen.  

5.2 ALTERNATIV 0 

5.2.1 Forsvarets bruk og behov 

Alternativ 0 forutsetter at Forsvaret legger ned all drift på Litlgråkallen. Selv om Forsvaret la ned 
noe av sin virksomhet i 2002, er det fortsatt behov for byggene på Litlgråkallen. I forbindelse med 
virksomheten på Gråkallen må det være tilgjengelig mannskap for teknisk vedlikehold og 
beredskap i området. Driftsbygg på Litlgråkallen blir benyttet av personell, og ble tatt i bruk i 2009 
pga. at Gråkallen ikke tilfredsstilte gjeldende HMS-krav. Problemet var spesielt knyttet til funn av 
sopp og asbest. Nærhet til Gråkallen er viktig på grunn av strenge krav knyttet til tilgjengelighet og 
kort utrykkingstid ved oppståtte feil og mangler. Det er helikopterplass inne på Litlgråkallen. 
Forsvaret har pekt på at det er viktig å opprettholde denne landingsmuligheten også i framtiden.  

Vann og strøm til Gråkallen kommer fra området Litlgråkallen. Det innebærer at alle eksisterende 
bygg ikke kan rives uten at dette bygges opp igjen ved Gråkallen.  

Dersom alle bygg skal rives, vil dette innebære at det må investeres om lag 120 mill. kr i nye bygg 
på Gråkallen, kun for å flytte Forsvaret fra Litlgråkallen. Trafostasjon, vannverk og sambandsutstyr 
er også en del av bygningsmassen på Litlgråkallen.   

Figur 10 Oversikt over bygningsmassen. Kilde: 
Rapport Forsvarsbygg Gråkallen, OPAK 2003 



 Oppdragsnr.: 5114507 

 Dokument nr.: 1 

Gråkallen KU og områdeplan |  Revisjon: 0 

 

n:\511\45\5114507\4 resultatdokumenter\41 rapporter\dagens og framtidig bruk\rev 1\2012-06-20 dagens og framtidig 

bruk - rev 1.docx 

2011-12-12 | Side 20 av 103

 

Dagens veg opp til Gråkallen er viktig. Ved utrykking fra Litlgråkallen må vegen være åpen og uten 
hindringer. I dag er det en motsetning i krav om raskest mulig forflytning av personell fra 
Litlgråkallen, (utrykkingstid er 15 minutt), og ivaretagelse av sikkerhet for turgåere. Gråkallen er et 
viktig turmål. I tillegg skaper feilparkeringer ved Skistua ytterligere problem. Det har hendt at opptil 
3 busser har parkert og stengt vegen for ferdsel opp til Gråkallen. Ved en utrykking fra ved brann, 
vil feilparkering kunne medføre store nasjonale konsekvenser. En defekt radar kan ikke erstattes 
raskt.  

Så lenge Forsvaret bruker Litlgråkallen må området inngjerdes. Dagens gjerde er mellom 0,6 m og 
1,8 m. Før nedleggelsen av Forsvarets operative virksomhet var gjerdet høyt nok pga. patruljering 
langs gjerdet av vaktstyrke. Det er et behov for 1,8 m høyt gjerde rundt hele område, pga. 
vintersesong og store snømengder.  I tillegg er det krav om parkeringsplass/garasje til 
snøbrøytingskjøretøy. Det er krav til å holde vegen opp til Gråkallen åpen, samt at helikopterplass 
også skal ryddes ved behov.     

5.2.2 Heimevernets bruk og behov 

Heimevernet flyttet sin virksomhet fra Persaunet i Trondheim til Litlgråkallen og Værnes i 2007-
2008. Det var vanskelig å bruke et boligområde til øving og utdeling av våpen. Heimevernet trenger 
et usjenert sted, og for dem er området på Litlgråkallen ideelt.  

En avdeling på 185 personer bruker Litlgråkallen som fast oppsettingssted (møtested). Nærhet til 
Trondheim er viktig både i øvingssammenheng og ved militære oppdrag. Heimevernet benyttes når 
samfunnet trenger ekstra mannskap gjerne i forbindelse med flom, brann, leteaksjoner osv. I tillegg 
er Gråkallen et av Forsvarets objekter i Trøndelag.   

På Litlgråkallen kan en se helt til Værnes, der distriktsstaben til Trøndelag Heimevernsdistrikt (HV-
12) er lokalisert. Området har svært gode sambandsforhold. For de som bruker hund i tjeneste, og 
som bor i Trondheim benyttes Litlgråkallen til trening. Det er viktig at området er inngjerdet slik at 
deres trening ikke oppleves truende for andre. Politiet bruker også området sporadisk til 
hundetrening. Det er imidlertid ikke opprettet fast avtale om denne bruken, men avtales etter 
behov.  

Heimevernet satser aktivt på ungdomsarbeid, og Litlgråkallen benyttes som fast øvingsområde for 
Heimevernsungdom i Trondheim. Ungdommene har to faste treninger i uka, tirsdager og torsdager, 
og enkelte helgeøvelser. I gjennomsnitt møter vel 20 personer på hver trening. Satsingen på HV-
ungdom er et ledd i å rekruttere framtidige ressurser og ledere til Forsvaret.    

Det er behov for parkeringsplass og teltoppsettingsplass på Litlgråkallen i forbindelse med store 
øvelser. I tillegg trenger de bygg til lager og kontor. Heimevernet har om lag en stor øvelse i året 
over ei uke. I slike perioder vil trafikken til og fra Litlgråkallen være stor. Det er mange som benytter 
egen privatbil til Litlgråkallen. Tidligere ble parkeringsplassen ved leirområdet, en oppstillingsplass 
for 120 biler, benyttet i forbindelse med øvelser. Det er et stort press på parkering i området, og 
Heimevernet ønsker å tilby parkeringsplass inne på området.     

5.2.3 Andre behov som dekkes via Litlgråkallen 

Avinor har navigasjonsutstyr på Litlgråkallen. Dette brukes i dag med med nye rutiner fra 2013 
trenger ikke Avinor anlegget. Men så lenge Forsvaret flyr SeeKing må anlegget opprettholdes. 
SeaKing bruker dette som et viktig navigasjonspunkt. All kommunikasjon til politi, brannvesen og 
Forsvaret benytter forsvarets samband i området i dag.    
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Vann fra Vintervatnet renses på Litlgråkallen og fordeles ut til alle bygg via den gamle 
befalsforlegningen (bygg 6). Det innebærer at Skistua og Studenterhytta får problemer dersom 
både vannverket og bygget med vanndistribusjon rives. I dag er det Forsvaret som betaler de 
kommunale avgiftene knyttet til vannforsyningen.  

Ved fjerning av byggene på Litlgråkallen vil både Skistua og Studenterhytta miste 
telefonforbindelse. Et av byggene på Litlgråkallen inneholder en trafostasjon som forsyner 
Gråkallen og omkringliggende bygg med strøm, mens et annet bygg ivaretar telefoni.  

Skistua og Studenterhytta må eventuelt gå sammen om å få på plass nødvendig infrastruktur 
(unntatt strømforskyning), slik at de ikke lengre er avhengig av Forsvarets bebyggelse på 
Litlgråkallen.  

Skiklubben og Trondheim kommune bruker i dag garasjebygg (bygg 9) til lager og til 
skuterparkering.   

5.2.4 Bygg som kan erstattes 

Forsvaret mener at det er vanskelig å se for seg at bygg kan rives på Litlgråkallen uten at de 
erstattes med nye bygg et annet sted på Gråkallen. Vaktboden ved leirområdet er det bygget som 
kan rives/erstattes. Porten kan styres med en enkel teknisk innretning. Ved befaring av området i 
november 2011 var rivning av tømmerhytta, bygg 5 i full gang.   

 

5.2.5 Andre tiltak for å bedre dagens situasjon  

I dag er det ikke mobiltelefondekning på Litlgråkallen. Det kan enkelt løses ved å sette opp en 
3G/GSM antenne.  

Dagens port på Gråkallen er åpen i vinterhalvåret pga. problem ved åpningsmekanismen ved 
kulde. Det er mange turgåere i området, og mange oppfatter ikke Gråkallen som et militært 
område. Porten bør skiftes ut, slik at den kan driftes hele året.  

Vegen fra Blomstertjønna til toppen av Gråkallen skal kun brukes av militære kjøretøy. Det er 
spesielt en vegstrekning med skarpe svinger som bør rettes opp ("S-kurver"). Denne 
vegstrekningen kan være vanskelig i forhold til brannutrykning og tilgjengelighet til Gråkallen. I 
tillegg bør parkering i og ved Blomstertjønna reguleres spesielt. Vegen mellom Litlgråkallen og 
Gråkallen må ikke stenges av parkerte biler. I reguleringsbestemmelsene knyttet til reguleringsplan 
for Skistua er det pekt på at dersom regulering og skilting ikke fungerer som forutsatt kan det 
etableres fysiske tiltak for å begrense biltrafikken i øvre del av Fjellseterveien.     

      

5.3 ALTERNATIV I 

I alternativ I er det lagt til grunn at fire bygg skal stå igjen på Litlgråkallen. De fire byggene som er 
merket med blått og som ønskes beholdt videre er bygg 6, 9, 10 og 18, se Figur 11. 
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Den gamle befalsforlegningen (bygg 6) er tilbakeført til Trondheim kommune, og leies pr. i dag av 
MOT. Organisasjonen MOT1 har fått alt ansvar for videre drift og vedlikehold av bygget i en 
leieperiode på 20 år, med forbehold knyttet til at bruk av bygget i skolesammenheng tillates i ny 
reguleringsplan. Vanndistribusjon til andre bygg går via dette bygget.  

 

Figur 11: Kartskisse over dagens bygg på Litlgråkallen. Der de blå ønskes beholdt. Kilde: 

Trondheim kommune 

Bygg som ønskes beholdt:  

• Bygg 6: Forpleining/messebygg fra 1954, som er oppgradert og påbygd i flere omganger  

• Bygg 9: Garasjer. Kaldgarasje for fire kjøretøy og varmgarasje for tre kjøretøy. 

                                                      
1 MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom.  
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• Bygg 10: Vannrenseanlegg fra Vintervatnet, og brannstasjon. Vannet pumpes til 
Litlgråkallen, og distribueres videre til Gråkallen, Skistua og Studenthytta.    

• Bygg 18: Kombibygg med kontorer, lager, verksted og 3 garasjer 

 

 

 

Figur 12: Foto av bygg som ønskes beholdt. Foto: OPAK-rapport 2003 

 

Følgende bygg foreslås fjernet: 

• Bygg 1: Snekkerbua – maskin-/snekkerverksted, inklusive traforom integrert i bygg 

• Bygg 2: Administrasjon/kontorbygg 

• Bygg 5: Tømmerhytte, oppgradert til konferanse/møterom 

• Bygg 7: Vaktstue 

 

5.4 ALTERNATIV IV 

 

5.4.1 Etablering av nytt Skianlegg 

Utgangpunktet for alternativ IV er at all forsvarsvirksomhet på Litlgråkallen er flyttet. Skistua skal 
fungere som kafeteria og ha skiutleie, og det er viktig å ha god forbindelse til alpinbakkene. I 
forslaget til ny skipark/alpinbakke er det skissert opp en heis mellom nedfarter og Skistua for å lette 
tilgjengeligheten og gi et godt tilbud.   
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Et scenario er at Forsvaret flytter sin aktivitet til Gråkallen, og at all nødvendig infrastruktur knyttet 
til samband, telefoni og strøm omlegges/flyttes. For Heimevernet innebærer det at de må flytte sin 
operasjonelle virksomhet til et nytt sted i Trondheim. Disse kostnadene er ikke tatt med i den totale 
prosjektkostnaden. 

I området rundt Gråkallen er det en flysikkerhetssone på 1 nautisk mil (1852 m). Dette vil kunne 
påvirke hvordan byggingen av et eventuelt alpinanlegg kan foregå. All flyging innenfor 
sikkerhetssonen må planlegges nøye, og Forsvaret må sette av tidspunktet to uker i forveien. Alle 
planlagte nedfarter og heiser ligger innenfor denne sikkerhetssonen. Dette vil også påvirke 
driftsfasen av skianlegget. Det må blant annet undersøkes om luftambulanse kan fly under radaren 
ved en alvorlig ulykke i anlegget.   

Dersom både Forsvaret og Vinterparken skal benytte Litlgråkallen i framtiden, vil dette kreve ekstra 
tilpassing og justering av skianlegget. Forsvaret ønsker fortsatt å gjerde inn sin del av 
virksomheten. Det stiller krav til bygging av gjerde på 1,8 m rundt hele området. Avinor krever også 
at deres navigasjonsutstyr er inngjerdet. Klatring i mast må forhindres, da det er stor fare knyttet til 
strøm og stor fallhøyde. Signalene fra systemet kan forstyrre annet utstyr i nærheten. Det stiller 
spesielle krav til heisene i nærheten, eventuelt at disse må flyttes lenger fra oppsatt mast på 
Litlgråkallen. Driftsbygg som er skissert opp på helikopterlandingsplass må flyttes utenfor 
Forsvarets område.  

I forhold til beredskap er det ikke ønskelig med mer trafikk mellom Skistua og Litlgråkallen. Det er 
alt i dag utfordringer knyttet til parkering på utfartsdager. I skissert løsningen for Gråkallen 
Vinterpark er det lagt opp til stor trafikk mellom heis-/nedfartsområde og Skistua. Etablering av 
skiutleie og økt bruk av kafeteria på Skistua vil gi økt trafikk i et område hvor Forsvaret trenger fri 
ferdsel. Det legges opp til mange kryssinger av veg for de som benytter Skistuas serveringstilbud. I 
tillegg vil parkeringsbehovet økes pga. planlagt skiutleie.   

Forsvaret vurderer ikke at heisene og nedfartene nord og nordøst for Litlgråkallen er i konflikt med 
deres behov. Det er parkeringsbehov og virksomheten rundt Skistua, økt ferdsel på vegen opp til 
Gråkallen og i området rundt, som oppleves som mest problematisk. For Forsvaret kan dette 
innebære krav til økt personell i området for å øke vaktholdet og sikkerheten.   

Vegen opp til Gråkallen er i dag forbeholdt Forsvarets kjøretøy, men brukes flittig av turgåere. Ved 
etablering av heis ved Nordrenna, vil vegen opp til Gråkallen oppleve større press knyttet til drift- 
og vedlikeholdsoppgaver av heis. I tillegg er det en økt sannsynlighet for at vegen tas i bruk som 
nedfart. Dette er en sikkerhetsrisiko ved møte av utrykningskjøretøy. Gråkallen er et turmål i dag 
og en etablering av Gråkallen Vinterpark vil øke interessen og bruken av området. Det stiller økt 
krav til skjerming av forsvarsområde på Gråkallen. Ny port til området må installeres, slik at 
området er helt avstengt. Dagens veg er svært bratt og har enkelte skarpe svinger. En økt bruk av 
vegen stiller også strengere krav til utforming av veg.     

 

5.5 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

5.5.1 Alternativ 0 

5.5.1.1 Konsekvens 

I alternativ 0 er det forutsatt at alle bygg på Litlgråkallen skal rives, og at området skal tilbakeføres 
til natur. Dette er svært vanskelig å gjennomføre dersom en ikke ønsker å legge ned all 
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forsvarsvirksomhet i området. Gråkallen får all sin kraftforsyning og vanntilførsel fra Litlgråkallen. I 
tillegg trenger teknisk personell et trygt arbeidsmiljø, og dette ivaretas ved å ha driftsbygg på 
Litlgråkallen.  

Forsvaret er på Litlgråkallen fordi Norge trenger radaren på Gråkallen. Flytting av deres virksomhet 
fra Litlgråkallen er et kostnadsspørsmål. Dersom utbygger, Trondheim kommune eller staten bidrar 
med vel 120 mill. kr kan dette imidlertid realiseres.  

Heimevernet mister sitt operasjonelle knutepunkt for 185 deltagere. I tillegg er det 24 
heimevernsungdom som trener på Litlgråkallen ukentlig. Hundetrening foregår sporadisk.  

Avinor har sitt navigasjonsutstyr på Litlgråkallen. Dette er et viktig punkt for innflyging til Værnes. 

Både Skistua og Studenterhytta er avhengig av byggene på Litlgråkallen for tilførsel av vann,  og 
telefoni. Det vil være store kostnader involvert dersom dette skal løses uavhengig av Forsvaret.   

Ut fra overstående vurderinger vurderes tiltaket til å gi meget stor negativ konsekvens for forsvaret. 

Meget stor     Stor           Middels       Liten           Ubetydelig      Liten         Middels        Stor         Meget stor       

 negativ         negativ      negativ        negativ      positiv          positiv          positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

 ▲ 

Ved en eventuell flytting fra Litlgråkallen må samband som benyttes av politi, brannvesen og 
Forsvaret beskyttes/flyttes. 

Som et annet alternativ foreslås det at Forsvaret og Avinor beholder dagens virksomhet på 
Litlgråkallen.  

Heimevernet vil ha fordeler av et slikt alternativ. Heimevernet trenger et område lokalisert i 
Trondheim. Det er viktig å ha nærhet til Gråkallen, havneområde mm. Området må kunne ta i mot 
185 mann, ha lagringsplass til alt nødvendig utstyr, teltplass, god infrastruktur og 
parkeringsmuligheter. I tillegg bør området ligge skjermet pga. øving med våpen, samt ha gode 
sambandsforhold til stab på Værnes.   

Ved å beholde nødvendig bygg og virksomhet på Litlgråkallen for å ivareta Forsvarets og Avinors 
behov vil planen ivareta viktige nasjonale oppgaver. Heimevernet utfører viktige regionale 
oppgaver som skal ivaretas, og er avhengig av tilgang til området i nær tilknytning til Trondheim. 
Ved tilpassing av alternativet til Forsvarets bruk i dag vil konsekvensen bli "Liten negativ" avhengig 
av at Heimevernet får stilt til rådighet et annet område som tilfredsstiller deres krav. Det vil 
imidlertid medføre en ekstra kostnad for etablering av nytt lager/kontorbygg og annen nødvendig 
infrastruktur på et nytt sted.    

5.5.2 Alternativ I 

5.5.2.1 Konsekvens 

I alternativ 1 er det tenkt å beholde fire bygg, og rive de øvrige byggene.  
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Dette vil påvirke kraftforsyningen til området. Ny trafostasjon må settes opp. Forsvaret vil miste 
helikopterplassen. Sambandssystem til Avinor, politi, brannvesen og Forsvaret påvirkes, og må 
flyttes. Skistua og Studenterhytta mister sin telefonforbindelse.  

Heimevernet bruker Litlgråkallen i operasjonell virksomhet i dag. Rivning av lager/kontorbygg og 
fjerning av gjerder fører til at Heimevernet må lokaliseres til et nytt sted i Trondheim. 
Heimevernungdommen vil miste sitt øvingsområde. De bruker Litlgråkallen flere ganger i uken. All 
trening med hund, som bør skje innenfor et avskjermet område må også flyttes. Det er vanskelig å 
finne gode skjermede områder i nærheten av Trondheim med gode sambandsforhold. 

Siden vanntilførsel til Gråkallen ivaretas i dette alternativet, er det litt bedre enn alternativ 0, der alle 
viktige ressurser på Gråkallen skal fjernes.  

Meget stor     Stor           Middels       Liten           Ubetydelig      Liten         Middels        Stor         Meget stor       

 negativ         negativ      negativ        negativ      positiv          positiv          positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

          ▲ 

Som for alternativ 0 kan det i alternativ I også foreslås annet alternativ som går ut på at Forsvaret 
og Avinor beholder dagens virksomhet på Litlgråkallen. En konsekvens av dette er at Forsvaret og 
Avinor fortsatt får dekket sine behov på Litlgråkallen. Heimevernet får fortsatt ha sin virksomhet 
som i dag, eller Trondheim kommune stiller til rådighet et nytt område til Heimevernet, som 
tilfredsstiller deres krav.  

Ved å tillate dagens bruk på Litlgråkallen vil konsekvensene bli ubetydelige. Dersom trafikken til 
MOT og Skistua øker slik at det ikke er nok parkeringsplasser i området, vil dette imidlertid kunne 
gi økte konflikter og vanskeliggjøre nødvendig beredskap knyttet til radarstasjonen på Gråkallen. 
Dersom Heimevernet flyttes vil konsekvensen bli "Liten negativ". En etablering av nytt 
lager/kontorbygg og annen nødvendig infrastruktur på et nytt sted vil medføre økte kostnader.    

 

5.5.3 Alternativ IV 

I alternativ IV er det tenkt å beholde fire bygg, og rive de øvrige byggene. Det innebærer at 
konsekvensene er sammenfallende med alternativ 1. Det er parkeringsbehov og virksomheten 
rundt Skistua, økt ferdsel på vegen opp til Gråkallen og i området rundt, som oppleves som mest 
problematisk. 

Ut fra denne vurderingen gis tiltaket meget stor negativ konsekvens. 

Meget stor     Stor           Middels       Liten           Ubetydelig      Liten         Middels        Stor         Meget stor       

 negativ         negativ      negativ        negativ      positiv          positiv          positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

     ▲ 

Vi ser imidlertid andre alternativer som kan foreslås. En tilpassing av Gråkallen Vinterpark til 
Forsvarets bruk i dag vil kunne redusere konfliktene og konsekvensene. Området og planene rundt 
Skistua trenger en mer detaljert planlegging for å unngå konflikt mellom Forsvarets behov og 
behovene som Gråkallen Vinterpark har.  
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En endring av eksisterende infrastruktur på Litlgråkallen innebærer store kostnader. Det foreslås 
derfor at denne opprettholdes som i dag. I tillegg er det nasjonale og regionale hensyn som taler 
for å beholde bygg eller master i området. Dersom Gråkallen Vinterpark konsentreres til området 
nord- og nordøst for Litlgråkallen vil ikke Forsvarets virksomhet påvirkes i så stor grad. Etablering 
av Nordrenna vil kunne øke presset rundt Gråkallen.  

Det må vurderes om Heimevernet kan opprettholde sin operasjonelle virksomhet i området, da det 
ikke lengre er avskjermet. Det å bære våpen i et mye brukt område kan oppfattes som svært 
truende. Dersom det ikke lar seg gjøre å benytte område som i dag, må det stilles et nytt område til 
rådighet for Heimevernet.  Konsekvensen av eventuelt flytting av Heimevernet vil gi økt kostnad og 
midlertidig besvær inntil nytt område som tilfredsstiller deres krav er utbygd/etablert.    

Parkeringsforholdene må reguleres strengt, slik at en unngår situasjoner der vegen opp til 
Gråkallen er stengt.  

Oppsummert kan et alternativ være: 

• å beholde nødvendig bygg, master og virksomhet på Litlgråkallen for å ivareta Gråkallens 
og Avinors behov. 

