
Innspill til varsel om oppstart og høring av planprogram – Hell Forest Arena 
Forslagsstillers kommentarer er oppdatert før innsending til 1. gangs behandling. Endringer er 
merket, ny tekst er med rød skrift.  
 
Avsender og sammendrag Forslagsstillers kommentarer 
Ole Johan Bjørke, 29.12.2014 
Bjørke kommentarer til banens utforming, både 
hovedbane og GO-Cart, og ønsker å avklare 
mulighetene for bruk av MC ved anlegget.  

Detaljprosjektering av bane og bruk 
vil framgå av planens beskrivelse, 
ingen endring i planprogrammet. 
Ved planforslaget følger det en 
illustrasjonsplan, men denne vedtas 
ikke, og den er således ikke bindende 
for utforming av banetraseen. 
Prosjektet har underveis endret fokus, 
og aktiviteter knyttet til motorsport er 
ikke lenger en del av planen for daglig 
drift av anlegget. 

Sámediggi/ Sametinget, 9.1.2015 
Ut fra vår generelle kjennskap finner vi det 
sannsynlig at det kan være samiske kulturminner i 
det aktuelle området som fortsatt ikke er registrert. 
Sametinget må derfor foreta en befaring før 
endelig uttalelse kan gis. Befaringen må bli utført 
på telefri og bar mark. Befaringen vil derfor bli 
utført i løpet av feltsesongen 2015. I føg. Lov 9. 
juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 10 bærer 
tiltakshaver utgifter for kulturminneforvaltningens 
befaring. Budsjett for befaringa medfulgte 
innspillet. 

 
Krav om befaring er tatt med i 
utredningsprogrammet. 
Befaring er gjennomført iht. 
Sametingets krav. Planens 
bestemmelser stiller krav til arbeid i 
området stanses dersom en påtreffer 
gjenstander eller spor etter eldre 
aktiviteter. Kulturminnemyndigheter 
skal varsles.  

Jernbaneverket, 12.1.2015 
Planområdet ligger mer enn 4 km fra eksisterende 
jernbanelinje (i Hommelvik) og 180-220 meter 
over havet.  
Jernbaneverket kan ikke se at dette tiltaket får 
følger for jernbanen med mindre ny adkomstveg 
fra Malvik og/eller Stjørdal kommune gir ukjente 
følger. Jernbaneverket har ingen merknader ved 
oppstartsvarsel eller til planprogram. 
 

 
Ingen endring i planprogrammet. 

Landsskytterstevnet Stjørdal 2018 (LS 2018), 
22.1.2015 
LS skal i 2018 arrangeres på Stjørdal med 
hovedarena Frigården, det forventes ca. 20 000 
besøkende til Stjørdal, herav 6-7 000 skyttere.  
 
LS 2018 har følgende innspill til saken: 

1) Vi må ha fiber bredbånd og stabil tilførsel 
av kraft som gir minimum 500 kwa 

1. Forhold knyttet til eksiterende 
nett, og nytt behov avklares i 
planbeskrivelsen. Det har vært 
arbeid knyttet til fiber ila. 
planprosessen, uavhengig av 
planforslaget. Ang. 
kratforsyning må dette 
avklares i forbindelse med 
byggesak. 



ferdigstilt senest 1.7.2017 for å kunne 
avvikle stevnet på Frigården.  

2) Adkomst Frigården: Det er viktig å ivareta 
ulike veginteresser i området. Vi må 
effektivt håndtere ca. 700 til 1000 biler per 
dag hele uken stevnet pågår. Det er 
ønskelig med en tilknytningsveg før 
søt/østlig hjørne av Hell Forest Arena frem 
til der vi skal avvikle feltskyting for lavere 
klasser.  

3) Vi ønsker å etablere en skyttercamp 
sør/østlig område av Hell Forest Arena 
med plass for 1000 campingvogner/telt 
(dvs. ca. 80 000 kvm av arenaområdet). 