• å opprettholde eksisterende infrastruktur på Litlgråkallen 

• vurdere Heimevernets framtid på Litlgråkallen  

• å regulere parkeringsforholdene strengt, slik at en unngår situasjoner der vegen opp til 
Gråkallen er stengt 

• det bør vurderes om kafeteria og utleievirksomheten kan legges et annet sted enn Skistua.  

• å konsentrere Gråkallen Vinterpark til området nord- og nordøst for Litlgråkallen, det betyr 
at Nordrenna med heis og nedfarter utgår. 

 

5.5.4 Sammendrag  

Alternativ 0 

Forutsetningen om å fjerne alle bygg på Litlgråkallen innebærer store kostnader knyttet til ny 
infrastruktur til Forsvarets virksomhet og til andre virksomheter i Litlgråkallenområdet Avinor ønsker 
ikke å fjerne sambandsutstyr. Forsvarets SeeKing er avhengig av dette punktet nå og i framtiden. 
Det må etableres ny vannrensestasjon, trafo, telefonisystem og distribusjonsanlegg for vann og 
strøm. Heimevernet må tilbys nytt område til sin operasjonelle virksomhet nær Trondheim. 
Alternativ 0 viser seg å være et urealistisk alternativ. 

Alternativ I 

I alternativ I møter en de samme utfordringene som i alternativ 0, pga. at det er flere viktige bygg 
som foreslås revet. Dersom de kritiske byggene og installasjonene får stå som i dag vil Forsvaret 
og Heimevernet kunne bruke Litlgråkallen. De har ingen motforestilling til å bruke området selv om 
MOTeller tilsvaredne kurs og konferansevirksomhet er etablert i nabobygget. Dersom MOT og 
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Skistua får mer trafikk og parkeringsbehovet øker i området, kan det bli en framtidig utfordring 
knyttet til Forsvarets beredskap og krav til rask utrykning til Gråkallen fra Litlgråkallen. Feilparkerte 
biler og økt antall turgåere vil kunne gi forsinkelser og farlige situasjoner.    

Alternativ IV 

Det er vanskelig å se en løsning der den skisserte Vinterparken kan kombineres med dagens bruk 
av området. Samtidig er det store kostnader involvert i å fjerne eksisterende bygg og infrastruktur 
på Litlgråkallen. For å kunne bruke Litlgråkallen som i dag trengs det en sterkere tilpasning av 
Gråkallen Vinterpark. Anlegget bør justeres for å minimere kostnader og konflikter med 
eksisterende bruk av området. Dette vil få betydning for videre diskusjoner om driftsmessige 
konsekvenser for etablering av Gråkallen Vinterpark. 
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6 Kulturminner og kulturmiljø 

 

 

6.1 HVA UTREDES 

 

Formålet med denne rapporten er å belyse hvilke konsekvenser det planlagte tiltaket vil ha for kulturminner 
og kulturmiljø i området. Utredningen er basert på kontakt med representanter i Trondheim kommune, 
workshop med brukere av området, eksisterende dokumentasjon samt dialog med Ragnhild Berge, 
stipendiat ved NTNU. Utredningen er basert på metodikken i Statens Vegvesens håndbok 140. 

 

6.2 DEFINISJON AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Med kulturminner menes "alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det 
knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til." Med kulturmiljø menes "områder hvor kulturminner 
inngår som en del av en større helhet eller sammenheng." 

Kulturminner fra før 1537 er automatisk fredet ihht. Lov om kulturminner av 1987, og betegnes automatisk 

fredete kulturminner (tidligere betegnet fornminner). Kulturminner som er nyere enn år 1537 kalles nyere tids 

kulturminner og kan fredes gjennom fredningsvedtak etter kulturminneloven. 

 

6.3 INFLUENSOMRÅDE 

Influensområdet omfatter tiltaksområdet og en sone rundt hvor man kan forvente fysisk påvirkning ved en 
eventuell utbygging. I denne sammenheng tilsvarer influensområdet utredningsområdet som er vist i fig.2. 

 

6.4 HISTORIKK 

6.4.1 Bymarka  

Bymarka var Takmarken (Utmarka) til Trondheim by, og skal være anlagt i samme tidsrom som Trondheim 
by etableres. Den var en del av byens jurisdiksjon, og utgjorde sammen med bysentrum et eget lovområde 
atskilt fra den øvrige omliggende landsbygda. Utover de rent juridiske årsakene til å ha et utvidet 
byterritorium kan man peke på Bymarka som område for tre typer ressurser til byen som vannressurser, 
jordbruk og utmarksnæringer. 
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Vannressurser 

Ila- og Trollavassdraget var viktige vassdrag i Bymarka. Ilaelva skaffet byen drikkevann og vannkraft, og gav 
grunnlag for både gårdsdrift og setring. I forbindelse med at vannkraften ble benyttet til kornmøller og mange 
andre formål, ble det bygd dammer oppover i Ilavassdraget. Den eldste mølla vi har kjennskap til i 
Trondheimsområdet var kornmølla i Ila (Christiansen et.al 2006). Kobberdammen har sitt navn fra 
etableringer av plattkobbermølle på 1700-tallet.  

 

Jordbruk 

Fra middelalderen fantes fast bosetting i Bymarka. Kartet under viser Bymarkas gårder ca. 1850. Da fantes 
ca. 50 gårdsbruk i Bymarka. Tunga (1542) og Fjellseter (1590) er de to med de eldste skriftlige kilder. 
Arkeologiske undersøkelser gjennomført av Ragnhild Berge har vist at Tunga går tilbake i vikingtid/tidlig 
middelalder. Det er påvist fossil åkermark (gamle åkre) i nærheten av Fjellseter, men den er ikke nærmere 
undersøkt.   

Store deler av Bymarka er fra gammelt av brukt som beite for husdyr holdt på gårder i Bymarka og for 
husdyr ved bygårder. De fleste av de historisk kjente gårdene har fossile åkerspor. I tillegg har arkeologiske 
undersøkelser også påvist fossile åkre utenom disse områdene.  Den eldste av disse åkrene ligger i området 
mellom Lavollen og Helkanseter og er datert til de første århundrene e. Kr.f. (Berge 2012a). 

 

Figur 13: Gårder i Bymarka ca. 1850. Kilde: Ragnhild Berge (2012b) 
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Utmarksnæringer 

Tidligere har man trodd at produkter som kull og jern kun har vært importert til byen fra landsbygda. De 
arkeologiske undersøkelsene gjort av Berge m.fl. viser tvert i mot at det i Bymarka har foregått 
kullproduksjon i stor skala. Etter siste sesong med undersøkelser i 2011, er det nå totalt registrert ca.  250 
kullgroper i Bymarka som helhet. Flere områder i marka er ennå ikke undersøkt, slik at det totale antallet 
groper trolig er langt høyere, hevder Berge. Et moderat estimat kan være ca.  1000 kullgroper totalt. Men, 
dette vet vi ikke, sier hun, og påpeker at det derfor er av stor betydning at det blir gjennomført 
registreringsundersøkelser, slik at vi får et klarere innblikk i omfanget av kullproduksjonen.  
 
Det er også funnet et jernvinneanlegg i nærheten av Vintervatnet som planlegges tilrettelagt for publikum.  
Berge tror Kirken kan ha stått bak den store kullproduksjonen. Hun mener det neppe er noen tilfeldighet at 
den store trekullproduksjonen i Trondheims utmark finner sted i samme periode som det pågår omfattende 
byggeaktiviteter i byen. Blant annet ble et stort antall kirker reist i middelalderen, og erkebispesetet som ble 
opprettet i 1152, har trolig bidratt til økonomisk vekst og produksjon, både lokalt og regionalt. 

 

Figur 14: Kullgrop der jordprofilen avslører mørke striper av trekull og lyse rester av torv, tydelige 

indikatorer på produksjon av trekull. (Foto: Ragnhild Berge / NTNU Vitenskapsmuseet) 
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Figur 15: Jernvinneanlegg ved Vintervatnet datert 885-1025 e.Kr. (foto: Ivar Jensås) 

 

 

6.4.2 Fjellsæter  

Fjellseter gård  

Fjellseter har skriftlig belegg langt tilbake i tid (Berge 2012a) 

• Eldste skriftlige belegg: 1590, dvs. Fjellseter er nr to av gårdene i Bymarka til å bli nevnt i skriftlige 

kilder. I landkommisjonen av 1661, jordebok for Strinda er det sannsynligvis Fjellseter vi finner under 

navnet Lilleskrifferss setter. Da som en av 14 setrer eller gårder i Bymarka.  

• I Holms kartbeskrivelser av 1856 – 1860 er det opplyst at Fjellseter også kalles Kampervold. Den er 

da nevnt som seter og har da «så godt som Intet er egentlig opdyrket». På plassen fantes seterhus 

og rester av gamle gjerder av stein samt skigard. 

• Størrelsen oppgis i 1873 til ca. 186 Mæling tilsvarende knapt 185 mål, dvs litt over gjennomsnittlig 

størresle blant de ca. 50 plassene som er bokført på den tiden.  

Fjellseter fungerte i et par tiår fra begynnelsen av 1880-årene som et enkelt serveringssted for fotvandrere. I 
slutten av 1890-årene ble den nye «Gråkallveien» bygget, et tiltak med klar sammenheng til utbyggingen av 
et sanatorium og turisthotell på Fjellseter. I 1898 var Fjellseter hotell med 30 gjesterom ferdig bygget. 
Hotellet lå noe lenger opp i lia enn den eldre gårds- og seterplassen. Hotellet drev stort fram til 1917 da det 
brant ned til grunnen. I 1929 – 30 ble hotellet gjenreist ved at en ny stor hotellfløy ble bygget på restene av 
det gamle hotellet. Det ble da etablert hoppbakke ovenfor hotellet.  

Berge tror det første hotellet var plassert på dagens øvre parkeringsplass med et anneks på den nedre. 
Annekset var bygget på tomta/delvis på fundamentet for den gamle gården. Etter brannen ble det nye 
funkishotellet i sin helhet bygget på annekstomta. 
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Figur 16: Fjeldsæter Turisthotel fram til 1917. (Foto: ukjent) 

 

 

Figur 17: Fjeldseter turisthotell fra 1930 i funkisstil med tjernet man finner rester av i dag i 

forgrunnen.  (Foto: ukjent). 

Under andre verdenskrig ble hotellet på Fjellseter rekvirert av tyskerne. I 1946 brant hotellet ned til grunnen, 
og kun et lite anneks stod igjen. Her ble det holdt kafedrift fram til 1953. Planer om nytt hotell og dyrepark på 
1960-tallet ble avvist av stadsfysikus og helserådet. Eiendommen ble overtatt av kommunen i midten av 
1950-årene.  
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Fjellseter kapell 

Fjellseter kapell ble bygget i bakken ovenfor hotellet. Det ble innviet i 1933 og er fortsatt i bruk i dag. Det er 
bygget i tømmer og har 150 plasser. Bygget er ikke SEFRAK-registrert. Kapellet ligger under Ilen menighet i 
Trondheim. 

  

Figur 18: Fjellseter kapell i dag.(Foto: ukjent). 

 

6.4.3 Forsvarets bygg 

Forsvarsanlegget på Gråkallen har 
vært i bruk siden 1950-tallet.  

Lille Gråkallen leir ligger på 

Litlgråkallen. Her finnes totalt åtte 

bygg, der de eldste er fra 1945 og de 

nyeste er fra 1995. Fig. 19 viser en 
skisse over byggene på Litlgråkallen.  

Ingen av disse byggene er SEFRAK-
registrerte. 

 

 

 

Figur 19: Oversikt over bygningsmassen. Kilde:  

Rapport Forsvarsbygg Gråkallen, OPAK 2003 
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6.4.4 Skistua 

Trafikken på søndagene for serveringsstedet på Fjellseter ble etter hvert så stor at alle som ønsket det ikke 
lenger fikk plass. I 1892 kjøpte Isak Knudsen, som eide Fjellseter, ei stue i Stadsbygda og brukte denne til å 
utvide lokalitetene på Fjellseter. Fire år etter lyktes det Trondhjems Skiklub å skaffe finansiering til å bygge 
Skistua ved Lille Gråkallen. Den ble innviet 25.januar 1896. 

 

Figur 20: Skistua i tidlige år. (kilde: Trondhjems Skiklub) 

 

I 1947 ble Skistua antent av en nyttårsrakett og brant ned til grunnen. Den ble bygd opp igjen i 1950. Etter 
sviktende inntjening overtok Trondheim kommune bygningsmassen i 1997. I 2003 ble det bevilget penger til 
oppgradering, og like etter sto Skistua frem i sin nåværende form. Skistua er ikke SEFRAK-registert.  

 

Figur 21: Skistua i dag, med Studenthytta og Forsvarets anlegg i bakgrunnen (Foto: Aslaug Bjørke ) 
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6.4.5 Studenterhytta 

Studenterhytta ble bygd i 1913 etter at kommunen hadde stilt gratis tomt til disposisjon ved Lille Gråkallen og 
den da allerede etablerte Skistua. Hytta har gjennom årene hatt mange utvidelser. Først i 1935 fikk damene 
anledning til å overnatte på hytta, som en prøveordning. Studenterhytta er ikke SEFRAK-registrert.  

 

Figur 22: Studenterhytta ( Foto:ukjent) 

6.5 BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON – VERDIVURDERING 

6.5.1 Verdikriterier 

For verdivurdering av kulturminner og kulturmiljøer benyttes kriterier som er beskrevet og definert av 
Riksantikvaren.  

Det er gjort vurderinger for tre områder. Disse er: 

• Område A: Området som helhet mhp. fornminner 

• Område B: Fjellseter mhp. bygninger og kulturmiljø 

• Område C: Skistua og Studenterhytta mhp. bygninger og kulturmiljø 

 

6.5.2 Vurdering 

6.5.2.1 Omårde A Området som helhet mht. fornminner 

Innenfor planområdet, ved foten av Vintervasskleiva, finnes et jernvinneanlegg fra sein vikingtid (se Figur 
23). Dette er det eneste av sitt slag som er funnet i Bymarka hittil, og er planlagt tilrettelagt og skiltet for 
publikum i samarbeid med Trondheim kommune. Til jernvinneanlegget hører også et lager for røstet malm 
(råvaren), et uttak for myrmalm og ukjent antall trekullgroper. Tre kullgroper som trolig tilhører dette anlegget 
er påvist i områdene øst for anlegget. Sannsynlig finnes det flere groper i dette området.  

En mulig hustuft er også påvist i nærheten av jernvinneanlegget (avventer datering). Myrmalmen til dette 
anlegget er trolig hentet fra myrene sør-vest for Blomstertjønna.  
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Innen planområdet er det påvist kullgroper i området Skistua – Vintervannet, Vintervannet – Fjellseter og 
Kobberdammen. For øvrig er området lite undersøkt. Kullgroper er plassert på tørre områder, slik at områder 
med myr kan utelukkes med tanke på denne typen kulturminner (Berge 2012a). 

Følgende registreringer er gjort i og rundt planområdet:  

 

Figur 23: Registrerte kullgroper og jernvinningsanlegg (sort kvadrat) øst for Vintervatnet (Berge 

2012a). 

 

 

Figur 24: Registrerte kullgroper øst og sør for Kobberdammen (Berge2012a). 

 

Kullgroper kan sies å være massemateriale. En kullgrop har liten verdi i seg selv. Verdien av disse 
kulturminnene er i første rekke knyttet til konteksten: omfanget av produksjonen, årsaker og historiske 
sammenhenger kullproduksjonen kan settes inn i, hvem stod bak dette, mønster for produksjon og 
distribusjon av trekullet, bruken av landskapet etc. (Berge 2012a).  



 Oppdragsnr.: 5114507 

 Dokument nr.:       

Områdeplan for Litlgråkallen, Fjellsæter og Kobberdammen 

 

 | Konsekvensutredning 

 Revisjon:       

 

n:\511\45\5114507\4 resultatdokumenter\41 rapporter\dagens og framtidig bruk\rev 1\2012-06-20 dagens og framtidig 

bruk - rev 1.docx 

2011-12-12 | Side 38 av 103

 

Utredningsområdet vurderes under ett til å ha stor verdi i forhold til å kunne avdekke ny kunnskap om 
Trondheims og Bymarkas historie. Ny kunnskap vil kunne gi viktige bidrag til nye måter å oppleve Bymarka 
på. Store deler av området et ennå ikke undersøkt. Resultatene fra undersøkelser og utgravinger vil være 
avgjørende som beslutningsunderlag ved en eventuell utbygging av området. Med bakgrunn i dette vurderes 
områdets verdi til stor mht. fornminner. 

 

Verdi: 

Liten        Middels      Stor          

  

|-----------|------------|------------| 

                                       ▲ 

 

6.5.2.2 Område B Fjellseter  

I dag finnes kun kulturmark igjen etter den gamle gårds- hotell, servering- og sanatoriumsbebyggelsen på 
Fjellseter. Det antas at enkelte større steiner som finnes i området stammer fra anlegget. Videre er det gjort 
arkeologiske registreringer av fossil åker nær parkeringsplassen. Det som synes tydeligst i dag, er de 
gjengrodde restene etter et lite tjern som lå nedenfor hotellet. Byåsen historielag har visstnok en plan om å 
få ryddet og restaurert dette tjernet. 

Fjellseter kapell ligger litt ovenfor dagens øvre parkeringsplass (østlig retning). Det lå ikke langt fra det gamle 
turisthotellet og inngikk i en sammenheng med dette. Kapellet er ikke SEFRAK-registert, men inngår altså i 
en historisk sammenheng som det har verdi å kunne noe om.   

Det er gjort lite registreringer i området og det kan være et potensiale for funn. Dette vil kunne bidra til å 
belyse en viktig del av Bymarkas historie og området har derfor kulturhistorisk verdi. Med bakgrunn i dette 
vurderes områdets verdi til middels. 

Verdi: 

Liten        Middels      Stor          

  

|-----------|------------|------------| 

                     ▲ 

 

6.5.2.3 Omårde C  Skistua og Studenterhytta  

Skistua og Studenterhytta er fortsatt i full drift. Som enkeltbygninger er ingen av dem SEFRAK-registrerte.  
Deres betydning er først og fremst knyttet til deres lange historiske funksjon som rekreasjons- og 
serveringssted som har oppsto i forlengelsen av den tidlige bosettingen i Bymarka.  Bygningene og miljøet 
rundt representerer således en viktig del av Bymarkas historie og har derfor kulturhistorisk betydning.  
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Verdi: 

Liten        Middels      Stor          

  

|-----------|------------|------------| 

                     ▲ 

 

6.6 OMFANG OG KONSEKVENS 

Tiltakets omfang er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket vil medføre 
for de enkelte elementene/områdene som er vurdert.  

 

6.6.1 Alternativ 0 

Alternativet innebærer følgende: 

Område A Område som helhet 

Fortsatt drift i Vintervasskleiva vil kunne påvirke jernvinneanlegget som er funnet i bunnen av heisen samt de 
omkringliggende funn. Tiltaket i Vintervasskleiva er imidlertid begrenset i sin utstrekning. Det er planlagt 
tilrettelegging og beskyttelse for offentligheten av de funn som er gjort. Den negative påvirkningen for 
kulturminnene er avhengig av hvor godt beskyttet de blir. Uten beskyttelse og tilrettelegging vil tiltaket få et 
stort negativt omfang, spesielt for jernvinneanlegget.  

Gitt at planer for beskyttelse av jernvinneanlegget og funnene rundt igangsettes, gir alternativ 0 liten negativ 
konsekvens. 

Område B Fjellsæthra 

Tiltaket påvirker ikke kulturmiljøet ved Fjellseter. 

Område C Skistua og Studenterhytta 

Dersom alle militære bygninger på Litjgråkallen fjernes og området tilbakeføres til grønnstruktur, vil området 
rundt Skistua og Studenterhytta få tilbake mer av sine opprinnelige naturkvaliteter. Det er disse kvaliteter 
som har gitt, og gir område C sin kulturhistoriske verdi. Tiltaket vil derfor ha et middels positivt omfang for 
område C. Konsekvensgraden vurderes til middels positiv.  

Totalt vurderes alternativ 0 å ha en liten positiv konsekvens for kulturminner og kulturmiljø.  

 

 Meget stor     Stor           Middels       Liten        Ubetydelig      Liten           Middels       Stor         Meget stor        

 negativ          negativ       negativ        negativ       positiv         positiv         positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

                                                                                   ▲ 
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6.6.2 Alternativ 1  

 

Område A Område som helhet 

Oppgraderingen av Vintervasskleiva vil kunne påvirke jernvinneanlegget som er funnet i bunnen av heisen 
samt de omkringliggende funn. Tiltaket i Vintervasskleiva er imidlertid begrenset i sin utstrekning. Det er 
planlagt tilrettelegging og beskyttelse for offentligheten av de funn som er gjort. Den negative påvirkningen 
for kulturminnene er avhengig av hvor godt beskyttet de blir. Uten beskyttelse og tilrettelegging vil tiltaket få 
et stort negativt omfang, spesielt for jernvinneanlegget.  

Gitt at planer for beskyttelse av jernvinneanlegget og funnene rundt igangsettes, gir alternativ 1 liten negativ 
konsekvens. 

Meget stor     Stor           Middels       Liten        Ubetydelig      Liten           Middels       Stor         Meget stor        

 negativ          negativ       negativ        negativ       positiv         positiv         positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

                                                   ▲  

 

Område B Fjellsetra 

Tiltaket påvirker ikke kulturmiljøet ved Fjellseter. 

Område C Skistua og Studenterhytta 

Dersom deler av militæranlegget på Litjgråkallen fjernes og området tilbakeføres til naturområde, samt at 
gjerde rives og området tilrettelegges for skoler mm., vil området rundt Skistua og Studenterhytta få tilbake 
mer av sine opprinnelige naturkvaliteter. Det er disse kvaliteter som har gitt og gir område C sin 
kulturhistoriske verdi. Utvidet drift ved Skistua bidrar ikke til å endre områdets karakter. Tiltaket vil derfor ha 
et lite positivt omfang for område C. Konsekvensgraden vurderes til liten positiv.  

Totalt vurderes alternativ 1 til ubetydelig for kulturminner og kulturmiljø.  

 

 Meget stor     Stor           Middels       Liten        Ubetydelig      Liten           Middels       Stor         Meget stor        

 negativ          negativ       negativ        negativ       positiv         positiv         positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

                                                                   ▲  
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6.6.3 Alternativ IV  

 

 

Figur 25: Skisse over tiltak i alternativ IV. (Kilde: Skiklubben). 

 

Område A Hele området 

Vintervasskleiva legges ned. Dette innebærer at man kvitter seg med konflikten mellom jernvinneanlegget og 
de omkringliggende funn, og aktiviteten i Vintervasskleiva. Dette er positivt.  

Hele området som Gråkallen vinterpark planlegges lagt til, unntatt myrområdene, har potensiale for funn av 
kullgroper og andre spor i forbindelse med kullproduksjon. NTNU ønsker å gjøre registreringer i området for 
å få økt kunnskap om Bymarkas tidlige historie. Før det er gjort registreringer og man får mulighet til å 
tilrettelegge rundt kulturminner / evt. frigi dem, vil tiltaket ha et meget stort negativt omfang for potensiale for 
funn av fornminner.  

Meget stor     Stor           Middels       Liten        Ubetydelig      Liten           Middels       Stor         Meget stor        

 negativ          negativ       negativ        negativ       positiv         positiv         positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

     ▲  

Sammen med områdets store verdi med hensyn på fornminner, gir dette meget stor negativ konsekvens. 
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Område B Fjellsæter 

Tiltaket har bare begrenset omfang for Fjellsæterområdet. Det skal bygges en parkeringsplass øst for 
Fjellsæter, men dette berører ikke verken den gamle kulturmarken eller Fjellsæter kapell. Tiltaket vil medføre 
økt trafikk, uten at det i seg selv har noe omfang i forhold til kulturmiljøet i området. Tiltaket har derfor intet 
omfang for område B, og dermed heller ingen konsekvens.  

Meget stor     Stor           Middels       Liten        Ubetydelig      Liten           Middels       Stor         Meget stor        

 negativ          negativ       negativ        negativ       positiv         positiv         positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

                                                                   ▲  

 

Område C Skistua og Studenthytta 

Dersom militæranlegget på Litjgråkallen fjernes og store deler av området tilbakeføres til naturområde, samt 
at gjerde rives og området tilrettelegges for kurs- og konferansevirksomhet, skoler mm., vil området rundt 
Skistua og Studenterhytta få tilbake mer av sine opprinnelige naturkvaliteter. Det er disse kvaliteter som har 
gitt og gir område C sin kulturhistoriske verdi.  

Utvidet drift ved Skistua, samt etablering av skiheis og annet anlegg i forbindelse med alpinanlegget bidrar 
ikke til å endre områdets karakter med hensyn på kulturmiljø knyttet til tur og skileik. Endringen kan snarere 
betraktes som en variasjon over samme tema, en modernisering på samme måte som selve Skistua har blitt 
modernisert. Tiltaket vil derfor ha et lite positivt omfang for område C. 

Meget stor     Stor           Middels       Liten        Ubetydelig      Liten           Middels       Stor         Meget stor        

 negativ          negativ       negativ        negativ       positiv         positiv         positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

                                ▲ 

 

6.6.4 Sammenstilling av konsekvens 

Totalt for alle områder vurderes alternativ IV å ha stor negativ konsekvens for kulturminner og kulturmiljø.  

Omfanget av avbøtende tiltak vil først kunne settes etter omfattende registreringer i området. Funnene vil 
avgjøre om tiltaket kan igangsettes. Det er derfor vanskelig å si noe om konsekvensgrad etter iverksetting av 
avbøtende tiltak på det nåværende tidspunkt.   
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Delområde Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ IV 

A Hele området mhp 
fornminner 

- - ---- 

B Fjellseter mhp. 
bygninger og kulturmiljø 

0 0 0 

C Skistua og 
Studenterhytta mhp. 
bygnigner og kulturmiljø 

++ + + 

Total + 0 --- 

 

6.7 AVBØTENDE TILTAK 

Alternativ/delområde Avbøtende tiltak Kan innarbeides 
i plan 

Andre 
muligheter 

Alternativ 0 Igangsette planlagte sikringstiltak av 
funn som er registrerte 

Ja  

Alternativ 1 Igangsette planlagte sikringstiltak av 
funn som er registrerte 

Ja  

Alternativ 4 Sikring av funn etter arkeologisk 
registrering 

Nei Nye funn kan 
resultere i at 
utbygging 
frarådes 

 

6.8 KONKLUSJON 

Både alternativ 0 og I vil kunne iverksettes med allerede planlagte avbøtende tiltak, og vil dermed 
ikke ha noen vesentlige konsekvenser for fornminner i planområdet. Tiltakene vil kunne ha positiv 
påvirkning på området som kulturmiljø dersom hele eller noe av forsvarets virksomhet legges ned.  

Før en beslutning om alternativ IV kan igangsettes, vil det måtte gjøres omfattende arkeologiske 
registreringer i planområdet. Dette vil kunne ta tid. Omfanget av funnene vil avgjøre om det lar seg 
gjøre å sikre funnstedene eller om en utbygging vil frarådes.  

 

Kilder: 

Askeladden kulturminnedatabase 

Berge, Ragnhild (2012a): Notater i forbindelse med funn i planområdet til ny skileik. 

Berge, Ragnhild (2012b): Presentasjon: Trondheim og Bymarka 

Christiansen, Per R., Jørn Sandnes og Ole-Johan Sætre (2006): Fra takmark til byens grønne lunge  

Sefrak-registeret over bygninger eldre enn 1900 
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Trondhjems Skiklubs hjemmesider: http://www.skiklubben.no/ 

NTNUI Studenterhyttas hjemmesider: http://org.ntnu.no/hytta/ 

Samtaler med Ragnhild Berge stipendiat ved NTNU. 
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7 Undervisning 

Dette kapitlet omhandler områdets kunnskapsverdier, skoler og barnehagers bruk av området i dag og 
potensiale for framtidig bruk til undervisning. Det fokuseres på om området er egnet i 
undervisningssammenheng og om området har spesielle natur- eller kulturvitenskapelige kvaliteter.  

Som kildemateriale har vi sett litt på resultatene fra utredningen om barn- og unge, en spørreundersøkelse til 
18 skoler og syv barnehager og forhold som kom fram under workshopen. 

7.1.1 Hva er områdets kunnskapsverdier 

Planområdet ligger i Bymarka, med relativ kort veg til skoler og barnehager i Trondheim. Dette gir muligheter 
for at en rekke friluftsaktiviteter kan inngå som læringsaktivitet i flere fag. De mulighetene for friluftsliv som 
finnes i planområdet kan føre til økt motivasjon og læring.  

Området har potensiale for undervisning i : 

• Naturfag 

• Historie 

• Samfunnsfag 

• Friluftsliv 

• Idrett 

• Helse 

 

7.1.2 Resultat fra rapport om barn og unge 

I rapport om barn unge er det generelle inntrykket at de mest brukte områdene i Bymarka er: 

• Skistua som utgangspunkt for skiturer ut i området nedenfor planområdet der det finnes preparerte 
løyper samt skileik-område. 

• Skistua som utgangspunkt for barmarksturer langs Vintervatnet (nedsiden av Gråkallen) og opp til 
Gråkall-toppen. 

• Barmarksturer fra Fjellseter til Kobberdammen og rundt Kobberdammen (spesielt barnefamilier). 
• Noe alpinkjøring i Vintervasskleiva (åpent i helgene) samt i Intruktørbakken (åpent v/ skikurs). 
• Studenterhytta m/ aktiviteter som orienteringsløp (NTNUI og andre) 
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Ungdommene fra skolebesøkene nevner at de driver med følgende aktiviteter i Bymarka i dag. 47% Kort 
skitur, 39% Lang skitur, 34% Kort fottur,30% Sykkeltur, 30% Lang fottur, 29% Stått alpint, snowboard eller 
telemark, 26% Bær/sopptur, 23% Badetur. 

Ungdommene har ikke rapportert at de bruker marka i skole/undervisningssammenheng. 

 

7.1.3 Resultat fra spørreundersøkelse i skoler og barnehager 

Skolene i Trondheim har en lang tradisjon i å bruke natur og friluftsområder i undervisningssammenheng.   

Det ble gjennomført undersøkelse blant 18 skoler og syv barnehager, vedlegg III viser hvilke skoler og 
barnehager som var med og hvem som svarte på undersøkelsen.  Det ble sendt mail med spørsmål til 
skolene og barnehagene. Etter noen dager ble de oppringt og til sammen syv skoler og tre barnehager har 
svart, det vi si en svarprosent på 38% for skolene og 43% av barnehagene. De fleste skoler og barnehager 
som svarte var geografisk plassert på Byåsen. 

Nedenfor gjengis de svar vi fikk: 

 

Skole/barnehage Svar 

Skoler  

Dalgård skole Skolen var i tidligere messebygning på Litlgråkallen tidligere mens skolen ble restaurert, 
og da brukt dette området mye mer enn i dag. 

Området brukes: 

• kanskje 1-2 ganger i året i forbindelse med skileik.  

• De største barna bruker området fra Kobberdammen til Gjeitfjellet til sykkeltur 
og kanskje overnatting – 1 gang i året eller hvert andre år.  

• Bruker mest Lianområdet for skoleturer.  

• Skolen bestiller buss dersom de skal dit.  

Berg skole Bruker ikke dette området for vanlige turer. Området brukes i forbindelse med skidag en 
gang i året.  

Selsbakk skole Selsbakk Skole bruker dette området i liten grad i undervisningen. 

Vi bruker det noen år 1-2 ganger i året i forbindelse med aktivitetsdag i skogen. Da går vi 
tur opp Ilavassdraget og rundt Kobberdammen, eller bruker skiløpene rundt Skistua. 
Andre år bruker vi det ikke i det hele tatt. 

Lilleby skole Lilleby skole bruker de aktuelle områdene i Bymarka i liten grad. Elevene har en årlig tur 
til skileikanlegget på Skistua, da drar gjerne de eldste elevene på en lengre skitur 
innover i Bymarka. Videre har det vært noen turer på sensommeren til områder ved 
Granåsen. 
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For øvrig benytter vi naturområder på østsida av byen i større grad, bl. a. området 
Korsvika – Ringvebukta. Skiområder i Malvikmarka har også vært besøkt.  I samarbeid 
med Skoggruppa på Lademoen har vi årlige aktiviteter ved Herjuvannet (Jonsvannet).  

Saupstad skole Saupstad skole bruker dette området sjelden eller aldri. Kun på skidager. Vi bruker i 
stedet nærområdet rundt skistadion på Saupstad. Ukurante bussruter og skyssutgifter er 
årsaken. 

Nyborg skole Bymarka er et flott undervisningsareal hele året. Som skole benytter vi de nedre delene 
av marka ukentlig. Området rundt Skistua bli ikke like mye brukt. Dette har ikke noe med 
kvaliteten på området å gjøre, men kommer av at adkomsten blir for dyr for oss.  

Det hadde vært flott om kommunen kunne tilrettelegge for et organisert 
naturbruksområde skolene kunne bruke hele året. Slik det er nå blir enkelte områder i 
nedre del av marka slitt på grunn av mye bruk og lite tilrettelegging for bl.a teltplasser. 
(Tunga, Lavollen og Helkanseter er eksempler på dette). 

For å kunne benytte området rundt Skistua er vi avhengig av transport med buss. I dag 
går det rutebuss der skolene kan reise gratis med 9 t 2 tilbudet. Problemet er at bussen 
går sjelden og første rute går så sent på dagen at det ikke blir aktuelt for skoleklasser. 
Dersom man kan få enklere tilgang (tilpasset bussrute) til området ser vi følgende 
kvaliteter/muligheter (friluftsliv er et sentralt område innenfor kroppsøvingsfaget i 
læreplanen): 

- Flott område for snøhuler om vinteren 

-Langt større og bedre mulighet for å tilpasse skiturer til ulike grupper elever 

- Fiske i Kobberdammen sommer og vinter 

- Mulighet for å lage en organisert teltplass (kanskje mulig å bruke sanitærfasiliteter i den 
gamle leiren) 

- Mulighet for å bruke det flotte skileikanlegget i større grad om vinteren 

- Mulighet for å bruke skitrekk (Vintervasskleiva eller Instruktørbakken) til instruksjon for 
eldre elever 

Med å skape et område der en legger noe til rette for bruk, vil en kunne spare andre 
deler av marka for mye slitasje. 

Hallset skole Området brukes bare i forbindelse med at vi av og til drar fra Skistua på enkelte skidager. 

Barnehager  

Bymarka 
friluftsbarnehage 

. Bymarka friluftsbarnehager bruker området rundt Skistua veldig lite. Vinterstid benytter 
vi oss av og til av løypene i Gråkallen skileik, og vi har en – to skiturer hvor vi tar bussen 
til Skistua og går lysløypa ned til Ferista igjen. Sommerstid bruker vi ikke området ved 
Skistua i det hele tatt. Vi har ingen planer om å benytte dette området mere hyppig i 
årene fremover. 

Bymarka friluftsbarnehager bruker nærområdet sitt veldig mye, dvs. området rundt 
Teisendammen, og nedre del av Bymarka. Vi arrangerer leir flere ganger pr år, og på 
høst - og vår leirene disponerer vi, etter avtale med Trondheim bydrift, området ved 
Tunga Gård. 
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Byåsen 
barnehage 

Vi bruker ikke dette området av marka, så spørsmålet er ikke aktuelt for oss. 

 

Fagerlia  
barnehage 

Vår barnehage ligger i Fagerlia, og områdene rundt Kobberdammen og oppover mot 
Litlgråkallen og Fjellseter blir litt for langt unna for at vi skal kunne uttale oss om bruken 
av området. Vi bruker for det meste området rundt Teisendammen, Blaklidammen, 
Sommersetra, og kanskje en sjelden gang Lavollen.  

 

 

Skoler 

Svarene vi fikk viste at planområdet og spesielt området rundt Skistua ble mest brukt om vinteren.  5 av 7 
skoler bruker området til skidag og er i skileiken en dag hvert år. Det hender eldre elever går lengre turer. To 
av skolene bruker området til skileik nesten hvert år.  

For å komme seg dit bestilles buss, men det pekes på at det er for dyrt og for uhensiktsmessige busstider for 
skolen å komme seg dit. Skolene peker og på at de benytter seg av nærområdene til skolene som 
turområder. En skole oppgav at de brukte området Fjellsætra/ Kobberdammen til sykkelturer, ellers er det 
ingen som har oppgitt sommerbruk eller bruk til annen undervisning som f eks naturfag. 

Barnehager 

Svarprosenten var lav. En barnehage bruker av og til skileiken. Barnehagene bruker nærområdene sine.  

Potensiale for økt bruk 

En av skolene i undersøkelsen over har påpekt at området ved Skistua har stort potensiale for økt bruk f.eks; 

- Flott område for snøhuler om vinteren 

- Langt større og bedre mulighet for å tilpasse skiturer til ulike grupper elever 

- Fiske i Kobberdammen sommer og vinter 

- Mulighet for å lage en organisert teltplass (kanskje mulig å bruke sanitærfasiliteter i den gamle leiren) 

- Mulighet for å bruke det flotte skileikanlegget i større grad om vinteren 

- Mulighet for å bruke skitrekk (Vintervasskleiva eller Instruktørbakken) til instruksjon for eldre elever 

Det er tydelig at det innefor planområdet er et potensiale for økt bruk av spesielt barneskoler, men at 
busstilbudet og kostnadene ved å leie buss er en avgjørende begrensende faktor. 
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8 Frivillige organisasjoner, målgruppe og 

forventede brukere 

I tilbudet lå følgende til grunn: 

«Vi vil gjennom workshoppen få kontakt med frivillige organisasjoner, få kjennskap til bruk og framtidige 
ønsker om bruk. Målgrupper for bruk av området ved ulike alternativer og framtidige forventede brukere vil 
også komme noe fram i workshoppen, men det legges til grunn at vi må ha ytterligere kontakt med 
organisasjoner og kommune samt de som har spesiell interesser i Litlgråkallen og alpinanlegget.» 

I workshopen kom det fram at alle de organisasjonene som var til stede, utøvde tradisjonelt friluftsliv eller 
idrett i marka innenfor plangrensa. Nedenfor følger en oversikt over de organisasjonene som var til stede på 
workshopen og hvilken aktivitet de representerer. Det vises til referat fra workshopen for utfyllende materiale,  

Organisasjon Målgruppe/bruk 

Kommunalt råd for 
mennesker med 
nedsatt 
funksjonsevne 

Målgruppen er mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

I dag er det ikke spesielle tilrettelagte stier for funksjonshemmede innenfor 
planområdet. De fleste med nedsatt funksjonsevne bruker nærområdene til 
Skistua. I dag er det ikke tilrettelagt for vinterbruk for mennesker med nedsatt 
funksjonsemne. 

Idrettsrådet 

 

Målgruppe er alle som driver idrett i kommunen. 

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i kommunen som skal arbeide for best 
mulig forhold for idretten i kommunen. De bruker og ønsker å bruke planområdet 
til tradisjonelt friluftsliv og idrett for alle aldersgrupper.  

Naturvernforbundet 

 

Målgruppe er mennesker som er opptatt av naturvern og miljøhensyn. 

Naturvernforbundet er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon med 
hovedfokus på å beskytte natur og miljø slik at menneskelig virksomhet ikke 
overskrider tålegrenser i naturen. De er opptatt av at naturgrunnlaget skal 
ivaretas samtidig som utøvelse av tradisjonelt friluftsliv. 

Skiklubben 

 

Målgruppe er folk i alle aldre. 

Trondheims Skiklubb er kjent for sine aktiviteter i området – Gråkallen Skileik, 
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barneskikursene, Vintervasskleiva, Dagens Løype og Søndagsturen.  

Skiklubben arrangerer flere skikurs i området, barneskikurs i skileik, løype, 
skiskøyting(fristil), slalåm, snøbrett og "turkurs". Det finnes også kurs for grupper 
som vil lære langkjøring og teknikk, samt intervall. Instruktørbakken brukes til 
snøbrett- og slalåmkurs under barneskikursene.  Markatrimmen er et tradisjonelt 
turrenn på 27km. Videre arrangerer de interne temakurs/kvelder og 
instruktørkurs på ulike nivå og i ulike grener  

Forum for Natur og 
Friluftsliv i Sør-
Trøndelag 

Målgruppen er alle som er interessert i natur- og friluftsliv i Sør-Trøndelag 

Dette er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på 
fylkesnivå. De jobber for å sikre grunnlaget for den gode naturopplevelsen og 
mulighet for utøvelse av det enkle og naturvennlige friluftslivet. Etter deres 
mening er friluftsliv i området viktig for folkehelse og at det er viktig med tilgang 
på turområder i nærområdet, samt at området brukes mye til tradisjonelt 
friluftsliv. 

Trondheims-
regionens friluftsråd 

Målgruppen er alle innbyggere i Trondheimsregionen 

De er opptatt av at alle i kommunen skal ha mulighet til friluftsliv. De koordinerer 
friluftsaktiviteter mellom kommuner og tildeler friluftsmidler.  

Trondheims Alpinliga 

 

Målgruppen er veteraner som er glade i å stå på ski 

Trondhjem Alpinliga samler alpinentusiaster til sportslig og sosial samvær. 
Alpinliga ble stiftet i 1974 som en klubb for "veteraner"  Kubbens aktiviteter er å  
stå alpint, og i dag brukes Vassfjellet mest. Om vinteren er det organisert trening. 
I sommermånedene er det organisert sykling i Bymarka. Deres ønske er å kjøre 
mest mulig alpint. 

Studenterhytta NTNUI  

 

Målgruppen er alle studenter 

NTNUI er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening med en 
ideologi å stimulere NTNUs studenter til å være med på idrettslige og sosiale 
aktiviteter. NTNUI har satt opp gratisbusser for sine medlemmer. NTNUI 
orienteringsgruppe bruker denne delen av marka til trening og løp. NTNUI har 
charterbuss til Studenterhytta en gang i uka – Dette tilbudet benyttes i stor grad 
av de internasjonale studenter.  

Studenter bruker planområdet både sommer og vinter. Om sommeren er det 
turgåing, sykling og joggetur på mange stier. Om vinteren arrangeres mange 
aktiviteter som akehelg i Akebakken, forskjellige turer etc., bruker også 
Vintervasskleiva .  

Sportsklubben Freidig 
Alpint 

Målgruppen er alle som ønsker å utøve alpint som idrett 

Freidig Alpint er en avdeling innen Sportsklubben Freidig. Klubben har flere 
aktiviteter som trening og konkurranser for barn og ungdom. Trening organiseres 
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 i parken i Vassfjellet Skisenter.                                                                                                    
De driver med barmarkstreninger fra slutten av august frem til oktober eller til 
snøforholdene gjør det mulig å kjøre på ski.  

 

Trondheim 
Turistforening 

 

Målgruppen er alle friluftsinteresserte i alle aldre i Trondheim 

Turistforeningen bruker området til tradisjonelt friluftsliv for alle aldre. 
Turistforeningen har turisthytte i Bymarka, Rønningen, men den ligger utenfor 
plangrensen. Foreningens interesser ligger i å utøve tradisjonelt friluftsliv.  

 

8.1.1 Konsekvenser for ulike grupper av befolkningens bruk av marka innenfor 

planområdet ved ulike alternativer 

Oversikten er basert på workshop gjennomført den 12.01.12. I tabellen er både idrettslige og 
friluftsbaserte konsekvenser listet opp.  

 Alternativ 0 Alternativ I Alternativ IV 

Alle markabrukere Dagens tilbud og 
muligheter 
opprettholdes dersom 
det ikke tilføres noen 
andre aktiviteter i 
området som fristilles 
når Litlgråkallen 
legges ned. 

Intruktørbakken 
opprettholdes som i 
dag. 

Muligheter til topptur 
til Gråkallen 
opprettholdes 

Dagens tilbud og 
muligheter 
opprettholdes med 
unntak av 
oppgradering av 
Vintervasskleiva. 

En oppgradering av 
Vintervasskleiva kan 
ekskludere 
tradisjonelle 
makatravere spesielt 
på vinteren de 
helgene det er 
aktivitet. 

Nytt alpinanlegg vil 
være attraktivt og gi 
økte muligheter for 
alpint for alle 
aldersgrupper. 

Sykkelanlegg i 
alpinområdene vil gi 
helårsbruk 

Nytt alpinanlegg vil 
ekskludere de som 
driver "tradisjonelt 
friluftsliv" fra området 
mellom Litlgråkallen 
og Kobberdammen. 

Det blir muligheter til 
økt friluftsliv ved 
Vintervasskleiva når 
alpinbakken legges 
ned.  

Tilbudet opprettholdes 
i resten området som i 
dag. 
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Studenter Det blir ikke noe 
endring i bruk av 
marka dersom det 
ikke tilføres noen 
andre aktiviteter i 
området som fristilles 
av Forsvaret 

Vinter- og sommer -
turer med 
utgangspunkt i 
Skistua som i dag. 

Økt bruk av 
Vintervasskleiva av 
alpinister. 

 

Utbygd skianlegg vil 
bli brukt hver dag på 
vinteren                        
Sykkelanlegg i 
alpinområdene vil gi 
helårsbruk. 

Tradisjonelt 
friluftsbruk reduseres 
kraftig i skråningen 
mellom Litlgråkallen 
og Kobberdammen.   