2. Transport og vegløsninger 
inngår i 
utredningsprogrammet. 
Planforslaget regulerer et 
ringvegsystem, samt fortau og 
vendeplass for buss, dette skal 
løse trafikkavvikling ved større 
arrangement i Frigården. 

 
3. Dersom det skal tilrettelegges 

for camping må en se hvor 
dette kan etableres både med 
tanke på arenaen i seg selv, 
men også for sambruk med 
andre arrangement og arenaer 
på Frigården. Dette avklares i 
planens beskrivelse. 
Planforslaget inkluderer ikke 
areal for camping. 
Mulighetsstudier for Frigården 
har vist hvordan området kan 
disponeres ved ulike 
arrangement for å ivareta slike 
tilstelninger.  

Stjørdal kommune – næring, 26.1.2015 
Næringsavdelingen i Stjørdal kommune har 
gjennom arbeid med aktørene på Frigården sett at 
det er et behov for en bedre koordinering og 
helhetlig tenkning på området. «Forprosjekt 
frigården» er et prosjekt satt i gang for å kartlegge 
aktører i Frigården og deres behov. Da 
konsekvensvurderingen Hell Forest Arena dekker 
hele området «Forprosjekt Frigården» skal arbeide 
med, vil det kunne dukke opp flere 
sammenfallende interesser. Det er viktig at man 
har en løpende dialog slik at oppgaver kan løses i 
samarbeid, på den måten unngår man 
dobbeltarbeid og man reduserer kostnadene. 

 
Det ble avhold møte enhet næring og 
plan 5.3.2015. Det er et tydelig behov 
for å se ting i en større sammenheng 
når det gjelder utviklingen av 
Frigården. Det vil være en pågående 
dialog mellom partene i det videre 
planarbeidet. Det har vært dialog med 
kommunen, deriblant 
næringsavdelingen, flere ganger i 
løpet av planarbeidet.  

NTE NETT AS, 4.2.2015 
Nettselskapet har etter energiloven 
områdekonsesjon i Stjørdal kommune. På denne 
bakgrunn gjør vi oppmerksom på at det i dette 
planforslaget må tas høyde for de anlegg som det 
er nødvendig for oss å etablere og drifte. 
Vedlagt innspillet fulgte utsnitt av ledningskart for 
området. Det synliggjør eksisterende nettanlegg, 
høyspennings., og lavspennings distribusjonsnett 
og røranlegg innenfor planområdet. NTE 
forutsetter at disse anleggene blir hensyntatt i 
planarbeidet og gjør oppmerksom på at 

 
Forhold knyttet til NTEs eksisterende 
anlegg og nytt behov avklares i 
planbeskrivelsen. Det må opprettes 
dialog med NTE for ivaretakelse av 
eksiterende anlegg og avklaring av 
strømforsyning for nytt behov. Ingen 
endring av planprogrammet. Behov 
for nytt anlegg avklares i byggesak. 
Planens bestemmelser åpner for 
plassering av nye nettanlegg i 
området, plassering og behov må 



eksisterende nettanlegg selvfølgelig ikke er 
tilpasset et eventuelt nytt behov.  
NTE bes om å bli kontaktet for ivaretakelse av 
eksisterende nettanlegg, eventuelt 
flytting/ombygging og eller prosjektering av 
strømforsyning som skal dette nytt behov. 

avklares med leverandør og skal 
framgå av situasjonsplaner.  

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (FM), 
9.2.2015 
Landbruksavdelingen: 
Ingen merknader 
 
Miljøvernavdelingen: 
I et miljøvernperspektiv foresetter FM at all 
planlegging skjer i samsvar med kommuneplanens 
arealdel som er det sentrale overordna 
styringsdokumentet for god og helhetlig 
arealforvaltning i en kommune. Det aktuelle 
planområde omfatter arealer som er avsatt til 
LNFR-formål i kommuneplanens arealdel, og ved 
utlegging av nye områder for bebyggelse og 
anlegg, skal konsekvenser av tiltak utredes.  
 