Mulighet for 
tradisjonelt friluftsliv 
styrkes mellom 
Skistua-Gråkallen- 
Vintervatnet når 
Vintervasskleiva 
forsvinner.                      

Barn - Vintervasskleiva er 
for bratt for 
nybegynnere, 
fungerer ikke som en 
rekrutteringsbakke 

- for erfarne kjørere 
opprettholdes tilbudet 
som i dag. 

Intruktørbakken 
opprettholdes som i 
dag – særlig viktig for 
barn på skikurs. 

- Muligheter til topptur 
til Gråkallen for 
barnefamilier 
opprettholdes.  

Muligheter til 
tradisjonelt friluftsliv 
opprettholdes. 

- Vintervasskleiva er 
for bratt for 
nybegynnere. De 
som er litt øvet får 
bedre tilbud i bakken  

Intruktørbakken 
opprettholdes som i 
dag – særlig viktig for 
barn på skikurs. 

-Småbarnsfamilier 
skal fortsette å bruke 
området som i dag 
både sommer og 
vinter   

Muligheter til 
tradisjonelt friluftsliv 
opprettholdes.                    

- Nytt anlegg vil gi et 
bedre og bredere 
tilbud for alpint enn 
Vintervasskleiva ved 
at det kommer egne 
barnebakker som øker 
brukervennligheten. 

Rekrutteringseffekten 
blir bedre.   

Det blir økte mulighet 
for familier å dra hit og 
gjøre ulike aktiviteter– 
både langrenn og 
alpinsport.  

Tilgjengeligheten til 
turnettet sommer og 
vinter øker ved økt 
parkering. 

Muligheter til 
tradisjonelt friluftsliv 
reduseres. 
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Unge Mulighetene for alpint 
blir som i dag. 

Muligheter for 
tradisjonelt friluftsliv 
blir som i dag. 

Fortsatt bruk av 
instruktørbakken for 
skikurs og kjøring 
ellers. 

Det er lite ungdom i 
området både 
sommer og vinter 
med unntak av de 
som driver idrett.  

Økt bruk av 
Vintervasskleiva for 
alpinister. 

Fortsatt bruk av 
instruktørbakken for 
skikurs og kjøring 
ellers. 

-  Nytt alpinanlegg vil 
lokke ungdom ut i 
naturen og til idretten 
–Skal brukes som 
anlegg for fri kjøring, 
rekruttering og 
utfoldelse for snøbrett 

- Sommeraktiviteten 
er dårlig i dag og et 
nytt sykkelanlegg vil gi 
tilbud til ungdom 

 

Mennesker 
med nedsatt 
funksjonsevne 

Dagens bruk 
opprettholdes 

Vil fortsette å bruke 
Skistua som 
serveringsplass og 
som utgangspunkt for 
turer på samme måte 
som i dag 

Dagens bruk 
opprettholdes. 

Vil fortsette å bruke 
Skistua som 
serveringsplass og 
som utgangspunkt for 
turer på samme måte 
som i dag. 

Vil få vinterbruk - skal 
tilrettlegges for bruk 
for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne 

Med et anlegg nær 
byen er det muligheter 
til å ha med seg en 
venn som kan hjelpe 
til, og det kan bli 
lettere å arrangere 
gruppeturer   

Pensjonister Vil bruke området for 
turer og opphold som 
i dag. 

Vil bruke Skistua som 
serveringsplass og 
utgangspunkt for 
turer og opphold som 
i dag.’ 

Pensjonister som 
kjører alpint vil få et 
bedre tilbud enn 
tidligere i 
Vintervasskleiva 

Nytt alpinanlegg vil gi 
pensjonister som 
kjører alpint et mye 
bedre tilbud enn i dag. 

Det er større 
muligheter for 
tradisjonelt friluftsliv 
fra Skistua mot 
Vintervannet enn i dag 

Barnehager Dagens muligheter til 
bruk opprettholdes 

Dagens muligheter til 
bruk opprettholdes 

Dagen muligheter til 
bruk opprettholdes. 
Muligheter til bruk av 
nytt alpinanlegg 
styrkes ved at det 
kommer egne 
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barnebakker. 

Skoler Dagens muligheter til 
bruk opprettholdes 

Dagens muligheter til 
bruk opprettholdes. 

En oppgradering av  
Vintervasskleiva vil  
øke kvaliten på 
alpinanlegget som 
igjen kan føre til at 
området blir mer 
attraktivt for bruk til  
skoleskidager enn i 
dag. 

Dagens muligheter til 
bruk opprettholdes.  

Muligheter til bruk av 
skoler i nytt 
alpinanlegg styrkes 
ved at det kommer 
egne barnebakker og 
at anlegget er 
moderne. 

Universitet/ 

Studenter 

Dagens muligheter til 
bruk opprettholdes 

Dagens muligheter til 
bruk opprettholdes. 

En oppgradering av  
Vintervasskleiva vil  
øke kvaliteten på 
alpinanlegget som 
igjen kan føre til at 
området blir mer 
attraktivt for bruk.  

Dagens muligheter til 
bruk opprettholdes. 

Det bli redusert bruk 
av området mellom 
Litlgråkallen og 
Kobberdammen til 
tradisjonelt friluftsbruk.  

Vintervasskleiva 
legges ned og nytt 
alpinanlegg vil tilby 
nye attraktive 
aktiviteter.    
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9 Friluftsliv 

9.1 HVA UTREDES 

Dette kapitlet beskriver og analyserer verdier og konsekvenser for tema friluftsliv. Fordi det er idrettsanlegg 
som inngår i alternativene, vurderes også konsekvensene for idrett. Alpinanlegg kan oppfattes å ligge i 
grensesnittet mellom friluftsliv og idrett da særlig ungdom definerer alpinanlegg som en naturlig 
tilrettelegging av friluftsliv i marka. 

Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandringer og 
naturopplevelser. Motorisert fritidsaktivitet defineres ikke som friluftsliv (Direktoratet for naturforvaltning, 
(DN). 

I markaplanen er friluftsliv definert som en helsebringende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet 
som foregår i naturen 

Idrett er "fritids- eller hobbypreget aktivitet hvor kroppsstillinger eller -bevegelser er det sentrale element, og 
hvor utøverens egen innsats er avgjørende for resultatet" (Norges Idrettsforbunds definisjon) 

Utredningen skal beskrive friluftsbruken i utredningsområdet, herunder både dagens betydning og framtidig 
potensiale. Samtidig beskrives dagens bruk til idrett. 

Metodikken som er brukt for utredningstema friluftsliv – klassifisering av verdi, virkning og konsekvenser er 
basert på Statens Vegvesens håndbok 140, samt Håndbok i friluftsliv fra Direktoratet for naturforvaltning. 

 

9.2 FORHOLDET MELLOM IDRETT OG FRILUFTSLIV 

 
Mye av aktivitetene folk driver med i markaområdet er fysisk aktivitet som ligger i grenseland mellom idrett 
og friluftsliv. F. eks. brukes samme type tilrettelagte områder til løping og sykling som til turfriluftslivet. I følge 
håndbok om kartlegging og verdisetting av friluftsområder (DN håndbok nr. 25, 2004) er det ved verdisetting 
av friluftsområder naturlig å ta hensyn til idretts- og fritidsaktiviteter som lett kombineres med friluftsliv. 
 
Det sies videre at det bør skilles mellom  

1. Aktiviteter som i stor grad foregår på samme premisser som friluftslivet (bare bidrar til begrensede 
konflikter) 

2. Aktiviteter som krever anlegg i naturområdene eller arealer reservert for aktiviteter i lengre 
perioder/deler av året (det anbefales at disse kartlegges som idrettsområder). 
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I markaveilederen (DN-håndbok nr 24 2003) er det sagt at mange idrettsarrangement kan foregå uten store 
anlegg eller arenakrav, bl.a barneskirenn, mindre o-løp og lignende. Slike arrangementer kan lett tilpasses 
friluftslivet i marka. 

Motsetninger kommer ofte når det er snakk om forstyrrelser overfor andre markabrukere og slitasje på stier 
eller spor i skiløypa. Eksempel på aktiviteter som skaper motsetninger er trening på terrengsykling eller 
hundekjøring 

Mål og retningslinjer om friluftsliv i marka (Markaplanen 2002) 

• Friluftslivsbruken av markaområdene skal i størst mulig grad skje med 
basis i allemannsretten med forståelse både for rettighetene og pliktene 
den innebærer. 

• Spesielle restriksjoner på den allmenne ferdsel og friluftslivbruken bør bare 
innføres når bruken fører til klar konflikt med andre viktige interesser 
som drikkevann- eller verneinteresser. 

• Tilrettelegging og andre tiltak bør skje i samarbeid med grunneierne. 
Andre virkemidler for å sikre gjennomføring må tas i bruk der en ikke 
kommer til rimelige ordninger gjennom samarbeid. 

• Særlig viktige områder for friluftsliv bør være i kommunalt eller statlig eie 
og forvaltet av kommunen. 

 
 
Mål og retningslinjer for idrett i marka (fra Markaplanen 2002): 
 

• Etablering av nye idrettsanlegg i marka skal begrenses. 

• Idretter, som er friluftsrelaterte og som er avhengige av marka som 
arena, skal gis muligheter til å etablere faste idrettsanlegg.  

• Eventuelle nye idrettsanlegg legges til nærsonen, kart om soneinndeling.  
• Ikke faste startarenaer søkes lagt til nærsonen. 

• Kommune skal arbeide aktivt for å begrense interessemotsetningene 
mellom idrett og friluftsliv ved å bedre ferdselskulturen og 
tilretteleggingen 

 
Det er mange idrettsanlegg i bymarka. Tabellen viser en oversikt som var gitt i Markaplanen 2002 
 

Tabell 1 Idretter som har anlegg i marka (fra markaplanen 2002) 

Idrett Bymarka 

Langrennsarenaer 4 

Lysløyper 9 

Hoppbakker 8 

Alpinbakker 3 

Skiskytteranlegg 2 

Freestyleanlegg 1 

Orienteringskart 14 

Skytebaner 1 

Golfbaner 1 
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Vurdering av Vintervasskleiva 
 
Vintervasskleiva består av alpinbakkene, Vintervassbakken (den gamle hoppbakken) og freestylebakken. 
Vintervasskleiva er et beskjedent alpinanlegg som i dag kombineres med bruk til tradisjonelt friluftsliv. Den 
aktivitet som alpintrekket og nedfartene i Vintervasskleiva fører med seg gjør at flere kommer seg ut i marka, 
får gode opplevelser og opplæring. Likevel er anlegget et opparbeidet idrettsanlegg med tekniske 
installasjoner og arealene blir reservert til denne aktiviteten i de helgene det holdes åpent i vintersesongen. 
Vintervasskleiva mottar spillemidler. Dette oppleves av andre som begrensende og som et forstyrrende 
element. Det er særlig lyssettingen, de tekniske installasjonene og aktiviteten som blir lagt merke til. Det kan 
diskuteres om anlegget skal betraktes som et idrettsanlegg eller kan gå under begrepet friluftsliv. Ut fra 
definisjonen i DN-håndbok om kartlegging av friluftsområder, og ut fra avklaringer med Trondheim kommune 
på arbeidsmøte den 14.02.12 betraktes anlegget som et idrettsanlegg. Dette medfører at anlegget ikke er 
forenelig med tradisjonelt friluftsliv. 
 
Vurdering av Instruktørbakken 

Instruktørbakken ligger bak Litlgråkallen ved Skistua og består av heis og preparert alpinbakke som brukes 
til snøbrett- og slalåmkurs.  Fra toppen av bakken er det en fantastisk utsikt over marka, Tømmerdalen og 
byen. Instruktørbakken drives på dugnad av Skiinstruktørene i Trondhjems skiklubb. Etter at 
barneskikursene er avviklet er bakken åpen en kveld i uka frem til påske, eller så lenge forholdene tillater 
det.  Instruktørbakken er en fin bakke for nybegynnere og litt mer øvede brettkjørere og slalåmkjørere. 
 

Intruktørbakken er et mer beskjedent anlegg enn Vintervasskleiva. Instruktørbakken har tekniske 
installasjoner og lyssetting. Instruktørbakken mottar spillemidler og betraktes på samme måte som 
Vintervasskleiva som et idrettsanlegg som ikke er forenelig med tradisjonelt friluftsliv. 

 

9.3 VERDISETTING - DAGENS SITUASJON 

Metodikk 

Det vurderes hvilken betydning området har for ulike brukere. Området vurderes ut fra dagens bruk etter en 
tredelt skala på liten, middels, og stor verdi. Kunnskap om dagens bruk er både hentet fra resultatet fra 
workshopen hvor det deltok representanter fra ulike organisasjoner, fra lokalkunnskap og fra markaplanen 
fra 2004 og fra kapitlene 7 og 8 om undervisning og om brukergrupper. 

Avgrensning av delområder 

For å lette verdisettingen innenfor undersøkelsesområdet er planområdet inndelt i fire tilnærmet like områder 
j fr fig 27. 

A - Gråkallen skipark  

B - Litlgråkallen + Skistua  

C - Lia mellom Litlgråkallen og Kobberdammen  

D - Fjellsætra – Kobberdammen  
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Figur 26 Avgrensning av planområdet i delområdenen A,B,Cog D 

 

9.3.1 Generelt om planområdet  

Generelt er planområdet mye brukt i dag. Mange deltagere på Workshopen ønsker å se planområdet i en 
naturlig sammenheng med resten av Bymarka. Innenfor planområdet er det stor aktivitet.  

Området er:  

• Utgangspunkt for korte og lengre turer vinter og sommer,  
• Et sentralt målpunkt som innfallsport til resten av marka, og endestasjon for buss 
• Det er turmål som topptur til Gråkallen, Skistua med servering, og Studenthytta med ulike aktiviteter 

og Fjellsætra med kapell og idrettshytte 
• Fiske-, bade, og skøyteområder som Vintervatnet og Kobberdammen 
• Sentrale stier som er godt tilrettelagt, oppleves trygge og er mye brukt 
• Sentrale ferdselslinjer som fører til turmål  i hele marka. 
• Mindre sentrale stier og områder som tilbyr ro og stillhet 
• Det er områder som er spesielt godt egna for barn og unge 
• Det finnes et godt opparbeida skileikområde – Gråkallen skileik 
• Det finnes skitrekk - Instruktørbakken og alpinbakke - Vintervasskleiva  

A 

B 

C 

D 
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• Det er områder egna for skikurs både innenfor alpint og nordisk disiplin. 
• Flere stier med kvalitet egna for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
• Områder der det arrangeres langrenn, o-løp og løping 
• Områder i bruk, men ikke tilrettelagt for downhillsykling 

 

 

Figur 27 Kartet viser noe av dagens bruk innen planområdet. I tillegg kommer stier og skiløyper. 

Hovedutfartsretning er merket med grønne piler 

Bruk av Vintervasskleiva, Instruktørbakken og Gråkallen Skileik 

I følge Haug i Skiklubben er bruken følgende for sesongen 2011: 

Skileiken:   12400 registrerte brukere (pluss flere som ikke er registrert) 

Vintervasskleiva:  ca 2000 brukere 

Skileik 



 Oppdragsnr.: 5114507 

 Dokument nr.:       

Områdeplan for Litlgråkallen, Fjellsæter og Kobberdammen 

 

 | Konsekvensutredning 

 Revisjon:       

 

n:\511\45\5114507\4 resultatdokumenter\41 rapporter\dagens og framtidig bruk\rev 1\2012-06-20 dagens og framtidig 

bruk - rev 1.docx 

2011-12-12 | Side 60 av 103

 

Instruktørbakken:   900 – 100 besøkte (skikurs og besøkende på kvelder som er åpne) 

 

9.3.2 Område A - Vintervasskleiva 

Friluftsliv 

Området er også mye brukt som turområde om sommeren, særlig stiene langs Vintervatnet. Langs 
Vintervatnet både bades og fiskes det, og det er flotte naturlige rasteplasser som for mange er turmål. Når 
forholdene er bra brukes området som skøytebane. Gråkallen er et populært topp-punkt med god utsikt. 

Dette området er en av de mest brukte områdene i marka. Mange stier på kryss og tvers vitner om utstrakt 
bruk. I dette området ligger attraksjonene tett og nært vei. Området er lett tilgjengelig med rutebuss, men det 
er få avganger. NTNUI har buss til Studenterhytta en gang i uka. Det er og parkeringsplasser ved 
Skistua/Litlgråkallen og Henriksåsen, men på de store utfartshelgene er det for få plasser og 
tilgjengeligheten er ikke god nok. 

Området har spesielt gode visuelle opplevelseskvaliteter. Fordi området er særlig god egnet og godt 
tilrettelagt til friluftsliv vurderes området å ha stor verdi.  

    Liten        Middels      Stor          

 |-----------|------------|------------| 

                                          ▲ 

Idrett 

Vintervasskleiva er Trondheims eldste nærmiljøanlegg for alpint. Anlegget har 5 nedfarter med ulik 
vanskelighetsgrad. Her er det også en gammel hoppbakke og en forholdvis ny freestylebakke. Anlegget 
drives på natursnø. Dette gir som regel oppstart i løpet av januar. Ved nok snø lages big jumps Anlegget er 
populært blant snowboardere og telemarkkjørere. Slalåmkjørerne er i følge opplysninger i workshopen, også 
på veg tilbake til Vintervasskleiva. 
 

Det har vært hoppbakke og skianlegg i Vintervasskleiva og området har vært brukt som turområde i flere 
generasjoner. Gråkallbakken ble opparbeidet mot slutten av 1800-tallet. Eldre frilufts- og idrettsfolk har et 
livslangt forhold til området. Området kan derfor sies å ha identitetsverdi for aktive idrettsutøvere og 
frilfustfolk i flere generasjoner. På grunn av dette vurders området til å stor verdi for idrett.  

 

    Liten        Middels      Stor          

 |-----------|------------|------------| 

                                          ▲ 

 

9.3.3 Område B - Skistua og Litlgråkallen 

Friluftsliv 

På Litlgråkallen ligger  Litlgråkallen leir (militært anlegg) og  kurs og konferansesenter. Mot Blomstertjønna 
ligger Skistua, og Studenthytta ligger like i nærheten. Det ligger også ei Røde Kors-hytte i området. Det er 
opparbeidet et stort og populært skileikområde – Gråkallen Skileik på sørsiden av Fjellsetervegen. 
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Det er parkeringsområder ved Skistua, Litlgråkallen og Henriksåsen hele året, og i tillegg brøytes myra på 
Litlgråkallen til parkering på vinteren når føreforholdene tilsier at det re mulig. 

Skistua er ei serveringshytte som også brukes til møter og selskapelighet. Stiftelsen Skistua, som er et 
samarbeid mellom Trondheims skiklubb og Trondheim kommune, eier Skistua. Skistua er både et turmål i 
seg selv og et utgangspunkt for videre turer. Det er flere måter å komme seg til Skistua på – man kan følge 
Fjellseterveien fra Byåsen butikksenter eller bruke det store nettverket av stier og grusveier som finnes. 

Skistua har vært et naturlig samlingspunkt siden 60-tallet, og før det, representerer viktig kulturhistorie og har 
en stor identitetsskapende verdi for flere generasjoner. Området rundt Skistua ble i større grad brukt som 
utgangspunkt for skiturer og festligheter tidligere. Bussen gikk oftere og det var større parkeringsarealer. 
Dette gjorde stedet til et knutepunkt som mange brukte. 

I dag er Skistua et møtested for søndagskaffe og rasteplass. Skistua er utgangspunkt for mange aktiviteter 
både i idretts- og friluftslivsammenheng. 

Blomstertjønna er et lite tjern i nærheten av Skistua. Om vinteren er Blomstertjønna en populært plass for 
skøytegåing.  

Skistua og Studenthytta og området rundt brukes ofte og av mange. Der er et viktig felles møtested, lett 
tilgjengelig, er både turmål og utgangspunkt for turer i marka, kan sies å ha identitetsskapende verdi, og  har  
svært stor verdi i friluftslivssammenheng.  

Gråkallen Skileik er opparbeidet gjennom flere år og er svært populær. Den er betjent lørdager og søndager 
om vinteren, men prepareres også ofte på ukedagene. Området kan bukes av alle og kan bestilles til 
skoleskidager på dagtid og idrettslag, klasseturer og bursdagsselskap på ettermiddager. 

Områdets verdi vurderes totalt sett som stor. 

 

    Liten        Middels      Stor          

 |-----------|------------|------------| 

                                           ▲ 

 

Idrett 

Skistua og området rundt har vært sentral i mange idrettsarrangement som; Fjellseterløpet, flere O-løp og 
treninger og  Markatrimmen. Skistua er utgangspunkt for Skiklubbens skikurs. 

 

Studenterhytta eies og drives av NTNU ved hyttestyret. Dette er ei hytte for alle byens studenter. Her er det 
sosiale aktiviteter og mulighet for eksamenslesing. Studenterhytta brukes som utgangspunkt for langrenn og 
orienteringsarrangement som Hu og Hei, og andre aktiviteter knyttet til studentidrettslaget. Det settes opp 
buss til Studenthytta hver tirsdag. 

Totalt sett vurderes området til å stor verdi for idretten. 

 

    Liten        Middels      Stor          

 |-----------|------------|------------| 

                                           ▲ 
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9.3.4 Område C - Lia mellom Gråkallen ,Litlgråkallen og Kobberdammen 

Friluftsliv 

Området er preget av noe bart fjell, noen karrig barskog, noe frodige bar- og lauvskoger og mye myr. 
Skråningen heller bratt ned mot Kobberdammen. Området ligger innenfor «Evighetsskogen» og har store 
naturkvaliteter. På denne strekningen, som er bratt, men lettgått, finnes mange fine utsiktspunkter hvor hele 
byen kan sees. Området er ikke tilrettelagt for friluftsliv. Det går en naturlig tursti fra Kobberdammen opp mot 
Gråkallen som i økende grad blir benyttet til turgåing og også til downhillsykling som kan oppleves å være i 
konflikt med det tradisjonelle friluftslivet. Det er flere stier som går på kryss og tvers i området. 

I området finnes også veletablerte løypetraseer som Nordrenna, Udbyløypa og Rustadrenna. Dette er gamle 
løypetraseer som tradisjonelt er brukt til skikjøring og til aking. Løypetraseene er ikke godt vedlikeholdt. 

Tilgjengeligheten til friluftsområdet er god i den sørlige delen av området med bussforbindelse og 
parkeringsløsninger ved Skistua og Litlgråkallen.  

Det er få tekniske innretninger i området, med unntak av forsvarsanlegg og Instruktørbakken. Området 
mellom Kobberdammen og Studenterhytta brukes i hovedsak til bærplukking og turgåing.  

I dette området finnes det flere gode turmuligheter, men det er få stier i dag. På grunn av få stier og lite 
tekniske inngrep og anlegg oppfattes området av mange til å være en del av et sammenhengende område 
for turer som kan tilby både, ro, stillhet og naturopplevelse. Området har potensiale for økt bruk til friluftsliv. 

Fordi området inviterer til tradisjonelt friluftsliv i stillhet og ro vurderes verdien i området til stor. 

    Liten        Middels      Stor          

 |-----------|------------|------------| 

                                     ▲ 

Idrett 

Instruktørbakken har et lite skitrekk som brukes bl.a. når Skiklubben har skikurs, slalom og alpin skileik. 
Skikursene gir en tidlig start og underbygger for seinere interesse for sporten og generelt friluftsliv. Utenom 
Instruktørbakken brukes området til frikjøring. Lia har et åpent og bratt terreng og er fint for telemarkkjørere 
som vil gå tur og frikjøre utenfor preparerte løyper. Det arrangeres treninger og løp i orientering. 

Området vurderes i dag å ha middels verdi for idrett. 

    Liten        Middels      Stor          

 |-----------|------------|------------| 

                       ▲ 

 

9.3.5 Område 4 - Fjellsætra – Kobberdammen 

Friluftsliv 

Generelt preges området av godt opparbeidete stier og rasteplasser. Området er lett tilgjengelig med 
barnevogn og sykkel, og er mye brukt. Området er den øverste delen av Ilavassdraget – et kulturhistorisk 
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viktig vassdrag som er godt tilrettelagt for friluftsliv fra marka til byen. Ilavassdraget er veldig populært i sin 
helhet. 

Rundt Kobberdammen er det tilrettelagte turstier, rasteplasser, badeplasser, fiskemuligheter og området 
brukes bl a til overnatting om sommeren og til å gå på skøyter om vinteren. Mange sykler på stiene og de er 
framkommelige med barnevogn.  Kobberammen ligger ca. 10 min. gange fra parkeringsplassene ved Gamle 
Bynesveg og litt lengre fra parkeringsplassen ved Fjellsætra. Området rundt Kobberdammen er idyllisk og 
lett tilgjengelig turmål. Det går en godt opparbeidet tursti som er kjørbar (brukes ved vedlikehold av dam) fra 
Fjelsetervegen sør-øst fra Fjellsætra til Kobberdammen. Kobberdammen er det beste og mest populære 
fiksevann  i Bymarka. Det går gjennomgående turstier gjennom området og området er et turmål i seg selv. 

Fjellsæterområdet har: 

• Fjellsæter kapell der det holdes gudstjenester  

•  Freidighytta med jevnlige aktiviteter som Sportsklubben Freidig eier 

• To store opparbeidete parkeringsplasser 

• Et åpent kulturlandskap med blomsterenger egna til opplevelse, lek og opphold  

Fjellseterområdet er både et utgangspunkt for turer videre inni marka i alle retninger, og et turmål i seg selv.  

Dette området brukes mye av barnehager, skoler og idrettslag som oppholdsområde gjerne med overnatting, 
eller som utgangspunkt for turer.  

Hovedutfartsretningen er mot Kobberdammen og mot sør videre inn i marka bl. a. mot Grønlia. Fjellsæter 
har både pedagogisk verdi og opplevelseskvaliteter. Da området er brukt gjennom flere generasjoner og kan  
sies å ha identitetsskapende verdi. 

Totalt sett har området har svært store friluftslivskvaliteter og verdien settes til stor. 

    Liten        Middels      Stor          

 |-----------|------------|------------| 

                                     ▲ 

 

9.3.6  Sammenstilling av verdi for friluftsliv 

Tabellen nedenfor viser at hele planområdet vurderes til å ha stor verdi for frilutslivet i dag. Delområdene er 
forskjellige og appellerer til ulik bruk, men har hver sine store kvaliteter. Område A er god tilrettelagt, har 
vannkvaliteter, mulighet til å nå toppen av Gråkallen, er lett tilgjengelig og brukes mye hele året. Område B 
har severingsfunsjon, er godt opparbeidet, er lett tilgjengelig og er utgangspunkt for turer i hele marka. 
Område C er et område for stille rekreasjon, har store opplevelseskvaliteter, utsikt og varierende turterreng. 
Område D er godt opparbeidet, har vannkvaliteter, god tilgjengelighet og brukes av mange.  
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    Delområde  Verdi 

A -Vintervasskleiva Stor 

B - Litlgråkallen + Skistua Stor 

C- Lia mellom Litlgråkallen og Kobberdammen Stor 

D- Fjellsætra - Kobberdamen Stor 

 

9.3.7 Sammenstilling av verdi for idrett 

    Delområde  Verdi 

A -Gråkallen skipark Stor 

B - Litlgråkallen + Skistua Stor 

C- Lia mellom Litlgråkallen og Kobberdammen Middels 

D- Fjellsætra - Kobberdamen Middesl 

 

 

9.4 OMFANG OG KONSEKVENS  

Tiltakets omfang er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket (alternativet) 
vil medføre for det enkelte området. Omfanget vurderes for de samme områdene som er verdivurdert. 

 

Ved beregning av hvilket omfang endring i utbygging får for friluftslivet vurderes følgende: 

• Bruksmuligheter 
• Barriere for ferdsel og opplevelse 
• Attraktivitet 
• Identitetskapende betydning 

 
 

9.4.1 Alternativ 0  

A –Vintervasskleiva 

Vintervasskleiva beholdes som i dag uten oppgradering. Dette er Trondheims eldste anlegg for alpint. 

Bruksmuligheter 

Bruksmuligheten til alpinanlegget opprettholdes på det nivået det er i dag. Det betyr at det tekniske anlegget 
ikke oppgraderes og at det ikke utbedres eller opparbeides nye nedfarter. Anlegget vil over tid forringes og 
bli mindre attraktivt for bruk da det står i fare for å bli for «gammeldags» særlig for store barn og 
ungdommer. Brukergruppene blir som i dag med de naturlige variasjoner i trender innen alpinmiljøet som 
kommer og går. Skoler får fortsatt lov til å leie anlegget til skoleskidager av Skiklubben og anlegget holdes 
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åpent fra februar og ut sesongen. I 2012 åpnet anlegget 03.02.12 og har åpent lørdager og søndager fra kl. 
11.00 – 16.00. 

Barriere for ferdsel og opplevelse 

Alpinanlegget med sine tekniske installasjoner vil for enkelte utgjøre en barriere i vintersesongen. Barrieren 
oppleves mest pga tekniske installasjoner, aktivitet og lyssetting. Det er de som utøver det tradisjonelle 
friluftslivet i marka som opplever anlegget som en barriere. Om sommeren er anlegget en mindre barriere, 
men installasjonene finnes. I dette alternativet vil barrierevirkningen som oppleves i dag videreføres, men 
ikke bli større. 

Attraktivitet 

Området er på vinteren attraktivt for snowboardere, freekjørere og alpinister, gjerne familier med ulike 
ferdigheter og ulik alder. Her har det vært alpinanlegg i flere generasjoner. Området byr på fine natur- og 
landskapsopplevelser for denne brukergruppen og dette blir opprettholdt i 0-alternativet. Området er ikke 
attraktivt på vinteren for det tradisjonelle friluftslivet. Attraktiviteten blir som i dag. 

Identitetskapende betydning 

Anlegget er Trondheims eldste alpinanlegg og her har mange fått sine første alpinerfaringer. Anlegget er i 
mange Trondhjemmere sin bevissthet og har dermed stor identitetsverdi. Områdets identitetsverdi 
opprettholdes.  

Oppsummert 

Idrett 

Vintervasskleiva er et idrettsanlegg. Omfanget av 0-alternativet blir som i dag og medfører ingen endringer. 
For de som er fornøyde med det tilbudet og den standard som finnes i dag, blir 0-alternativet positivt. 0-
alternativet  betyr også at anlegget gradvis forringes og mengde og variasjon i brukergrupper og intensitet 
kan synke, særlig blant barn og unge som er opptatt av å følge med på nye trender. For de som ønsker seg 
et oppgradert eller nytt alpinanlegg i Gråkallen blir omfanget negativt. Omfanget vurderes til litt positivt fordi 
alpinanlegget opprettholdes. 

Meget stor     Stor           Middels       Liten           Ubetydelig      Liten         Middels        Stor         Meget stor       

 negativ         negativ      negativ        negativ      positiv          positiv          positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

                                                                              ▲ 

Konsekvensgrader blir liten positiv for idrett.  

Friluftsliv 

For de som helst vil utøve det tradisjonelle friluftslivet blir 0-alternativet utilfredstillende. Fordi alpinanlegget 
er definert som et idrettsanlegg og ikke forenelig med tradisjonelt friluftsliv, fastsettes omfanget liten til 
middels negativt 

Meget stor     Stor           Middels       Liten           Ubetydelig      Liten         Middels        Stor         Meget stor       

 negativ         negativ      negativ        negativ      positiv          positiv          positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 
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                                            ▲ 

Konsekvensraden er liten negativ konsekvens. 

 

B- Litlgråkallen + Skistua 

Alternativet innebærer at bygningene knyttet til Litlgråkallen fjernes og området går tilbake til grønnstruktur. 
Status for Skistua blir som i gjeldende reguleringsplan fra 01.03.01. Status for Studenthytta og Gråkallen 
Skileik blir som i dag. 

Bruksmuligheter 

Gjerdet rundt Litlgråkallen tas bort og husene rives, noe som medfører at arealet kan tas i bruk som ordinært 
markaområde. Litlgråkallen er et lavt toppunkt med utsikt over marka nordover og byen. Området vil etter 
hvert gro til med stedegen vegetasjon og til slutt ligne på skogområdene rundt. Stier som i dag slutter i 
gjerdekanten kan føre fram til veg og videre til Skistua. Området vil etter hvert tas i bruk som et vanlig 
markaområde. 

Barriere for ferdsel og opplevelse 

Gjerde og bygningene som fjernes medfører at en barriere for bruk fjernes. Når et anlegg har vært på 
samme sted i lang tid har markabrukerne blitt vant til at området er utilgjengelig, og det vil ta litt tid før 
området tas i bruk til annet formål.  

Attraktivitet 

Området som blir frigjort vil på sikt bli et attraktivt utsiktspunkt og ordinært markaområde.  

Identitetskapende betydning 

Område har sin identitet som forsvarsområde. Det er ikke knyttet spesielle andre identiteter til området. Når 
anleggene forsvinner vil området få en identitet som ordinært markaområde.  

Oppsummert 

Friluftsliv 

Tiltakets omfang i forhold til friluftsliv er vurdert til liten positiv til middels positivt omfang fordi det tilføres 
areal for bruk til friluftsliv. 

 

Meget stor     Stor           Middels       Liten           Ubetydelig      Liten         Middels        Stor         Meget stor       

 negativ         negativ      negativ        negativ      positiv          positiv          positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

                                                                                        ▲ 

Tiltakets konsekvens er vurdert til liten til middels positiv. 

Idrett 

Området har stor verdi i forhold til ulike idrettsaktiviteter som konkurranser og treninger. Omfanget av 0-
alternativet vil ikke endre dagens muligheter for idretten 
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Meget stor     Stor           Middels       Liten           Ubetydelig      Liten         Middels        Stor         Meget stor       

 negativ         negativ      negativ        negativ      positiv          positiv          positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

                                                                   ▲ 

C- Lia mellom Litlgråkallen og Kobberdammen 

Friluftsliv og idrett 

Tiltaket medfører at Instruktørbakken beholdes som i dag, og alternativet vil heller ikke medføre noen andre 
endringer i området. Tiltaket vil ikke endre bruksmulighetene eller medføre noen barriereeffekter i dette 
området. Tiltaket vil ikke ha noe omfang for friluftsliv og idrett og området kan brukes som i dag. Omfanget 
av 0-alternativet er vurdert til ubetydelig. 

 

Meget stor     Stor           Middels       Liten           Ubetydelig      Liten         Middels        Stor         Meget stor       

 negativ         negativ      negativ        negativ      positiv          positiv          positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

                                                                    ▲ 

Tiltakets konsekvens er vurdert til ubetydelig. 

 

D - Fjellsætra – Kobberdammen 

Friluftsliv og idrett 

Tiltaket vil ikke berøre traseen og vil ikke medføre nye konsekvenser for området og øke eller redusere 
muligehtene for å utøve idrett. Omfang av tiltaket settes derfor til ubetydelig omfang. 

 

Meget stor     Stor           Middels       Liten           Ubetydelig      Liten         Middels        Stor         Meget stor       

 negativ         negativ      negativ        negativ      positiv          positiv          positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

                                                                  ▲ 

Tiltakets konsekvens for mulighet for friluftsliv er vurdert til ubetydelig (0). 

Oppsummering 0-alternativet 

Delområde Alt 0 

Friluftsliv 

Alt 0 

Idrett 

A Vintervasskleiva -- + 

B Litlgråkallen-Skistua + + 

C Lia mellom    
Kobberdammen og 

0 0 
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Litlgråkalen 

D Fjellsætra- 
Kobberdammen 

0 0 

Total 0/- + 

   

 

9.4.2 Alternativ I – Alternativ for Litlgråkallen og Skistua 

 

A-Gråkallen Skipark 

For Gråkallen skipark innebærer alternativ I at Vintervasskleiva oppgraderes innenfor dagens standard - dvs. 
ingen tilleggsfunksjoner. Bruken skal ikke endres. Det vises til vedlegg I for utdyping av hva som ligger i en 
oppgradering av området. 

Omfang av oppgradering blir: 

• snøproduksjonsanlegg  

• nytt lysanlegg  

• noe bearbeiding av traseer, slik at det blir mulig å kjøre prepareringsmaskiner (i dag er det for mye 
stein, røtter osv)  

• vurdering om den igjengrodde hoppbakken kan benyttes som en del av alpinanlegget. 

Bruksmuligheter 

Generelt vil en oppgradering av Vintervasskleiva være en oppgradering av et idrettsanlegg. 
Snøproduksjonsanlegget vil sikre tidligere sesongstart og stabile snøforhold som medføre en lengre 
brukssesong. Nytt lysanlegg vil sikre bedre kjøreforhold og at løypene dermed blir lettere tilgjengelige og 
oppleves mer kjørbare. Bearbeiding av traseer vil medføre at steiner og stubber tas vekk, nedfartene blir 
bedre arrondert og traseene bedre og sikrere å kjøre. Dette vil lette forholdene for tråkkemaskiner og 
bearbeiding av løypene. Den gjengrodde hoppbakken skal vurderes brukt til alpinanlegg. Å ta den i bruk 
medfører rydding av gjengroingsskogen, og bearbeiding av bakken ved å ta vekk stubber og røtter. Når 
hoppbakken er ryddet og preparert for alpin kjøring vil dette gi en utvidelse og en ny dimensjon til 
alpinanlegget som vil virke positivt for de brukerne av marka som kjører alpint. Brukerne av alpinanlegget vil 
bli flere, men samtidig vil anlegget betraktes som svært lite til alpinanlegg å være – og ha mer karakter av et 
nærmiljøanlegg for alpin. Ved oppgradering, vil alpinanlegget fortsatt ha aktiviteter som grenser mot friluftsliv 
og er positive i friluftslivsammenheng og disse vil styrkes. 

Omfanget av tiltaket for det tradisjonelle friluftslivet vil medføre en forsterking av de tekniske inngrepene i 
marka og en utvidelse av idrettsanlegget. Tiltaket vil dermed vurderes til å få et negativ omfang. Den 
aktiviteten/bruken som etter oppgradering vil foregå i Vintervasskleiva er mer i tråd med idrett enn frilustliv . 
Men en oppgradering av anlegget er ikke kategorisk negativt for friluftslivbruken av marka.  Likevel defineres 
oppgradering av Vintervasskleiva som en oppgradering av et idrettsanlegg og er ikke forenelig med det 
tradisjonelle friluftslivet. Omfanget vurderes til lite til middels negativt. 
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Barriere for ferdsel og opplevelse 

Oppgraderingen vil medføre at anlegget i større grad oppleves som en barriere pga økt opparbeidingsgrad. 
Det vil bli en større grad av lysforurensning enn i dag. At hoppbakken blir bearbeidet med tanke på 
alpinanlegg, medfører en utvidelse av alpinanlegget og dette innebærer nye barrierer for tradisjonelt friluftsliv 
spesielt på vinteren. Barrierevirkningen vil likevel ikke være like omfattende som å etablert et nytt 
alpinanlegg et sted det ikke har vært tidligere.  

Attraktivitet 

En oppgradering av anlegget vil gjøre alpinanlegget mer attraktivt og moderne for alpinbrukerne. For 
utøverne av tradisjonelt friluftsliv vil området blir mindre attraktivt pga større tekniske inngrep i marka og økt 
bruk og forstyrrelser. 

Identitetskapende betydning 

At det finnes et alpinanlegg i Vintervasskleiva har identitetsverdi for mange Trondhjemmere. En 
oppgradering av anlegget vil medføre signaler om fortsatt alpinanlegg og øke lysten til økt bruk og 
opprettholde områdets identitet. Det er lenge siden marka var uten alpinanlegg og de færreste har derfor en 
identitet til området uten alpinanlegg.  

Konklusjon 

Friluftsliv 
 
For det tradisjonelle friluftslivet vil barrierevirkningen øke, lys og bruksintensitetsforstyrrelsen vil være 
negative og området vil være mindre attraktivt særlig på vinteren. For aktivitetene i Vintervasskleiva som er i 
grenseland mellom idrett og friluftsliv, vil en oppgradering være positive. Likevel defineres oppgradering av 
Vintervasskleiva som en oppgradering av et idrettsanlegg og er ikke forenelig med det tradisjonelle 
friluftslivet. Omfanget vurderes til middels negativt. 
 

Meget stor     Stor           Middels       Liten           Ubetydelig      Liten         Middels        Stor         Meget stor       

 negativ         negativ      negativ        negativ      positiv          positiv          positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

                                   ▲ 

Aternativ 1 vurderes i dette delområdet til å ha middels negativ konsekvens. 

Idrett 

En oppgradering av Vintervasskleiva vil modernisere anlegget og dermed øke verdien, identiteten, 
attraktiviteten og bruken av alpinanlegget og oppleves positivt for idretten. Dette vil medføre økt bruk. I 
alternativet er det ikke vurdert nye parkeringsplasser. Tilgjengeligheten til oppgradert alpinanlegg kan derfor 
bli redsusert. På grunn av at alpinanlegget blir oppgradert vurderes omfanget av tiltaket å bli middels positivt. 
 
Meget stor     Stor           Middels       Liten           Ubetydelig      Liten         Middels        Stor         Meget stor       

 negativ         negativ      negativ        negativ      positiv          positiv          positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

                                                                                                 ▲ 

Konsekvensene av tiltaket for idretten i dette delområdet blir middels positiv. 
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B - Litlgråkallen + Skistua 

Det er nødvendig å omtale Litlgråkallen og Skistua hver for seg fordi alternativet medfører endringer på 
Litlgråkallen og dagens regulering som gjelder for Skistua. Status for Studenthytta og Gråkallen Skileik blir 
som i dag. 

Litlgråkallen 

• Legge tilette for at skoler og ulike frivillige organisasjoner kan bruke området som kurs om 
konferansesenter opprettholdes 

• 3 bygninger beholdes (blå på fig 29) 

 

Figur 28 Blå bygninger merket A beholdes. Røde bygninger merket B fjernes og området 

tilbakeføres til natur. 

 

• Bygninger merket med rødt, B, fjernes og deler av området tilbakeføres til naturområde, se fig. 29. 

• Gjerdet rundt anlegget rives og det legges til rette for at skole og ulike frivillige organisasjoner kan 
benytte messebygningen. 

Bruksmuligheter 

Dette fører til at tre bygninger blir stående slik at både MOT og forsvaret fortsatt er etablert i området. MOTs 
aktivitet medfører at området får økt bruk til leirvirksomhet som også er friluftslivretta, mest i nærheten av 
Litlgråkallen. Dette medfører også at skoler og ulike frivillige organisasjoner kan bruke messebygningen. De 
resterende bygningene blir revet og området går tilbake til natur av seg selv eller det tilplantes. Området som 
går tilbake til natur etter at gjerdet rundt bygningene fjernes, vil være åpent for allmenn ferdsel og kan nyttes 
til utsiktspunkt og/eller tradisjonelt friluftsliv.  

Barriere for ferdsel og opplevelse 
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Bygninger og gjerdet rundt kan i dag oppleves som en barriere for friluftsbruk av Litlgråkallen. Denne 
barriæren vil reduseres når halvparten av dagens bygningsmasse og gjerdet rundt fjernes. Samtidig kan økt 
bruk til leir, skole og organisasjonsvirksomhet medføre at det allmenne friluftslivet  i perioder kan føle seg 
fortrengt.  

Attraktivitet 

Området Litlgråkallen er ikke et attraktivt friluftsområde i dag. Med de tiltak som foreslås i alternativ I vil deler 
av området frigjøres til friluftsliv og vil på sikt få økt attraktivitet og bruk. 

Identitetsskapende betydning 

Området Litjgråkallen har liten identitetsskapende betydning i dag. Når deler av området frigis vil området 
etter hvert innarbeides som friluftslivsområde og dermed øke sin identitetsskapende betydning i forhold til 
friluftsliv.  

Skistua 

Alternativet medfører at gjeldende reguleringsbestemmelsene for Skistua søkes harmonisert med ny planer 
om ny aktivitet i området. Dette innebærer spesielt at Skistua må gis samme muligheter til kurs- og 
konferanser som det gis mulighet for i det tidligere messebygget på Litlgråkallen. Dette innebærer også at 
områdene rundt Skistua kan få økt bruk i perioder i forbindelse med bruk av friluftslivsaktiviteter i forbindelse 
med kurs og konferanser, men det er vanskelig å fastslå om dette fører til at det tradisjonelle friluftslivet 
fortrenges. Dette kan derfor være en positiv utvikling for friluftslivet i området.  

Oppsummert 

Friluftsliv 

Hovedsakelig fordi det på Litlgråkallen frigjøres nytt areal som kan gå tilbake til naturlig tilstand og benyttes i 
friluftslivsammenheng, vurderes tiltaket til å ha positivt omfang. I tillegg vil det i forbindelse med MOT sitt 
anlegg med mulighet for skoler og organisasjoner til å ha leir og friluftslivsaktiviteter derfra, samt at Skistua 
får mulighet til å ha kurs og konferanser, øke friluftsbruken i området. Omfanget av tiltaket vurderes til liten 
positiv. 

Meget stor     Stor           Middels       Liten           Ubetydelig      Liten         Middels        Stor         Meget stor       

 negativ         negativ      negativ        negativ      positiv          positiv          positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

                                                                                  ▲ 

Tiltaket vurderes til å ha liten positiv konsekvens for friluftslivet i delområde B. 