Planforslaget må ta hensyn til eventuelle 
miljøkvaliteter i området, og verdier for bl. a 
biologisk mangfold og friluftsliv. Planområdet 
består av myr, til dels store og dype 
myrforekomster, og impediment. Myrområder kan 
ha kvaliteter for biologisk mangfold i 
klimasammenheng som karbonlager. Det går flere 
bekkedrag gjennom området og det er observert 
salamander i våtområder i nærheten. Videre er det 
registrert et område med gammel boreal lauvskog, 
kategorisert som lokalt viktig. Det er også 
registrert stararten Brunskjene i området. Denne 
med status NT – nær truet – på rødlista.  
 
Planområdet berører videre et større 
sammenhengende område registrert som lokalt 
viktig for friluftsliv, som benyttes bl. a. vinterstid 
for skiaktivitet med preparerte skiløyper og 
lysløype og andre friluftsaktiviteter på 
sommerstid.  
 
Planprogram 
FM minner om myrens rolle som karbonlager i en 
klimasammenheng, og tilrår at kommunen tar inn 
en vurdering av dette i KU-sammenheng. 
 
Med hensyn til kartlegging av fugl og pattedyr 
tilrår FM at det rettes fokus også på områdets 

  
Krav til beskrivelse av myrområdenes 
kvaliteter for biologisk mangfold og i 
klimasammenheng som karbonlager er 
tatt inn i utredningsprogrammet. Det 
samme er krav til viltkartlegging, 
beskrivelse av områdets økologiske 
funksjon og risiko for spredning av 
fremmede arter.  
 
Plan for medvirkninger og møter er 
oppdatert for å sikre en bred 
medvirkning i planprosessen.  
 
Utredninger i gjennomført i tråd med 
FMs innspill, dette går fram av KU. 
Det stilles i planens bestemmelser 
krav til gjenbruk av masser og 
håndtering av fremmede arter.  



økologiske funksjon, i tillegg til enkeltarter. FM 
forutsetter at karlegging gjennomføres i tråd med 
DN-håndbok 11-Viltkartlegging. Det er viktig at 
konsekvensutredningen omfatter kartlegging av 
naturtyper og deres økologiske funksjon, samt 
områdenes betydning som leveområder for 
pattedyr og fugler. I tillegg til nykartlegging, skal 
også eksisterende kunnskap i nasjonale databaser 
vurderes i konsekvensutredningen, dette 
inkluderer artsopplysninger unntatt offentlighet.  
 
Reguleringen legger opp til tiltak som kan bety 
store inngrep i terrenget, noe som med stor 
sannsynlighet vil medføre en del oppgraving, 
masseforflytting mv. Dette øker risikoen for 
spredning av fremmede arter. 
Konsekvensutredningen bør derfor ta inn dette 
som tema.  
 
Dersom det planlegges inngrep i vassdrag eller 
vassdragsbelte, må detaljplan forelegges FM, jf. 
Vannressurslovens § 11 om kantvegetasjon.  
 
Tilgjengeliggjøring av data 
For å gi sektormyndigheter og allmenheten enkel 
tilgang til registreringene, skal naturtyper og arter 
registreres i nasjonale databaser.  
 
Støy og landskapsinngrep 
Grenseverdier for støy må overholdes, jf. 
retningslinje T-1442 (KLD) samt oppdatert 
veileder for behandling av støy i arealplanlegging 
(M-128). I forbindelse med landskapsinngrep vil 
visualisering kunne være et godt, og ofte 
nødvendig, hjelpemiddel for å få en tilstrekkelig 
forståelse av konsekvensene.  
 
Planprosess 
FM minner om at planprosessen skal organiseres 
slik at synspunkter fra barn som berørt part 
kommer fram og at ulike grupper barn og unge, 
samt funksjonshemmede selv gis anledning til å 
delta.   
 