Idrett 

Alternativet medfører at idrettsorganisasjoner i større grad kan ha kurs og konferanser, idrettssamlinger, 
treningsleirer ol i området. Dette kan øke områdets attraktivitet for idretten. Tiltaket vurderes til å ha lite 
positivt omfang. 
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Meget stor     Stor           Middels       Liten           Ubetydelig      Liten         Middels        Stor         Meget stor       

 negativ         negativ      negativ        negativ      positiv          positiv          positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

                                                                                  ▲ 

Tiltaket vurderes til å ha liten positiv konsekvens for idretten i delområde B. 

 

Lia mellom Litlgråkallen og Kobberdammen 

Friluftsliv og idrett 

Alternativet medfører at Instruktørbakken og den bruken som ligger til denne i dag videreføres. Det er ikke 
noen nye tiltak i delområdet og for dette delområdet vurderes omfanget av alternativ I som ubetydelig. 

 

Meget stor     Stor           Middels       Liten           Ubetydelig      Liten         Middels        Stor         Meget stor       

 negativ         negativ      negativ        negativ      positiv          positiv          positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

                                                               ▲ 

Konsekvensen av alternativ I er ubetydelig for idrett og friluftsliv i delområde B. 

 

C-Fjellsætra – Kobberdammen 

Friluftsliv og idrett 

Alternativet medfører at den bruken som ligger til området i dag videreføres. Det er ikke noen nye tiltak i 
delområdet og for dette delområdet er omfanget av alternativ I ubetydelig. 

 Meget stor     Stor           Middels       Liten        Ubetydelig      Liten           Middels       Stor         Meget stor        

 negativ          negativ       negativ        negativ       positiv         positiv         positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

                                                                  ▲ 

Konsekvensen av alternativ 1 for er ubetydelig for idrett og friluftsliv i delområde B. 

 

Konklusjon for alternativ I 

 Alternativ 1 

Friluftsliv 

Alternativ 1 

Idrett 

A Vintervasskleiva -- ++ 

B Litlgråkallen-Skistua + + 
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C Lia mellom    
Kobberdammen og 
Litlgråkalen 

0 0 

D Fjellsætra- 
Kobberdammen 

0 0 

Total - + 

   

Samlet konsekvensene for frilfustliv  for alle delområdene innenfor planområdet er liten negativ. Dette 
skyldes at Vintervaskleiva er et alpinanlegg. 

Samlet konsekvens for idrett for alle delområdene innenfor planområdet er liten positiv. Dette skyldes den 
positive konsekvensen av at Vintervasskleiva skal oppgraderes. 

 

9.4.3 Alternativ IV – Gråkallen vinterpark 

Generelt 

Nye Gråkallen skipark som foreslås lagt i lia mellom Litlgråkallen og Kobberdammen, defineres av 
forslagsstillerne som et nærmiljøanlegg for alpint. I følge DN- veileder for verdisetting av friluftsområder 
defineres alpinanlegg som idrettsanlegg. Forslagsstillernes detaljerte beskrivelse av alpinanlegget er vedlagt 
i vedlegg I. 
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Figur 29 Kart som viser forslag til nytt alpinanlegg –Gråkallen vinterpark 

 

A- Vintervasskleiva 

At Gråkallen vinterpark – Vintervasskleiva legges ned og det tekniske utstyret fjernes, medfører at området 
over tid vil gå tilbake til skog- og fjellandskap. De åpne nedfartene vil vokse igjen med skog, det samme med 
spor etter tekniske installasjoner. Det vises til vedlegg II der forslagsstiller har gitt en nærmere beskrivelse av 
hva dette innebærer. 

Bruksmuligheter:  

Om vinteren vil bruken av området vil endres betraktelig fra alpinaktiviteter til tradisjonelt friluftsliv. Terrenget 
er bratt, så det vil nok friste løssnøkjørere til å bruke området, men bruken blir ikke organisert. Om 
sommeren vil bruken bli som i dag og etter hvert som nedfartene gror til med skog vil området oppleves som 
et vanlig skogsområde. Alpinområdet er definert som et idrettsområde og når dette legges ned så øker 
mulighetene for det tradisjonelle friluftslivet, noe som vurderes som positivt. 

Barriere for ferdsel og opplevelse: 

Anlegget kan oppleves som en barriere for tradisjonelt friluftsbruk om vinteren, særlig når det er aktivitet i 
bakkene. Det er de tekniske installasjonene, at anlegget er lyssatt og aktivitet som gir barrierene.  
Opplevelsen av barrierer forsvinner etter opphør av drift.   
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Attraktivitet 

Vintervasskleiva er i dag et aktivt brukt alpinanlegg og anlegget er attraktivt for brukerne om vinteren fordi 
det er enkelt, rimelig, bynært og ukomplisert å bruke. Om sommeren er området attraktivt særlig langs stiene 
som går på tvers i området og som går til toppen av Gråkallen. Det løpes o-løp i området. Dersom anlegget 
opphører vil dagens brukere av alpinanlegget om vinteren forsvinne, med unntak av løssnøkjørere, og 
området blir lite attraktivt for denne gruppen. Om området vil tas i bruk til tradisjonelt friluftsliv om vinteren er 
vanskelig å si noe sikkert om, da området er bratt og ikke noe sted man lett tar seg fram i.  

Identitetsskapende betydning 

Vintervasskleiva har lange tradisjoner sammen med den gamle hoppbakken, og området har derfor en 
identitet som idrettsanlegg. Flere  generasjoner har brukt området og har en identitet knyttet til det. Når 
anlegget forsvinner, forsvinner også områdets nåværende identitet som «Kleiva». Området vil over tid få ny 
identitet som friluftsområde. 

Oppsummert 

Friluftsliv 

Alpinanlegget som barriere for tradisjonelt friluftsliv vil opphøre og det tradisjonelle friluftslivet vil etter hvert 
overta området også vinterstid. 

En total vurdering av tiltakets omfang vil være at det vil gi en stor positiv verdi for det tradisjonelle friluftslivet. 
Omfanget settes totalt til middels positivt omfang. 

 

Meget stor     Stor           Middels       Liten           Ubetydelig      Liten         Middels        Stor         Meget stor       

 negativ         negativ      negativ        negativ      positiv          positiv          positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

                                                                           ▲ 

Tiltakets konsekvens for mulighet for friluftsliv er vurdert til middels positiv konsekvens (++) 

Idrett  

Den begrensa driften som er i anlegget i dag medfører mye positivt for friluftsliv og idrett ved at folk kommer i 
aktivitet og lek på ski. Denne muligheten blir nå borte i Vintervasskleiva, men Vintervasskleiva erstattes av 
Gråkallen vinterpark. At anlegget legges ned og tilbakeføres til naturlig mark vil i forhold til dagens situasjon 
medføre endret bruk fra alpinkjørere til tradisjonell friluftsbruk. Området vil bli mindre aktuelt for skikjørere. 
De som har sin identitet i den type bruk får redusert sin opplevelse i Bymarka.  

En total vurdering av tiltakets omfang for idrett vil være at det vil gi et middels negativt omfang isolert sett, 
dersom det ikke vurderes at anlegget erstattes av nytt alpinanlegg.  

Meget stor     Stor           Middels       Liten           Ubetydelig      Liten         Middels        Stor         Meget stor       

 negativ         negativ      negativ        negativ      positiv          positiv          positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

                                     ▲ 

Tiltakets konsekvens for mulighet for idrett er vurdert til middels negativ konsekvens (--) 
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B - Litlgråkallen og Skistua 

Status for Studenthytta og Gråkallen Skileik blir som i dag. 

Alternativ IV medfører følgende tiltak i området jfr kart fig 30 

• Det legges tilrett for kurs- og konferansesenter på Litlgråkallen opprettholdes 

• Bygninger på Litlgråkallen opprettholdes som i alternativ 1, dvs at tre bygninger beholdes (markert 
med rødt i fig 10) Resten blir revet og området tilbakeføres til natur. 

• Alpinanlegget ønsker å ha et redskapshus for bl. a .maskiner i området der Forsvaret har sine bygg 
stående Det er behov for garasjeanlegg for tråkkemaskin, snøscootere, 4-hjuling, materiell til 
skiheisene, snøproduksjonsanlegget og sikring langs traseene. Det bør vurderes om noe av 
eksisterende bygningsmasse på Litlgråkallen kan være egnet til dette.  
 

• Skistua vil kunne benyttes som kafé for besøkende i Vinterparken. Der kan man også ha 
kontorfunksjoner og skiutleie.  
 

• Tansportheis fra Skistua til Litlgråkallen bygges for å komme seg fra skiutleie til starten på bakkene.  

 

Figur 12 Utsnitt som viser foreslått tiltak for alpint i område B- Litlgråkallen – Skistua om vinteren 

og for sykkel om sommeren 

 

Bruksmuligheter 

Områdets mulighet for bruk til alpint økes pga. at Skistua vil ha skiutleie, kafé og varmestue, det vil gå 
transportheis fra Skistua til start på nedfartene mot Kobberdammen og det vil være muligheter for parkering 
på Litlgråkallen. For alpinistene vil disse tiltakene øke bruksverdien av området. 

For utøvere av det tradisjonelle friluftslivet, vil alpintiltakene ikke øke bruksverdien i området, men derimot 
redusere bruken fordi parkeringsplassene vil være i bruk til alpinister. Tidligere utgangspunkt for skiturer i 
rolige og stille omgivelser i lia mellom Litlgråkallen og Kobberdammen blir redusert av bla nytt transporttrekk. 
Muligheter til skiturer i nord, syd og vest, vil opprettholdes som i dag. Om sommeren vil området i større grad 
brukes av syklister og spesielt downhillsyklister. Det legges opp til at downhillsyklistene vil i stor grad skal ta 
heisen opp fra Kobberdammen, men det kan tenkes noen ønsker å parkere på Skistua og starte derifra. 



 Oppdragsnr.: 5114507 

 Dokument nr.:       

Områdeplan for Litlgråkallen, Fjellsæter og Kobberdammen 

 

 | Konsekvensutredning 

 Revisjon:       

 

n:\511\45\5114507\4 resultatdokumenter\41 rapporter\dagens og framtidig bruk\rev 1\2012-06-20 dagens og framtidig 

bruk - rev 1.docx 

2011-12-12 | Side 77 av 103

 

Barrierer for ferdsel og opplevelse 

Parkering og ny transportheis, samt bruk av Skistua til skiutleie og kafé for alpinanlegget kan for enkelte 
medføre en barriere for å starte turen ved Skistua i vintersesongen. Men disse tiltakene vil ikke hindre utfart i 
hovedutfartsretningene som er i nord, sør og vest. 

Attraktivitet 

Områdets attraktivitet som et område for tradisjonelt friluftsliv reduseres i alpinsesongen. Skistua som 
utfartssted og serveringssted vil styrke sin posisjon ved økt bruk når både tradisjonelle markabrukere og 
alpinister benytter området. Omfanget av tiltaket vurderes som å være liten positivt. 

Identitetsskapende betydning 

Skistua opprettholder og styrker sin identitet som skihytte/serveringssted. Området mister noe av sin identitet 
i forhold til bruk til tradisjonelt friluftsliv, men det er også i dag i bruk til alpinsport i forbindelse med 
Vintervasskleiva. Omfanget av tiltaket vurderes som å ha liten positiv. 

Tiltaket ligger i nærområdet og vil ikke endre Skistua som identitetsskapende element. Det er investert mye i 
oppgradering av Skistua og et nytt anlegg vil tilføre aktiviteter. Tiltaket kan medføre at Skistua brukes mer av 
mange, samt at Skistua igjen vil være et knutepunkt som i gamle dager. Tiltaket kan styrke driften av 
Skistua. 

Når det gjelder Studenthytta vil studenter bruke hytta mer aktivt med et nytt alpinanlegg nær byen. Med et 
godt busstilbud kunne de dra dit mye oftere, overnatte på hytta og bruke skiene nedover til Byåsen 
butikksenter. Et nytt skianlegg vil ikke danne en barriere her, men dette vil føre til at området vil bli brukt mer 
som utgangspunkt for friluftsliv.  

Oppsummering 

Friluftsliv 

Bruksmuligheten for tradisjonelt friluftsliv vil i alpinsesongen reduseres, aktiviteten i forbindelse av 
alpinanlegget og downhillsyklingen på sommeren vil medfører økte barrierer for friluftslivbruk. Skistua vil få 
økt bruk.  

Omfanget av tiltaket vurderes til ubetydelig til lite negativt omfang. 

 

Meget stor     Stor           Middels       Liten           Ubetydelig      Liten         Middels        Stor         Meget stor       

 negativ         negativ      negativ        negativ      positiv          positiv          positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

                                                           ▲ 

Konsekvensen av tiltaket i område B vurderes til ubetydelig til liten negativ konsekvens for friluftsliv. 
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Idrett 

Områdets attraktivitet og identitet som skiknutepunkt med Skistua som sentralt punkt vil styrkes. 
Skistuområdet er i dag tilrettelagt for parkering, servering og som utgangspunkt for godt opparbeidete 
turløyper og stier sommer og vinter. Området tåler bruk, men den begrensende faktoren vil bli parkering. 

Omfanget av tiltaket vurderes til middels positivt. 

Meget stor     Stor           Middels       Liten           Ubetydelig      Liten         Middels        Stor         Meget stor       

 negativ         negativ      negativ        negativ      positiv          positiv          positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

                                                                                                  ▲ 

Konsekvensen av tiltaket i omårde B vurderes til middels positiv for idrett. 

C Lia mellom Litlgråkallen og Kobberdammen  

I dette området består tiltaket av følgende deler av alpinanlegget: 

Byggetrinn 1: 
 
• Forlengelse av Instruktørbakken (T-krok) 
• Hovedheis: 6-seters stolheis 
• Barneheis (Tallerkenheis) 
• Transportheis til parkering (T- krok) 
 
Kun i traseene knyttet til disse heisene skal det legges til rette for kunstsnøproduksjon og bare 
dette området skal lyssettes. 
 
Byggetrinn 2: 
 
• T-krok heis i Nordrenna 
 
Bredden på heistraseene vil bli omtrent 10 meter for stolheisen, 8 meter for de øvrige. 
Alternativ IV vil gi bakker for flere brukergrupper: Barnebakker, ski og -terrengpark for større barn 
og ungdom og familiebakker. Områder for frikjøring (”off pist”) planlegges også. 
 
 
Nedfarter: 
 

Nr. i kart (fig.30) Navn Forventede 
kvaliteter/brukergrupper 

3 – nord Nordrenna, nord Varierte traseer med en veksling 
mellom slake partier og bratte heng. 3- sør Nordrenna, sør 

8 Barnebakken Barn og nybegynnere. 
9 Instruktørbakken Skibrett, freestyle, skicross og hopp 
11 – nord Rekrutteringsbakken nord skiopplæring, rekruttering og leik på 

ski 
11 – sør Rekrutteringsbakken sør Parallell skiopplæring, leik og 

løypetrening, evt. barne-
ungdomsrenn. 

15 Udbyløypa Familieløype, men kan også egne 
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seg som supplement til 
Instruktørbakken. 

16 Frikjøringsløype Området er åpent med glissen skog 
og med en blanding av skråmyrer og 
myrsøkk, og egner seg godt for 
frikjøring. 

17 Trase langs transportheis 
(forutsetter utvidelse av 
dagens gangvei). 

Skiopplæring for nybegynnere. 

18 Rustadrenna Familieløype. Fra Rustadrenna 
foreslås det også ryddet en avstikker 
som skal fungere som nedfart til 
parkeringsplassene på Fjellseter. 

 
Det planlegges også heis mellom anlegget og Skistua. Forlengelse av instruktørbakken vil også 
være med i utredningen. 
 
Kjelkeaking 
Som traseer for kjelkeaking forslås brukt Udbyløypa, Rustadrenna og Akebakken. Aktiviteten kan 
ikke blandes eller foregå samtidig med skikjøring i traseene. 
 
Sykkeltraseer 
Sykkeltraseene kan planeres i alpinbakkene med doserte svinger og hopp og/ eller ryddes i 
skogsterreng. Det må velges mest mulig tørt terreng, dvs. at traseene i skogen bør følge ryggene. 
Nødvendig bredde sikkerhetsmessig er ca. 2 meter. Det er aktuelt med 4-5 traseer i 
Litlgråkallområdet og ingen i Nordrennaområdet. 
 

 

Figur 30 traseer for downhillsykling 

 
 
Bygninger 
Ved bunnstasjonen ved Ilabekken foreslås et servicebygg på 40-50 m2. Det skal inneholde plass for 
betjening av skiheisene, billettsalg og en liten varmestue med toaletter. I kjelleren, foreslås plassert 
pumpestasjonen for snøproduksjonsanlegget. I tillegg er det behov for en ”minibu” på ca. 4 m2 til 
heisfører for transportheisen og barneheis.  
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Ved bunnstasjonen i Nordrennaområdet (Nordsletta) er det behov for en liten varmebu for heisfører, 
på ca 6 m2. 
 
Snøproduksjon 
Det foreslås snøproduksjonsanlegg i traseene i Litlgråkallenområdet. Snøproduksjon antas i 
hovedsak å foregå fra midten av oktober og til nyttår. Vanninntak tenkes fra Kobberdammen, med 
vanninntak som ligger 5 meter høyere enn bunnstasjonen ved Ilabekken.  
 
Alle vann- og pumpeledninger skal graves ned. 
 
Lysanlegg 
Bare bakkene i Litlgråkallområdet (fig. 32) planlegges med lysanlegg. I tillegg planlegges 
Rustadrenna å lyssettes som lysløype. 
 

 

Figur 31 Områder som skal lyssettes 

 

Bruksmuligheter 

Et alpinanlegg i lia mellom Litlgråkallen og Kobberdammen samt Fjellsæter og Kobberdammen, vil ha 
tekniske installasjoner som heisanlegg, lyssetting, snøproduksjon samt traserydding som setter store spor i 
dagens naturområde og endrer området totalt. Bruken av området vil bli sesongbetont der vintersesongen 
strekker seg fra desmber til mai til alpint bruk. I barmarkssesongen vil det foregå downhillsykling. Området vil 
få helårsaktivitet med god bruksfrekvens. Dette vil ekskludere brukere av området som ikke kjører alpint om 
vinteren eller driver med downhillsykling i barmarkssesongen. For dagens bruk, som er begrensa og har 
kvaliteter som naturområde der det oppsøkes stillhet og ro, vil bruksmuligheten endres totalt og medføre at 
andre områder oppsøkes til det formål. Det vil likevel bli etablert en ny parkeringsplass øst for Fjellsæthra 
som vil øke tilgjengeligheten til området både sommer og vinter. Konsekvensene for bruksmuligheten for det 
tradisjonelle friluftslivet vil likevel vurderes til stort negativt omfang.  

Etablering av et alpinanlegg vil påvirke området gjennom bruk av høytalere og lyssetting av et større område 
enn i dag, noe som kan redusere kvaliteten og bruken for dagens brukere av området. Etableringen vil mest 
sannsynlig også gi økt behov for parkering og økt bruk av privatbil i området. I tillegg vil området få en mer 
intensiv bruk enn i dag. 

Nedfart 

lyssettes 

Område 
markert 

med rødt 
lyssettes 
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Etablering av alpinanlegget vil være av stor verdi for de som kjører alpint i alle aldre. Det vil radikalt øke 
bruksfrekvensen av området og det vil bli tilbudt et moderne anlegg. Spesielt ungdommer vil komme til å 
bruke anlegget. Også barnefamilier vil får et godt tilbud med barnebakker.  

Barrierer for ferdsel og opplevelse 

For det tradisjonelle friluftslivet vil den nye aktiviteten i området sommer og vinter medføre økte barrierer for 
ferdsel. Dagens stier i området vil delvis bli lagt om, og erstattet med nye traseer. Tiltaket vil medføre økte 
barrierer og farlig situasjoner (jfr. Sykkelløyper som krysser sti mellom Kobberdammen og Fjellsæthra) 
mellom Fjellseter, Kobberdammen og Litlgråkallen. 

Attraktivitet 

Området er i dag attraktivt for de som oppsøker stillhet og ro og for de som bruker eksisterende sti til 
downhillsykling og Rustadrenna til aking og skigåing. Området er og attraktivt for o-løpere. Tiltaket vil gi økt 
støy og samt endre områdets identitet. Planområdets verdi for fremtidig friluftslivutøvelse vurderes å bli 
betydelig redusert fordi opplevelseskvalitetene forringes Områdets attraktivitet for det tradisjonelle friluftslivet 
vil reduseres kraftig. 

Identitetsskapende betydning. 

På grunn av topografiske forhold vil skianlegget være synlig fra byen. Også denne delen av området vil 
endre karakter, og vil ikke lenger oppleves som uberørt.  

 

Konklusjon 

Friluftsliv 

Alternativ IV vil beslaglegge hele området. Dette medfører at tiltaket vil redusere områdets attraktivitet og 
opplevelse for brukere som går her i "fred og ro". Etter utbygging vil tiltaket redusere opplevelseskvalitetene 
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ved rekreasjon og ikke-motorisert ferdsel, og reduserer bruksmulighetene for området. Stedets attraktivitet 
og identitet vil bli svekket.   

For det tradisjonelle friluftslivet vil omfanget av tiltaket bli meget stort negativt. 

 

Meget stor     Stor           Middels       Liten           Ubetydelig      Liten         Middels        Stor         Meget stor       

 negativ         negativ      negativ        negativ      positiv          positiv          positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

       ▲ 

Konsekvensgraden for delområde 3 for friluftsliv vurderes til meget stor negativ. 

 

Idrett                                                                                                               

Et nytt og moderne anlegg nær byen tiltrekker flere brukere til området mer enn hva som er tilfellet i dag. 
Trondheim mangler et rekrutteringsanlegg. Med å gi tilbud til grupper som ikke bruker området i dag vil 
alternativet bidra til økt friluftsliv og bedre folkehelse. Dette er et snøsikkert og stor nok området for 
etablering av et slik anlegg. Nytt alpinanlegg vil også bidra til at ungdom bruker marka mer. Vi kan si at nytt 
alpinanlegg vil lokke ungdom ut i naturen og til idretten. Nytt anlegg vil være mer anvendelig da 
Vintervasskleiva er for bratt for nybegynnere. Dessuten kan skiparken gi familiene mulighet for "sambruk" av 
Bymarka dvs. at foreldre kan gå tur mens barna er i alpinanlegget.  

Sykkelanlegg i alpinområdene vil gi helårsbruk. Dessuten vil et nytt sykkelanlegg dra en del av syklingen 
vekk fra Geitfjellet og andre belastede områder.  

Omfanget av tiltaket i område C for idrett vurderes til meget stor positiv. 

Meget stor     Stor           Middels       Liten           Ubetydelig      Liten         Middels        Stor         Meget stor       

 negativ         negativ      negativ        negativ      positiv          positiv          positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

                                                                                                                              ▲ 

Konsekvensgraden vurderes til meget stor positiv konsekvens. 