Med bakgrunn i erfaringer fra lignende saker i 
andre kommuner, vil vi tilrå at det legges opp til 
en bred medvirkningsprosess for å sikre at alle 
interesser blir hørt og ivaretatt så godt som mulig.  
 



Kommunalavdelingen- samfunnssikkerhet og 
beredskap: 
FM minner om krav til ROS-analyse jf. pbl § 4-3. 
Det skal i tillegg til å vurdere risiko og sårbarhet 
som kan oppstå ved endret arealbruk med dagens 
forutsetning, også vurderes hvordan fremtidige 
klimaendringer eventuelt vil påvirke tiltaket. 
FRIFO Stjørdal, 7.2.2015 
FRIFO ber om at en tar god hensyn til 
friluftsinteressene i området.  
 
FRIFO påpeker også at en framtidig veg over til 
Hommelvik med gang-/sykkelveg eventuelt må 
tilpasses i en fremtidig reguleringsplan. Her må en 
også se på adkomst til området som nå skal 
reguleres, samt en framtidig adkomst til en ny 
tomt for eksisterende skihytta.  
 
FRIFO forutsetter at rekkefølgebestemmelsene 
legges inn som en forutsetning i en godkjent 
reguleringsplan, slik at gang-/sykkelveger blir 
bygd langs fylkesvei 705, før nye utbygginger 
kommer i planområdet.  
 
Det må finnes en tomt til eksisterende Skihytta, 
samt nye traseer for lysløype og dagens 8 km 
turløype. I planarbeidet må det vurderes om det er 
mulig å finne ny tomt i ytterkant av 
reguleringsområdet, og likedan om det også er 
mulig å bygge ny lysløype og turløype i ytterkant 
av området.  
Det må sikres tilgang til eksisterende turstier til 
Litjlånkvollen og Røstad fra planområdet, slik at 
denne adkomsten ikke blir hindret av 
arrangementer i planområdet.  
 
FRIFO antar at eksisterende klatreområder sørøst 
for Skihytta ikke kan beholdes, der er fjellet 
pusset og noen klatreturer boltret. Klatreklubben 
presiserer at det er lagt ned mye arbeid og penger i 
klatrefeltet, og at dette om mulig bør beholdes, 
eventuelt erstattes ved nytt felt eller i form av 
økonomisk godtgjørelse.  

 
Det er tatt inn i planprogrammet at 
utredning av friluftsliv skal inkludere 
kartlegging av friluftsaktivitet i 
området og avklaring angående 
lokalisering av ny skihytte 
 
De øvrige forhold som tas opp inngår 
allerede i utredningsprogrammet. 
FRIFO Stjørdal vil være en naturlig 
kontakt i videre utredning av nærmiljø 
og friluftsliv.  
 
Planens bestemmelser stiller 
rekkefølgekrav til g/s-veg lang FV 
705. Erstatningsareal for skihytte og 
skiløypetrase er funnet og sikret i 
plankartet i samråd med Lånke IL og 
Stjørdal kommune. Det stilles 
rekkefølgekrav til opparbeidelse av ny 
trase. Klatrefeltet kan videreføres, men 
grunnet kulturminnet den ligger over 
tillates det ikke at det boltes nye ruter.  

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), 
13.2.2015 
DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet for 
Hell Forest Arena kommer i konflikt med noen 
registrerte mineralressurser av regional eller 
nasjonal viktighet. 

 
 
Ingen endring i planprogrammet. 

Arne Klegseth, 13.2.2015 



Klegseth ser ikke at tiltaket medfører annet enn at 
hans eiendom faller i verdi. Han viser til at han 
ikke har opplevd annet enn negative konsekvenser 
ved eksisterende anlegg, og stiller seg derfor 
negativ til ytterligere utvidelse. 

Ingen endring i planprogrammet. 