 

D -Fjellsætra – Kobberdammen 

Nytt alpinanlegg vil ligge nært delområdet, i området på begge sider og delvis over grusvegen mellom 
Fjellsetervegen og Kobberdammen.  

Bruksmuligheter 

Området ved Fjellsætra vil ikke bli berørt av tiltaket slik at bruksverdien endres. Opparbeidelse av ny 
parkeringsplass i nordøstre del av området vil øke parkeringsmulighetene. Grusveien mellom Fjellseterveien 
og Kobberdammen vil bli direkte berørt ved at en heis vil gå over vegen og nedfarter både av 
downhillsyklister og alpinister sommer og vinter vil gå over vegen. Dette skaper konflikter mellom brukerne 
av alpinanlegget og sykkelanlegget og vanlige turgåere på en veldig mye brukt turveg. Det er foreslått 
omlegging av skiløype fra Fjellsetervegen lengst syd i planområdet til Kobberdammen som et avbøtende 
tiltak. Det er ikke foreslått omlegging av veg til annen turtrase på sommeren. Dette bør foreslås som et 
avbøtende tiltak i plan. 
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Området rundt Kobberdammen vil ikke påvirkes like mye og mulighetene til tradisjonelt friluftsliv vil 
opprettholdes.  

 

Barrierer for ferdsel og opplevelse 

En stolheis vil gå over grusveien mellom Fjellsetervegen og Kobberdammen, samt nedfarter og 
downhilltraseer. Både vinter og sommer blir tiltakene en barriere for adkomst til og fra Kobberdammen og det 
sammenhengende turvegnettet i resten av marka. Derfor er det i tiltaket foreslått at skiløypa legges om fra 
Fjellsetervegen til Kobberdammen, i østre kant av foreslåtte barnebakker, og i god avstand fra anlegget. På 
sommeren kan grusvegen benyttes til turgåing og sykling som før, men downhilltraseene går over grusvegen 
og vil medføre en fare for kollisjoner med turgåere. Dette vil oppleves som en barriere og vurderes som 
svært negativt. Det bør utredes avbøtende tiltak som reduserer denne risikoen. 

Tiltaket vil medføre noen reduserte bruksmuligheter eller barrierer, den visuelle effekt og støy fra anlegget vil 
føre til at området oppfattes som mindre attraktivt enn tidligere.  

Ny parkering er foreslått ved Fjellsetervegen. Ny parkering er foreslått slik at den ikke fører til nye hindringer 
i området annet enn en ny avkjørsel fra Fjellsetervegen. Ny parkeringsplass gir økt tilgjengelighet også for 
turgåere. 

Attraktivitet 

Området er i dag et meget attraktivt område for friluftsliv. Nytt alpinanlegg vil redusere områdets attraktivitet 
for det tradisjonelle friluftslivet pga. tekniske installasjoner, lyssetting, aktivitet, barrierer og redusert 
bruksverdi. Området rundt Kobberdammen vil ikke bli mindre attraktivt om sommeren fordi det vil være en 
bred skogbrem med lauvvegetasjon mellom alpinanlegget og Kobberdammen. Vannstanden i 
Kobberdammen vil være normal om sommeren. Om vinteren vil nok opplevelsen av alpinanlegget merkes 
mer pga. aktivitet i et større område.   

Identitetskapende betydning 

Den identitet området har i dag vil endres totalt, da det ikke har vært alpinanlegg i området tidligere. 
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Figur 32 Blå sirkel viser et potensielt konfliktområde mellom dagens grusveg til Kobberdammen 

(grønn strek) og foreslåtte heiser. 

 

Konklusjon 

Friluftsliv 

Tiltaket i delområde D vil medføre konflikter mellom eksisterende turveg mellom Fjellsetervegen og 
Kobberdammen på grunn av skiheis, nedfarter og downhilltraseer.  I tiltaket ligger forslag til ny trase for 
turveg vinterstid. Det må også vurderes forslag til ny tursti sommerstid. Forslag til ny parkering øker 
parkeringskapasiteten i området og gjør området mer tilgjengelig. Muligheten til friluftsliv rundt 
Kobberdammen opprettholdes. 

Tiltaket blir ut fra dette vurdert til å ha middels omfang for friluftslivet. 

 

Meget stor     Stor           Middels       Liten           Ubetydelig      Liten         Middels        Stor         Meget stor       

 negativ         negativ      negativ        negativ      positiv          positiv          positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

                      ▲ 

Tiltaket er vurdert til å ha middels konsekvens for friluftslivet. 
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Idrett 

Tiltaket medfører det samme positive omfang for idretten som for delområde C, meget stort positivt omfang. 

Meget stor     Stor           Middels       Liten           Ubetydelig      Liten         Middels        Stor         Meget stor       

 negativ         negativ      negativ        negativ      positiv          positiv          positiv      positiv 

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------| 

                                                                                                                              ▲ 

Tiltaket er vurdert til å fa meget stor positiv konsekvens for idrett. 

 

Delområde Alt IV 

Frilufts-
liv 

Alt IV 

Idrett 

A Vintervasskleiva ++ -- 

B Litlgråkallen-Skistua - ++ 

C Lia mellom    
Kobberdammen og 
Litlgråkalen 

---- ++++ 

D Fjellsætra- 
Kobberdammen 

--- ++++ 

Total --- +++ 

 

9.4.4 Oppsummering konsekvensgrad for alle alternativene 

Tabellen nedenfor viser en oppsummering av konsekvensene for friluftslivet for de ulike alternativene.  

 

 Friluftsliv Idrett 

Delområde Alt 0 Alt I Alt IV Alt 0 Alt I Alt IV 

A 
Vintervasskle
iva 

-/-- -- ++ + ++ -- 

B 
Litlgråkallen-
Skistua 

+ + - + + ++ 

C Lia mellom    
Kobberdam
men og 
Litlgråkalen 

0 0 ---- 0 0 ++++ 

D Fjellsætra- 
Kobberdam
men 

0 0 ---- 0 0 ++++ 
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Total 0/- - --- + + +++ 

       

Felles for alle alternativene er at området rundt Skistua har blitt vurdert til å få en liten positiv konsekvens. 
Dette skyldes i stor grad at aktiviteten i og rundt Skistua øker og skaper et bedre driftsgrunnlag for skihytta 
som har lange tradisjoner og identitet i området. 

Friluftsliv 

Tabellen viser at det er en svak negativ konsekvens for friluftslivet for alternativ 0. Dette skyldes at dagens 
alpinanlegg i Vintervasskleiva pr. definisjon er et idrettsanlegg og ikke er forenelig med det tradisjonelle 
friluftslivet.  

Konsekvensene for alternativ I er litt negativ. Dette skyldes oppgraderingen av alpinanlegget i 
Vintervasskleiva som er en oppgradering av et idrettsanlegg og ikke forenelig med det tradisjonelle 
friluftslivet. 

Konsekvensene ved alternativ IV viser meget stor negativ konsekvens for friluftslivet. Dette skyldes at 
foreslått alpinanlegg er et stort idrettsanlegg som legges i et område som ikke i dag er berørt av så 
omfattende tekniske inngrep. Alpinanlegget bygges i et område som har stor friluftslivverdi ut fra bla.a det 
har kvaliteter for stille opplevelser.  Alpinanlegget berører også eksisterende stier som må legges om både 
for sommer og vinterbruk. 

Idrett 

Alternativ 0 og I er positive for idretten fordi alpinanlegget i Vinteravsskleiva opprettholdes (alt. 0) og 
oppgraderes (alt.I) Alternativ IV er negativt for idretten dersom en ser isolert på at Vintervasskleiva legges 
ned. Men alternativet er svært positivt med tanke på etablering av nytt alpinanlegg i lia mellom Litlgråkallen 
og Kobberdammen. Særlig antas alpinanlegget å kunne tilfredstille barn, unge og familier sine 
alpininteresser. 

9.4.5 Avbøtende tiltak 

Følgende avbøtende tiltak er foreslått for å minimere utbyggingens konsekvenser for friluftsliv: 

 

Alternativ/delområde Avbøtende tiltak Kan innarbeides 
i plan 

Andre 
muligheter 

Alternativ O Påse at stier og turveger som går i 
Vintervasskleiva er tilgjengelig 

x  

    

    

Alternativ 1 Ved oppgradering av traseene må landskapet 
bearbeides på en mest mulig naturlig måte og 
tilpasses landskapet 

x  

 Det må sikres at stier og turveger som går i x  
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Vintervasskleiva opprettholdes/forlenges ved 
utbedring av anlegget – også i anleggsfasen 

 Bearbeidede nedfarter må tilsås med stedegen 
vegetasjon 

x  

    

Alternativ 4 Dagens veg/turveg mellom Fjellsæter og 
<kobberdammen må legge ned. 

x  

 Det må utredes en sommerløsning som 
erstatter dagens veg/turveg mellom Fjellsæter 
og Kobberdammen, slik at ikke 
downhillsyklister kjører ned brukerne av stien 
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10 Oppsummering dagens bruk og framtidig 

bruk 

Oppsummering om dagens bruk og konsekvenser for framtidig bruk 

Tabellen nedenfor viser en oversikt over konsekvenser for alle deltemaene for dagens bruk og framtidig 
bruk. De største forskjellene i konsekvenser kommer ved vurdering av alternativ IV. 

Tema Alt 0 Alternativ 1 Alterantiv IV 

Forsvaret ---- ---- ---- 

 

Uansett alternativ viser konsekvensutredningene at de negative konsekvensene for Forsvaret er store pga at 
alle alternativene forutsetter at forsvaret flytter hele eller deler av virksomheten, og dermed forsvinner også 
nødvendig infrastruktur.  Riving av forsvarets anlegg på Litlgråkallen er pr. dato urealistisk og lite 
gjennomførbart . 

Tema Alt 0 Alternativ 1 Alterantiv IV 

Friluftsliv 0/- - --- 

Idrett  + + +++ 

Kulturminner + 0 --- 

Undervisning 0 + ++ 

 

Det er og store negative konsekvenser når det gjelder alternativ IV for det tradisjonelle friluftslivet, og for 
kulturminner og kulturmiljø. For idrettsinteressene og for undervisning er det positivt med alternativ IV. 

Noen av konsekvensene kan reduseres ved gjennomføring av avbøtende tiltak. Foreslåtte tiltak som flytting 
av forsvaret er svært ressurskrevende.   

En forutsetning for videre planlegging medfører at forsvaret opprettholder sin virksomhet på Litlgråkallen og 
sameksisterer med MOT eller tilsvarende virksomhet i tidligere messebygg. 

 

Alternativ/delområde Avbøtende tiltak Kan innarbeides Andre 
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i plan muligheter 

Forsvarets bruk    

Alle alternativer Forsvarsvirksomheten, Heimevernet og Avinor 
sine anlegg og virksomheter får fortsettes som 
før. 

x  

 Det må finnes erstatningsarealer for Forsvaret, 
Heimevernet og Avinor sine anlegg 

x  

Kulturminner og 
kulturmiljø 

   

Alternativ 0 Igangsette planlagte sikringstiltak av funn som 
er registrerte 

x  

Alternativ 1 Igangsette planlagte sikringstiltak av funn som 
er registrerte 

x  

Alternativ 4 Sikring av funn etter arkeologisk registrering Nei Nye funn kan 
resultere i at 
utbygging 
frarådes/eller 
ikke tillates av 
Riksantikvaren 

Friluftsliv    

Alternativ O Påse at stier og turveger som går i 
Vintervasskleiva er tilgjengelig 

x  

Alternativ 1 Ved oppgradering av traseene må landskapet 
bearbeides på en mest mulig naturlig måte og 
tilpasses landskapet 

x  

 Det må sikres at stier og turveger som går i 
Vintervasskleiva opprettholdes/forlenges ved 
utbedring av anlegget – også i anleggsfasen 

x  

 Bearbeidede nedfarter må tilsås med stedegen 
vegetasjon 

x  

    

Alternativ 4 Dagens veg/turveg mellom Fjellsæter og 
Kobberdammen må legges ned. Det må 
utredes en sommerløsning som erstatter 
dagens veg/turveg mellom Fjellsæter og 
Kobberdammen, slik at potensiell konflikt                                                                                                                
mellom  downhillsyklister og tugåere unngås.  

x  
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10.1 VEDLEGG I 

 

GRÅKALLEN VINTERPARK                                                                              Trondheim 22. august 2011,                                           

                                                                                                                             Revidert  14.nov. 2011 

                                                                                                                              Revidert 27.nov. 2011 

 

 Beskrivelse av alternativ IV d) 

Beskrivelsen referer seg til alternativ IV i ”Fastsatt Planprogram”. 

• Gråkallen Vinterpark består av to hovedområder- Litlgråkallen og Nordrenna. Litlgråkallen området 
tenkes bygget ut først og Nordrenna noen år seinere som 2. byggetrinn. Vi mener Vinterparken må 
ha en slik størrelse for å bli attraktiv blant ungdom, studenter og barnefamilier, og dermed få 
tilstrekkelig besøkstall til å kunne drives forretningsmessig. 
Med alt. IV oppnås tilstrekkelig antall og varierte bakker for alle brukergrupper: Barnebakke, skipark-
terrengpark for store barn og ungdom og familiebakke. I tillegg blir det  minst to ordinære alpinbakker 
til leik og løypetrening for alpinrekrutter, barne- og ungdomsrenn, og som dessuten blir utfordrende 
for studenter, samt man vil ha områder for frikjøring/ ”off pist”. Gråkallen Vinterpark vil bli tilrettelagt 
for både organisert og uorganisert aktivitet. 
 
Dagens skiaktivitet som Trondhjems Skiklub driver i Vintervasskleiva-Freestyleområdet  planlegges 
overført til Gråkallen Vinterpark og sterkt  utvidet. Likeledes vil Freidig overføre treningene for 
rekrutter og ungdom i slalom og skiparkaktivitet fra Vassfjellet. Man regner med at dette vil gi stor, 
økt rekruttering, bl.a.  på grunn av at reiselengden/reisetiden blir halvert. 
 
Gråkallen Vinterpark alternativ IV blir  bare halvparten av Vassfjellet Skianlegg i størrelse. Ut ifra det 
kan man anta i Gråkallen Vinterpark  40000 besøkende i en vintersesong og 1000 personer på en 
topp vinterdag med sol og flotte snøforhold/ skiføre. 
 Gråkallen Vinterpark blir et bynært skianlegg med kort reisetid og stor bruk av bussadkomst  isteden 
for bil.  
Vassfjellet Skianlegg er etablert som et regionanlegg  og  har de siste årene gått med solide 
overskudd. De to skianleggene vil derfor kunne leve side om side. 
 
Gråkallen Vinterpark, alt. IV d), vil dekke et område på 600 daa, og det utgjør 0,7% av hele 
Bymarka. Når Vintervasskleiva som dekker 150 daa,blir nedlagt, vil dette området kunne 
tilbakeføres. Samlet lengde på traceer/nedfarter er 6000m, og det utgjør et areal på 300daa. 
 
På sommerstid er det planlagt utforsykling/downhill langs 5 tilrettelagte traceer i Litlgråkall-området. 
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Litlgråkall-området 
 

• ”Samling i bånn” kontra ”samling på toppen”. 
Med forlengelse av skiheisen i Rekrutteringsbakken ned til bekken fra Kobberdammen, Ilabekken,  
slik at Fjellseter i stor grad kan brukes til parkering, vil sentrum for Skiparken bli etablert  nede ved 
bunnstasjonen, ”samling i bånn”, se alt. IV d).  Området ligger usjenert og ”usynlig” for annen ferdsel. 
Det blir møteplassen for alle, familier med barn og ungdommen. Området er lunt, solrikt og mye 
mindre værutsatt enn på toppen. 
Løsningen  er også mer driftsøkonomisk enn ”samling på toppen” ved at antallet som betjener 
anlegget, kan reduseres. 
 
Forslaget innebærer en utvidelse av reguleringsgrensen østover ned til Ilabekken. Inklusive areal  for 
ny parkeringsplass nedenfor Fjellseter Kapell og Barnebakken  blir samlet utvidelse 93 daa. 
For å unngå at turskiløpere mellom Fjellseter og Kobberdammen skal måtte krysse skiheisen og 
alpintraceene, foreslås anlagt en ny skiløype som tar av fra Rustadrenna  350m nedenfor P-plassen 
og derfra nordover til Ilabekken og langs den på østsiden fram til demningen. 
 

• Rekrutteringsbakken, pkt. 11,  foreslås forlenget med 200 m ned til Ilabekken.  Bunnstasjonen blir da 
liggende på kt. 285. Toppstasjonen på Litlgråkallen ligger på kt. 455. Skiheisen får 780 m lengde og 
170 m høydeforskjell. Det utgjør 22% fall i gjennomsnitt. Skiheisen, pkt. 12, foreslås også plassert 
ca. 20 m mot syd. Det gir mulighet for større bredde på Rekrutteringsbakke-N, som bør være 60-70 
m. 
Bakken blir velegnet terrengmessig til skiopplæring, rekruttering og leik på ski. 
Med utvidelsen vil Rekrutteringsbakken tilsvare Vintervasskleiva i størrelse, men Kleiva har 29% fall 
og er for bratt som rekrutteringsbakke. I øvre del er den dessuten steinete og krevende å preparere. 
 
Det foreslås også anlagt en Rekrutteringsbakke-S  syd for skiheisen med 40-50m bredde , se alt. IV 
d).  Derved oppnås større bakkekapasitet og mulighet for parallell skiopplæring / leik og 
løypetrening, evt. barne-ungdomsrenn. Det vil styrke økonomien i anlegget. Denne bakken blir 
imidlertid mer eksponert mot Iladalen enn den nordre traceen. 
 
For å få tilstrekkelig kapasitet på skiheisen til å betjene alle bakkene/ nedfartene som eksisterer og 
som kan anlegges i Litlgråkallen-området, bør det monteres en 4-eller 6-seter stolheis, pkt. 12. Vi 
mener en 6-seter med koblingsbare klemmer/stoler er å foretrekke da den har 50% større kapasitet 
enn en 4-seter med faste klemmer. Bredden på heistraceen blir  7-8m. 
 

• Med forlengelsen av skiheisen ned til Ilabekken blir det mulig å stå på ski/ gli ned fra Fjellseter til 
bunnstasjonen. Dette gjelder også besøkende med nedsatt funksjonsevne på alpinski eller med 
kjelke. 
Besøkende i Vinterparken kan da parkere på Fjellseter.Der er det  dessuten mulig å øke 
parkeringskapasiteten vesentlig ved å anlegge en ny parkeringsplass 250 m nedenfor  Kapellet like 
nord for Fjellseterveien og Akebakken. Plassen vil kunne gi plass til 240 biler. 
På Øvre og Nedre Fjellseter er det i dag plass til 195 biler, dvs. totalt 435 stk. i Fjellseterområdet. 
Det er også mulig å anlegge en parkeringsplass for turfolk på sydsiden av Fjellseterveien der 
lysløypa går ut. Den vil kunne gi plass til 200 biler. 
 

• Udbyløypa, pkt. 15, ble ryddet første gang i 1903. Når den  forlenges  ned til  Ilabekken, blir traceen  
900 m lang. Med 170 m høydeforskjell fra Litlgråkallen gir det 19% fall i gjennomsnitt. Udbyløypa vil 
bli en koselig familieløype for  alle årganger, bredde 40-70 m. 
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Udbyløypa vil  dessuten egne seg til skipark-aktiviteter dersom det er  ønskelig med et område i 
tillegg til Instruktørbakken,  og som strekker seg lengre nedover. 
 

• Instruktørbakken, pkt. 9,  er velegnet til skipark-terrengpark-aktiviteter og leik på ski: Skibrett, 
freestyle, skicross og hopp. 
Heisen i Instruktørbakken, pkt. 10, foreslås likevel  ikke rustet opp/ påkostet forlengelse da vi mener 
den vil bli lite brukt, og det antas at de fleste foretrekker å kjøre helt ned til bunnstasjonen ved 
Ilabekken. Det blir møteplassen i  skianlegget, se alt IV d). 
Inntil videre kan imidlertid nåværende skitrekk beholdes. Over tid kan man så vurdere om en ny , 
forlenget skiheis fra Udbyløypa opp til toppen av Litlgråkallen bør installeres, for eksempel i 2. 
byggetrinn. Lengden blir 440m og høyden 85m, dvs. 19% fall i gjennomsnitt. 
Gjenbruk av noe av T-krokheisen (Doppelmayr) i Vintervasskleiva er kanskje mulig. 
 

• Det foreslås montert en Transportheis fra bunnstasjonen ved Kobberdammen opp til Fjellseter. 
Transportheisen vil sikre at mange parkerer  på Fjellseter framfor på toppen av Litlgråkallen. Heisen 
kan plasseres på østsiden av gangveien.  
 Lengden på Transportheisen blir 330m og høydeforskjellen 50m, dvs. gjennomsnittelig fall 15%, se 
alt. IV d). 
I området rundt bunnstasjonen og i lia sydover ble det utført hogst for 10-15 år siden, dvs.  i 
tidsrommet 1995-2000. Skogen er dels åpen og dels bestående av ungskog med gran.   
Traceen langs gangveien ned til bunnstasjonen vil med en utvidelse i bredden dessuten kunne 
brukes til skiopplæring for nybegynnere og  rekrutter før de prøver seg i de lange 
Rekrutteringsbakkene. 
 

• Barnebakke med skitrekk, pkt. 8,  foreslås også plassert i lia sørover og opp mot Fjellseter, parrallelt 
med og på østsiden av Transportheisen., se alt. IV d).  Der er det lunt med gode solforhold utpå 
vinteren.  Lengde på skitrekket blir 225m og høydeforskjellen 45m, dvs. gjennomsnittelig fall 18%. 
I ”Fastsatt Planprogram” alt. IV er Barnebakken tegnet inn øverst i Instruktørbakke-området, men der 
kan det være værhardt. 
 

• Åspartiet/ lia syd for Rekrutteringsbakke-S  fra Litlgråkallen ned til løypa/ gangveien mellom 
Fjellseter og Kobberdammen er velegnet til frikjøring, pkt. 16, og kan kombineres med  Rustadrenna. 
Rustadrenna med slake myrpartier og et par brattere ”heng” vil få en rennesanse som familieløype. 
Nedfarten ble ryddet allerede ved år 1900. Ved krysset med gangveien fra Fjellseter kan man enten 
følge den ned til bunnstasjonen ved  Kobberdammen  eller  fortsette videre nedover til Lavollen. 
Lengden ned til Fjellseter er 500m og høydeforskjellen er 100m, dvs.  gjennomsnittelig fall 20% 
 
 Fra Rustadrenna foreslås ryddet en nedfart til parkeringsplassene på Fjellseter. 
 