NVE, 13.2.2015 
 
Geoteknikk 
Hele planområdet ligger over marin grense, det er 
likevel nødvendig med geoteknisk vurdering. Økt 
avrenning fra planområdet kan få konsekvenser 
for de kjente kvikkleiresonene Leirmarka 
620, Åsen Leiramarka 619, Havdal 618, Leiren 
615, Bjørgum 614, Bjørgmyran 613 og Hell 612, 
nedstrøms bekken Fugla. NVE forventer at det 
foreligger en geoteknisk vurdering av 
planforslaget, som en del av Risiko og 
Sårbarhetsanalysen (ROS) når planen legges ut til 
offentlig ettersyn jf. 4-3/ TEK 10 kap. 7. 
 
Vassdrag 
Innenfor planområdet er det store 
sammenhengende myrområder. Området fungerer 
som et magasin og i tillegg har skogen stor 
oppsugingsevne. Når hele dette arealet blir utsatt 
for et så stort 
terrenginngrep som planen legger opp til, er det 
viktig at planforslaget inneholder konkrete 
vurderinger som ivaretar avrenningen fra området 
på en tilfredsstillende måte. NVE forventer at det 
foreligger en hydrologisk utredning som viser 
hvordan økt avrenning fra området vil påvirke 
vassdraget Fugla når planen legges ut til offentlig 
ettersyn jf. PBL § 4-3/ TEK 10 kap. 7. 
 

 
 
 
Det er tatt inn i planprogrammet at den 
hydrologiske utredningen skal 
inkludere en vurdering av hvordan økt 
avrenning fra området påvirker 
vassdraget Fugla og kvikkleiresoner 
nedstrøms Fugla.  
 
Sweco har utredet hydrologi og 
vassdrag, dette følger i KU.  

13.2.2015 Nord-Trøndelag Fylkeskommune 
(NTFK) 
Friluftsliv 
På høyden sør for planområdet er registrert et 
turområde av regional bruksverdi, Stubergvollen 
turområde. Selve området foreslås lagt i et område 
som er registrert som turområde av lokal 
bruksverdi, Frigården turområde. Innen dette 
område ligger også et mye brukt lysløypeanlegg 
med tilleggende bygg/varmestue og 
parkeringsplass.  
 
Planprogram 
Området er kupert og NTFK påpeker at det må 
inngå en tilfredsstillende landskapsmessig analyse 

 
 
 
Utredningsprogrammet endres slik at 
det fremgår tydeligere hva kartlegging 
av kulturminner skal omfatte.  
Utredning av konsekvenser for 
nærmiljø og friluftsliv og landskap 
inngår allerede i 
utredningsprogrammet.  
 
Friluftsliv og nærmiljø følger som 
utredning i KU. Det er foretatt 
befaring i regi av Fylkeskommunen. 



som innbefatter vurdering av alternative 
lokaliseringer internt i området og avgrensninger 
av planområdet. En viktig del av utredningen vil 
også være vurdering konsekvenser og avbøtende 
tiltak for friluftsmessig bruk og anlegg, både 
internt i planområdet og mot omliggende området. 
 
Kulturfaglig uttalelse 
Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner 
i planområdet. Det er likevel stor sannsynlighet 
for at det også finnes automatisk fredete 
kulturminner under markoverflaten i området. Før 
NTFK kan godkjenne søknaden, må det foretas en 
befaring jf. Kulturminnelovens (KML) § 8-9, jf. § 
3 samme lov. Dersom det viser seg at 
forundersøkelsene avdekker freda kulturminner 
iht. KML § 3-4, må det søkes dispensasjon etter 
KML § 8.1.  

Et registrert kulturminne er sikret med 
hensynssone i plankartet.  
 

Bård Christian Aune Bjerve, 15.2.2015 
 Det er vesentlig å påpeke at for naboer vil et slikt 
anlegg medføre ytterligere støyforurensning i området 
i form av de aktuelle aktivitetene, samt økt trafikk til 
området. Av den grunn er følgende punkter viktige for 
meg som grunneier og nabo:  
 
- Tilkomst til Hell Forest Arena må skje langs 
eksisterende veitrasé til Lauvåsen pukkverk.  
- Gang- og sykkelvei langs Rv 705 fra Bjørgmyran må 
opprettes før anleggsvirksomheten påbegynnes.  
- Støydempende tiltak må utføres.  
 

 
Ingen ending av planprogrammet, 
transport og vegløsninger og støy er 
allerede tema i utredningsprogrammet. 
 
Hovedadkomst til Frigården blir via 
vegen til pukkverket. Det stilles 
rekkefølgekrav til g/s-veg langs FV 
705.  
Støyutredning følger som en del av 
KU. 

Jullum Velforening, 15.2.2015 
Støy-, luft- og vannforurensning 
Et slikt stort anlegg vil uten tvil lage støy som vil 
påvirke beboerne i velforeninga. Derfor ber vi om 
at det settes strenge krav til støyskjerming, og at 
det reguleres inn tydelig når og hvilken aktivitet 
som skal skje på anlegget til de enkelte tider og 
dager. Området Frigården har allerede i dag flere 
eksterne støykilder i nærområdet og total 
støybelastning for hele området må vektlegges. 
 
Landskapsbildet 
Et slikt stort anlegg vil uten tvil lage støy som vil 
påvirke beboerne i velforeninga. Derfor ber vi om 
at det settes strenge krav til støyskjerming, og at 
det reguleres inn tydelig når og hvilken aktivitet 
som skal skje på anlegget til de enkelte tider og 
dager. Området Frigården har allerede i dag flere 
eksterne støykilder i nærområdet (motoranlegg, 

 
 
Alle de nevnte tema omfattes av 
utredningsprogrammet. Det vil være 
en naturlig å ha kontakt med Jullum 
Velforening i forbindelse med 
utredningsarbeidet.  
 
Støyutredning, VA og hydrologi, 
grunnforhold og rasfare, transport og 
vegløsning følger som en del av KU. 
Planens bestemmelser stiller ikke 
konkrete krav til anlegg og brukstider, 
men det stilles krav til bruksreglement 
for anlegget, dette må godkjennes av 
overordnende myndigheter for all bruk 
av anlegget. Ny hovedtrase til 
Frigården blir via vegen til 
pukkverket. I tillegg etableres det 
fortau i området. Planens 



skytebaner, pukkverk og annen industri), og total 
støybelastning for hele området må vektlegges. 
 
Nærmiljø og friluftsliv 
Velforeninga mener planområdet uten tvil er 
beboernes aller viktigste friluftsområde, sommer 
som vinter. Terrenget og hytta brukes flittig av 
innbyggerne på Jullum og vår familie og våre 
venner. Området er også meget godt besøkt av 
andre lånkbygger og stjørdalinger. Uten en god 
erstatning vil et av de aller flotteste sentrumsnære 
utfartsområdene gå tapt ved en eventuell 
utbygging.  
 
VA/hydrologi 
Med store endringer i landskap og masser i 
området, er det viktig at tiltakshaver gjør tiltak 
som sikrer nærområdet i forhold til avrenning. 
 
Grunnforhold og rasfare 
Med store inngrep i terrenget og sannsynligvis 
store utskiftinger av masser, må det gjøres tiltak 
som sikrer området mot utglidninger og rasfare 
 
Transport og vegløsning 
Velforeninga er sterkt kritisk og i mot at dagens 
hovedfartsveg inn til området blir hovedfatsveg 
også ved utbygging. Trafikkmengden vil økte 
betraktelig mot Frigården og vi krever at 
hovedveg inn til området legges ved dagens 
innkjørsel til pukkverket/travbane eller på en 
nyetablert veg. Vi mener også at 
sammenhengende gang- og sykkelveg fra 
Bjørgmyran til Frigården må på plass før et 
eventuelt Hell Forest Arena realiseres. 
 