• Litlgråkallen-området ligger mellom kt. 285 ved  Ilabekken  og kt. 455 på toppen ved leirområdet. 
Området er vendt mot nord-øst og skjermet mot vind, unntatt helt på toppen.  Det er snøsikkert fra 
siste del av november  til mai, 4,5-5 mnd. Sist vinter varierte  snødybden på toppen  fra  1m ved 
nyttårstider til 1,7 m i slutten av mars. Nede ved Kobberdammen ble det målt fra 0,75 m ved nyttår til 
1,45m i mars.  
Plasseringen høydemessig over kt. 285 og ”bak” Gråkallen i le for vestaværet med snøbyger,  og 
dessuten  i tillegg med installasjon av snøproduksjonsanlegg i  traceene i  Litlgråkall-området, gjør 
Gråkallen Vinterpark robust mot  klimaendringer i mange 10-år framover, bl.a. forventet  
temperaturstigning. 
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Derimot i Vintervasskleiva som ligger syd-vestvendt og eksponert mot sol og vind, blir det tidlig 
snøbart, og skisesongen vil være usikker. 
 

• Vegetasjonen/ skogen i skipark- og Instruktørbakke-området ønskes i stor grad bevart slik den er i 
dag. Lia nedenfor Instruktørbakken ned til Kobberdammen ble snauhogd i 1990, og der er det idag  
ungskog av gran og  kratt av bjørk og rogn. Utenfor Udbyløpa i den bratte skråningen ned mot 
Kobberdammen  blir det stående en skogskjerm i 60-80m bredde med stort innslag av gran, slik at 
nedre del av nedfartene blir lite synlige  fra Kobberdammen. Likeledes er/blir det en skogskjerm på 
60-80 m mellom demningen på Kobberdammen og bunnstasjon-området. På avstand vil bakkene i 
Litlgråkall-området  være synlige fra Tempervoll-Lavollen og Geitfjellet, slik Instruktørbakken, 
Udbyløypa og det gamle snauhogstet er i dag. 
 

• Som traceer for kjelkeaking forslås brukt Udbyløypa, Rustadrenna og Akebakken, men aktiviteten 
kan ikke blandes og forgå samtidig med skikjøring i traceene. 
 

• Sykling som  sommeraktivitet i Gråkallen Vinterpark, pkt. 4. 
Trondheim har i dag ingen tilrettelagte traceer/ bakker for utforsykling. Det har heller ikke Vassfjellet. 
Nærmeste anlegg er på Oppdal og Åre. Med mange utøvre i byen er behovet derfor stort for å få 
etablert et område for utforsykling i Trondheim. 
Sykling må foregå langs egne traceer og skilles fra turstier. Litlgråkall-terrenget vil egne seg godt for 
dette, og en tilrettelegging for sykling der vil redusere sykkelaktiviteten på øvrige stier i Bymarka. 
Sykkeltraceene kan planeres i alpinbakkene med doserte svinger og hopp og/ eller ryddes i 
skogsterreng slik det er. Det velges mest mulig tørt terreng, dvs. traceene i skogen bør følge 
ryggene. Nødvendig bredde sikkerhetsmessig er 1- 2m. Utfor-sykkellistene tenker seg  5 traceer i 
Litlgråkall-området og ingen i Nordrenna-området. 
 
Terreng-/ utforsykling forgår i dag på eksisterende sti fra Telemasta ved veien opp til Gråkall-
anlegget, kt. 475,nedover til Litlgråkall-området, passerer Udbyløypa, følger stien videre  nedenfor 
Instruktørbakken og til gangveien ved Kobberdammen.  I den sammenheng foreslås anlagt en ny 
tursti for markatraverne mellom Kobberdammen og Blomstertjønna/ Skistua. Den kan gå opp lia 
nord for Udbyløypa langs toppen av stupene ut mot Kobberdammen. 
 
Sykling i Skiparken krever at skiheisen i Rekrutteringsbakken, pkt. 12, er  av typen stolheis, og den 
bør ha koblingsbare klemmer/stoler. 

 

Nordrenna-området 
Nordrenna har en lang skihistorie. Den første hoppbakken ble anlagt i 1906, og da ble det også 
arrangert slalomrenn fra  Gråkallen ned  Nordrenna mot Kobberdammen. 
 

• Bunnstasjonen for skiheisen, pkt. 2, foreslås plassert 100m lengre inn på myra/ Djupslættet  i 
nord-vest., se alt. IV d). Derved kommer skiheisen nord for nedfartene i lia mot sør og 
Nordrenna-traceen, og man unngår at de krysser hverandre, slik som det er tegnet i ”Fastlagt 
Planprogram” alt IV.  
Området ligger på kt. 330, er 40 m høyere enn Kobberdammen og i  200 m avstand. Lia ned mot 
Kobberdammen har stor, tett granskog, og man vil ikke kunne se nedre del av skianlegget  fra 
vannet. 
Toppstasjonen er på kt. 510 like utenfor, øst for verneområdet og ligger 150 m nord for veien til 
det militære fjellanlegget på Gråkallen. Lengde skiheis blir 760 m og høydeforskjellen er 180 m, 
dvs. fallet er 24% i gjennomsnitt.  
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 Traceene syd for skiheisen, pkt. 3, er varierte med vekslende slake partier og bratte heng, 
bredde 30-40m. 
 

• Deler av området nord for heistraceen er åpent med glissen skog og skråmyrer/ myrsøkk og 
egner seg godt for frikjøring, pkt. 16.  Det foreslås disponert til det, slik det brukes i dag av 
entusiastene, alt. IV d). 
 

• Pkt. 5. Det synes ikke praktisk med frikjøring via myra vest for Tjuvsprangfjellet ned til 
Tømmerdalsveien.  
Dette innebærer at nordre del av planområdet kan reduseres med 138 daa. 

Skogrydding. 

• I alpintraceene/ nedfartene og heistraceene er det skog av varierende alder og størrelse. 
Arealet av storskog som kan brukes til tømmer, er vurdert til 55.000m2, og det antas å gi 550m3. 
Inntekten/fortjensten  på hogsten blir ca. 100.000.- kr. 
En større del av det skogbevokste arealet, vurdert til 140.000m2, består av ungskog etter tidligere 
snauhogst, glissen skog, busker og krattskog. Sammen med greiner og topper fra tømmerhogsten 
tenkes dette kuttet og malt opp til flis som kan gå til biobrensel. Det antas at oppmalingen til flis er 
selvfinansierende og går i null. 
Vi tenker oss at Trondheim Bydrift vil forestå rydding av skogen. 

Anleggsmessige arbeider. 

• Alpintraceene der skogen er fjernet,  200.000m2, blir grovplanert punktvis med gravemaskin og 
bulldozer  og stubber og steiner fjernes. Stubbene kuttes/males opp til flis. Skogsjorda tas vare på 
og planeres ut igjen etter graving. Stort sett kan man regne med naturlig gjenvekst , men det må 
påregnes noe tilsåing der skogsjorda er blitt ødelagt av planeringen. 
Både Litlgråkallen- og Nordrenna-området har et stort innslag av myr,  100.000m2, i traceene. 
Myrene grøftes med diagonal-grøfter med 50m avstand der det vannsig, for å lede vannet ut til 
sidene og med langsgående sidegrøfter mot høyere terreng. Det antas behov for 6000m åpne 
grøfter og 1000m lukkete grøfter/stikkrenner. 
 

 

Tekniske installasjoner, bygnings- og veibehov. 

• Skiheiser- er beskrevet ovenfor, men gjentas opplistet: 
Litlgråkallen-  1 stk. stolheis,  6-seter, koblingsbare stoler , l=780m, h=170m               
                      -   1 stk. T-krok, l= 330m, h=50m 
                       -  1 stk. talerken/barneheis, l=225m, h=45m. 
                        -Evt. 1stk. skitrekk ved Skistua, l=120m,h=15m 
                        -Evt. i 2.byggetrinn 1 st. T-krok i Instruktørbakken, l=440m, h=85m. 
 
Nordrenna-området- 1 stk. T-krok, l=760m, h=180m. 
 
Tilsammen 4 nye skiheiser. Alle heisene bygges med drivmaskineri  i bunnstasjonen. 
 
Eksisterende skiheiser som utgår/ demonteres-  2 stk. i Vintervasskleiva (Pomalift og T-
krok/Doppelmayr) 
 1 stk. barneheis i Instruktørbakken beholdes inntil videre. 
 

• Snøproduksjonsanlegg 
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Det foreslås snøproduksjonsanlegg i  traceene i  Litlgråkallen-området og ikke i Nordrenna-området. 
Det gjelder: Rekrutteringsbakke-N, Instruktørbakken, Udbyløypa,  Adkomsten fra Fjellseter og 
Barnebakken, 2500m med nedfarter. 
Snøproduksjon vil forgå vesentlig før nyttår fra midten av november straks det blir 2-3 kuldegrader. 
Men enkelte år kan det også bli aktuelt i januar. Det er viktig å få lagt en såle med 50cm snø/is 
tidligst mulig. Derved oppnås at skisesongen forlenges med 1-1,5 mnd. slik at den blir totalt 6 mnd. 
Vann til snøproduksjon tas fra Kobberdammen, som ligger 5m høyere enn bunnstasjonen ved 
Ilabekken. Pumper og kompressor foreslås plassert i sokkel/ kjeller på servicebygget, og det 
forutsettes godt lydisolert. Alle vannledninger/pumpeledninger graves ned.  
 
 

• Lysanlegg 
Vi foreslår at det bare er bakkene i Litlgråkall-området som utrustes med flomlysanlegg, og da i de 
samme traceene som har kunstsnøanlegg. Instruktørbakken har lysanlegg  også i dag. 
Det foreslås dessuten montert ”lysløype” fra Litlgråkallen ned Rustadrenna til parkeringsplassene på 
Fjellseter. Lysstolper som vil bli demontert i Freestylebakken, kan gjenbrukes til dette. 
 
Lysanlegget i Vintervasskleiva og Freestylebakken forutsettes demontert. 
 

• Strømforsyning 
Det foreslås montert en nettstasjon/trafo på 1250 kVA i egen kiosk ved bunnstasjonen ved 
Ilabekken. Bruk av eksisterende nettstasjoner i Skistu-området er vurdert, men de har for liten 
kapasitet. Alt utstyr og bygninger forsynes fra den nye nettstasjonen: Drivmaskineri  for skiheisene, 
pumper og kompressor til snøproduksjonsanlegget og lysanlegget. Unntatt er leirområdet på 
Litlgråkallen derv eksisterende strømforsyning er tilstrekkelig. 
Høyspent jordkabel legges i grøft fra matepunkt på høyspentlinja syd for Fjellseterveien ved Øvre 
Fjellseter ned til nettstasjonen, 1000m. Fra nettstasjonen legges 400V kabel i grøft til bunnstasjonen 
på Djupslættet for skiheisen i Nordrenna, 700m.  Alle øvrige el.- og signalkabler graves også ned. 
 

• Bygningbehov 
Ved bunnstasjonen ved Ilabekken  foreslås at det bygges et servicebygg på 40-50m2. Det skal 
inneholde plass for betjeningen av skiheisene, billettsalg og en liten varmestue med toaletter. I 
kjelleren, som nevnt ovenfor, foreslås plassert  pumpene og kompressor  for 
snøproduksjonsanlegget og hovedtavla. 
Det bør  vurderes om nåværende heisbu i Vintervasskleiva kan flyttes og gjenbrukes. Den har et 
grunnareal på 50m2 og i tillegg en hems på 20m2. 
 
Ved bunnstasjonene for Transport- og Barneheisen  trengs en ”minibu” på ca. 4m2 til heisfører.  
 
I leiren på Litlgråkallen er det et garasje- og verkstedbygg på ca. 450m2 med sosiale rom for 
betjeningen og lagerareal. Det vil antagelig  egne seg  godt  som driftsbygg for Vinterparken  til 
vedlikehold og lagring av maskinelt utstyr. Det gjelder  tråkkemaskin, snøscootere, 4-hjuling, 
materiell til skiheisene, snøproduksjonsanlegget og sikring  langs traceene, pkt. 14. 
Bygget vil også gi plass for tråkkemaskinen som Trondheim Bydrift i dag har stasjonert i garasje på 
Skistua. En samlokalisering er ønskelig. 
 
Skistua vil kunne benyttes som kafè med tilgang til toaletter for besøkende i Vinterparken. Der kan 
man også ha kontorfunksjoner og skiutleie, samt sykkelutleie om sommeren.  Alternativet er i 
messebygget i leiren som MOT nå leier. 
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Besøkende som har stått på ski ned til Skistua for å spise, vil ønske bruk av skiheis opp igjen til 
myra på Litlgråkallen. Et skitrekk kan plasseres parallelt med og nord for ekisterende nedfart. 
Lengden blir 120m og høydeforskjellen 15m, dvs. 13% fall i gjennomsnitt. 
 
Røde Kors Hjelpekorps er etablert på Skistua. Det er rimelig at de engasjeres som skipatrulje i 
skianlegget. Hjelpekorpset bør også ha tilhold i leirområdet på Litlgråkallen. 
 
Ved bunnstasjonen i Nordrenna-området /Djupslættet  er det behov for en liten varmebu for heisfører 
på ca, 6 m2. 
 

• Drikkevann 
Drikkevann til servicebygget ved Ilabekken foreslås skaffet ved boring av brønn i fjell. Vannledning 
fra leiren på Litlgråkallen er også en mulighet, men vil bli dyrere. 
Kobberdammen har vann av god kvalitet som badevann, men tillates ikke brukt som drikkevann. 
 

• Avløp 
Avløpsvannet fra håndvask og toaletter i servicebygget ved bunnstasjonen foreslås renset ved 
installasjon av et minirenseanlegg med etterbehandling/ infiltrasjon via biomoduler, dvs. kjemisk-
biologisk rensing av avløpsvannet før det kan sive gjennom grunnen ned mot Ilabekken. 
Slamavskilleren må tømmes en gang pr. år evt. annet hver år. Da kan det brukes traktor med 
tilhenger-tank og pumpeutstyr for slamsuging. 
 

• Veibehov 
Fra Fjellseter til Kobberdammen eksisterer kjørbar gangvei som ble forsterket i forbindelse med 
rehabilitering av demningen. Det må bygges tilsvarende ”vei” helt ned til bunnstasjonen ved 
Ilabekken, 100m. Den vil bli brukt i byggefasen og på sommerstid. 
 
Det bør vurderes om skiheisen i Nordrenna trenger adkomst”vei” i  2m bredde for 4-hjuling/ATV til 
bunnstasjonen og  toppstasjonen for vedlikeholdsarbeider på sommerstid. Vi mener imidlertid at 
vedlikeholdet kan utføres i mai mens det enda er snø i vinterparken, og transport kan foregå med 
tråkkemaskin og snøscooter.  
 Evt.  gangvei til bunnstasjonen: Det er i dag kjørbart med 4-hjuling fra Tømmerdalstorget til 
Erlingvika i vestenden på Kobberdammen. Men dersom man ønsker adkomst fra syd, må stien fra 
demningen til Erlingvika, 300m lengde, utvides noe for å bli kjørbar.  Fra Erlingvika kan det på 
sydsiden av bekken bygges en tilsvarende kjørbar gangvei  for 4-hjuling opp lia og innover 
myra/Djupslættet  til bunnstasjonen. Strekningen  blir 400m. 
Evt. gangvei til toppstasjonen: Lengden fra veien til Forsvarets fjellanlegg er 150m. 
Utbedring av stien langs Kobberdammen  mellom demningen og Erlingvika vil være positivt for 
marka-skiløperne ved at det da blir mulig å preparere skiløype langs vestsiden av vannet med 
snøscooter,i stedet for at man må gå på isen som ofte har overvann. 
 
I byggefasen tenkes brukt helikopter til transport og montasje av skiheisene. 
 
På vinterstid vil all transport bli utført med tråkkemaskin og snøscooter, og det blir ikke behov for 
brøyting av adkomstveien til bunnstasjonen ved Ilabekken 
 

• Parkeringsplasser- er beskrevet ovenfor, se plantegning alt. IV d), men gjentas opplistet: 
 
Fjellseter- Ny plass nedenfor Kapellet, nord for Fjellseterveien        240 plasser 
                    Øvre Fjellseter                                                                          140   ” 
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                     Nedre Fjellseter                                                                          55  ” 
                                                                                                       Sum          435 plasser 
                    
                     Ny plass for turfolk ved lysløypa syd for Fjellseterveien   200 plasser 
 
Litlgråkall-toppen-  Utenfor leiren                                                              120 plasser 
                                    Inne i leiren                                                                  150   ” 
                                                                                                         Sum           270 plasser 
               
                      Mulig ny plass på myra vest for leiren                                   200 plasser 
 
 

Tilbakeføring av dagens anlegg i Vintervasskleiva og Freestylebakken. 

• Når Gråkallen Vinterpark 1. byggetrinn i Litlgråkall-området er ferdig utbygd og satt i drift, vil 
Trondhjems Skiklub si seg enig i at dagens alpinanlegg i Vintervasskleiva demonteres og fjernes. 
Det gjelder skiheisene, lysanlegget og heisbua. 
Det bør vurderes om noe av T-krokheisen(Doppelmayr fra 1981 med  trekkwire utskiftet/fornyet i 
2002) kan gjenbrukes, f. eks. i  Instruktørbakken. Likeså om heisbua er flyttbar og kan gjenbrukes 
som servicebygg  i bunnstasjonsområdet ved Ilabekken. 
 
Riving og opprydding er også aktuelt i Freestylebakken ved Skistumyra. Men hvem er eier? 
Skiklubben er det ikke. Det som skal fjernes, er dommertribune, tidtakerbu og diverse lysstolper. Det 
er sannsynlig at lysstolpene kan gjenbrukes i ”lysløypa” fra Litlgråkallen ned Rustadrenna til 
Fjellseter. 
 
Trønderenergi har en nettstasjon/trafokiosk like nord for ”hoppet” i 
Gråkallbakken/Vintervannsbakken. Den blir antagelig overflødig og kan også fjernes. 
 
Gammelt pumpehus ved Blomstertjønna rives. Eies av Trondheim Kommune? 
 
Arealet på Gråkallen som tilbakeføres ved fjerning og opprydding av dagens alpinanlegg er 150 daa.  
 
 
For sammarbeidsgruppen- Trondhjems Skiklub, Sportsklubben Freidig, NTNUI, Trondhjems 
Velocipedklub og Sør-Trøndelag Skikrets 
 
Ola Aalde 
 
 
Vedlegg: Alternativ IV d) 
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10.2 VEDLEGG II 
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10.3 VEDLEGG III 

Skoler og barnehager vi har sendt forespørsel til: 

 

 SKOLE E-post TELEFON Har svart 

1. Berg skole berg-skole.postmottak@trondheim.kommune.no 72540370 Xmuntlig 

2. Byåsen skole byasen-skole.postmottak@trondheim.kommune.no 72547100  

3. Dalgård skole dalgard-skole.postmottak@trondheim.kommune.no 72545000 Xmuntlig 

4. Eberg skole eberg-skole.postmottak@trondheim.kommune.no 72540400  

5. Flatåsen skole flatasen-skole.postmottak@trondheim.kommune.no 72543300  

6. Hallset skole hallset-skole.postmottak@trondheim.kommune.no 72545300 X 

7. Huseby skole huseby-skole.postmottak@trondheim.kommune.no 72548200  

8. Hårstad skole haarstad-skole.postmottak@trondheim.kommune.no 72549100  

9. Kalvskinnet skole kalvskinnetskole.postmottak@trondheim.kommune.no 72542950  

10. Kattem skole kattem-skole.postmottak@trondheim.kommune.no 72543560  

11. Kolstad skole kolstad-skole.postmottak@trondheim.kommune.no 72549800  

12. Lilleby skole lilleby-skole.postmottak@trondheim.kommune.no 72544710 X 

13. Nardo skole nardo-skole.postmottak@trondheim.kommune.no 72541700  

14. Nyborg skole nyborg-skole.postmottak@trondheim.kommune.no 72542360 X 

15. Saupstad skole saupstad-skole.postmottak@trondheim.kommune.no 72549820 X 

16. Selsbakk skole selsbakk-skole.postmottak@trondheim.kommune.no 72545350 X 

17. Stavset skole stavset-skole.postmottak@trondheim.kommune.no 72545200  

18. Åsveien skole asveien-skole.postmottak@trondheim.kommune.no 72544240  

 BARNEHAGE    

1. Bymarka 
friluftsbarnehager 

bymarkafriluft-bhg.postmottak@trondheim.kommune.no 46908567 X 
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2. Bymarka naturbarnehager bymarkanatur-bhg.postmottak@trondheim.kommune.no 41842100  

3. Fagerlia Miljøbarnehage 
AS 

lkj@stavnebarnehage.no 97628199 X 

4. Ferista friluftsbarnehage bymarkafriluft-bhg.postmottak@trondheim.kommune.no 46908567  

5. Hallset barnehager hallset-bhg.postmottak@trondheim.kommune.no 99301888  

6. Hammersborg barnehage hammersborg-bhg.postmottak@trondheim.kommune.no 92219716  

7. Havsteinaunet barnehage byasen-bhg.postmottak@trondheim.kommune.no 41795200 X 
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10.4 VEDLEGG IV 

 

Kopi av mail sendt til barneskoler – spørrre undersøkelse 

 

Til rektor  

Vi på Norconsult AS arbeider på oppdrag fra Trondheim kommune med en konsekvensutredning i 
forbindelse med kommunedelplan for området mellom Litlgråkallen, Kobberdammen og Fjelsæter, og er i 
gang med tema  Undervisning. Skolene i Trondheim har en lang tradisjon å bruke naturen og friluftsliv i mer 
eller mindre grad i undervisningssammenheng. Et av de områdene som brukes i dette formålet er Bymarka i 
sin helhet samt planområdet som et bynær og lett tilgjengelig området.   

Vi ønsker å få tilbakemelding fra et utvalg av skoler og barnehager om de bruker området rundt Skistua i 
undervisning sammenheng i dag (sommer og vinter) og om de har noen planer om fremtidig bruk. Vi håpe 
dere kan ta dere tid til å gi oss tilbakemelding om hvor og hvordan dere eventuelt bruker området.  

 

Vedlagt ligger kart av planområdet. 

 

 

Vi håper dere kan gi oss svar innen onsdag den 15.02.2012.  Har dere spørsmål ta kontakt med 
undertegnede: 

Jelena Jovanovic 

Arealplanlegger 
Dir: +47 73 20 46 76 | Mob: +47 93 67 91 13   jelena.jovanovic@norconsult.com  
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Norconsult AS  
Ingvald Ystgaardsv. 3A, 7047 Trondheim  
Tel: +47 73 20 46 20 | Fax: +47 67 54 45 76 www.norconsult.no  

 