Velforeninga ber videre om å bli involvert i det 
videre arbeidet med reguleringsplan  
 

bestemmelser stiller rekkefølgekrav til 
g/s-veg langs FV 705.  

Statens vegvesen, 17.2.2015 
SVV ønsker at det etableres én adkomst fra fv. 
705. Adkomsten må anlegges på et oversiktlig 
sted som ivareta siktkrav. Minstekrav til sikt på 
denne type veg er: 6x125 meter.  SVV forutsetter 
at det avsettes tilstrekkelig med p-plasser tilpasset 
arrangement og aktiviteter som planlegges, slik at 
parkering langs fylkesveg ikke forekommer. Hele 
området bør planlegges ut i fra prinsippet om 
universell utforming. 

 
Ingen endring av planprogrammet, 
transport og vegløsning er allerede 
tema i utredningsprogrammet.  
 
Veg og adkomst har vært tema for 
KU-arbeidet. To adkomster 
videreføres, men med endret bruk (ny 
hovedadkomst og etablering av 
fortau). 

 



Siri Monkan <siri@plan.no>

Innspill til planarbeid; Hell Forest Arena
1 message

Ole Johan Bjørke <ole.johan@smsc.no> Mon, Dec 29, 2014 at 2:47 PM
To: "siri@plan.no" <siri@plan.no>
Cc: Thor Henning Amdahl <Thorha@smsc.no>

Hei,

Vi (to motorinteresserte) har sett over dokumentene og synes dette er en av de mest spennende etableringene i
trøndelagsfylkene siden……. Kom ikke på noe å sammenligne med.

 

Vi regner med at svarene på våre spørsmål er at detaljplanlegging ikke er ferdigstilt, men vi spør allikevel.

 

MC:

Det er tegnet inn en liten «motorsykkelbane» på ca 400 meters lengde sammen med en GO-Cart bane ved siden
av hovedanlegget. Vi regner med og håper at dette ikke blir den eneste muligheten for MC ved anlegget, men at
hoved anlegget også kan blant annet benyttes til roadracing. Stemmer dette? I så fall synes vi også bane layouten
så litt «rar» ut. Er dette pga «prematur» layout?

 

GO Cart:

En GO-Cart bane skal vel ha flere svinger enn den som er tegnet inn?

 

-      ole johan -

____________________________________________________________
____________

Ole Johan Bjørke
Finance and Administration Manager

Ship Modelling & Simulation Centre AS
Ladehammerveien 4, N-7041 Trondheim, Norway
T: +47 73 56 14 00

D: +47 73 56 14 86

M: +47 909 74 935

ole.johan@smsc.no
www.smsc.no
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Henvendelse til: Randi Mona   Dato:  12.01.2015 
Tlf.: +47 99444482   Saksref.: 201407864-2 
Faks:      Deres ref.: 14‐098‐SJM 

E-post: Randi.Irene.Mona@jbv.no   Vedlegg:    
 
 

 

 

 

Jernbaneverkets uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram 

- Områdeplan for Hell Forest Arena, Stjørdal kommune 

 

 
Vi viser til mottatt brev av 18.12.2014 angående igangsatt planarbeid, inklusive 
planprogram, for områdeplan for Hell Forest Arena i Stjørdal kommune. Formålet med 
planarbeidet er å legge til rette for utbygging av en flerbruksarena med fritidsaktiviteter 
(motorsport og f.eks skiareana), næring (testkjøring, messer, konserter) og FoU (Sintef, 
NTNU, Hint, m.fl) 
 
Planområdet ligger mer enn 4 km fra eksisterende jernbanelinje (i Hommelvik) og 180-
220 meter over havet.  
 
Jernbaneverket kan ikke se at dette tiltaket får følger for jernbanen med mindre ny 
adkomsveg fra Malvik og/eller Stjørdal kommune gir ukjente følger. Jernbaneverket har 
ingen merknader ved oppstartvarsel eller til planprogram. 
 
 
Med hilsen  
 
 
Ragnhild Lien  
seksjonssjef  
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning  
  
 Randi Mona 
 landskapsarkitekt 
  
Dokumentet er godkjent elektronisk 

 
 
Kopi til: 

 

Stjørdal kommune Arealavdelingen 

 























 

 
Næring

 
 
 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 74 83 35 00 Bankgiro: Organisasjonsnr:
Stjørdal kommune Næring  1503.28.98367 (m/KID) NO 939 958 851 MVA
Postboks 133 Kjøpmannsg 9 postmottak@stjordal.kommune.no 1503.28.98448  (u/KID)  
7501 Stjørdal 7500 Stjørdal www.stjordal.kommune.no  
 

 
PLAN Arkitekter AS 
Fjordgata 50 
7010 TRONDHEIM 
 
 
 
 

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 
 2014/8603-2 

Bes oppgitt ved henvendelse
Rune Stølan 26.01.2015

 

Høringsuttalelse - Planprogram Hell Forest Arena 

Prosjektet Hell Forest Arena støttes fullt ut av Næringsavdelingen i Stjørdal kommune, som 
også er involvert i noe av arbeidet til Stiftelsen Hell Motorpark.  
 
Næringsavdelingen i Stjørdal kommune har gjennom arbeid med aktørene på Frigården sett at 
det er et behov for en bedre koordinering og helhetlig tenkning på området. Derfor har man 
igangsatt «Forprosjekt Frigården». Kort fortalt er dette et prosjekt som vil kartlegge aktørene 
og deres behov for ulike typer investeringer. Videre vil man gjennom en ekstern aktør 
utarbeide del-/hovedkart (for eksempel arenakart for Landsskytterstevnet og VM-Rallycross) 
og mulighetsskisse for området. Denne eksterne aktøren vil se på smarte løsninger som vil 
gjøre Frigården enda mer attraktiv som arrangement- og næringsområde.  
 
Viktige tema: 

- Fiber 
- Strøm 
- Vann og avløp 
- Trafikkavvikling og parkering 
- Gang og sykkelvei 
- Mobile toalett 
- Tribuneanlegg 
- Teknisk arrangementsutstyr 
- Organisering av frivillige 
- Tilgang på fyllmasse 
  

Dette er de største aktørene som vil bli tatt med i prosjektet: 
- Landsskytterstevnet 2018 
- VM-Rallycross 
- NAF 
- Hell Forest Arena 
- Agrisjå 
- Forsvarsbygg 
- Brødrene Bjerkli 
- Andre grunneiere, næringsaktører og potensielle arrangører 

 
Det er et ønske fra vår side at man har løpende dialog med aktørene bak Hell Forest Arena 
slik at man får tatt inn deres planer i «Forprosjekt Frigården».   
 



  Saksnr 2014/8603-2 

 
 Side 2 

 

Da konsekvensvurderingen Hell Forest Arena dekker hele området «Forprosjekt Frigården» 
skal arbeide med, vil det kunne dukke opp flere sammenfallende interesser. Det er viktig at 
man har en løpende dialog slik at oppgaver kan løses i samarbeid, på den måten unngår man 
dobbeltarbeid og man reduserer kostnadene.  
 
Oppstartsmøtene i Forprosjekt Frigården er allerede i gang, men første felles arbeidsmøte er 
lagt til rundt 20/2. Etter dette møte er prosjektet satt og man vet mer konkret hvilke 
oppgaver som skal gjøres. Et møte med PLAN Arkitekter AS ønskes så raskt som mulig etter 
dette slik at vi får samkjørt arbeidet.  
 
Med hilsen 
 
 
 
Rune Stølan/sign 
Næringskonsulent 
74 83 35 72 

Dette brevet er signert elektronisk i Stjørdal kommune og har derfor ingen signatur. 

 
 
 
 
 



Siri Monkan <siri@plan.no>

14/01047-5 - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram
for Hell Forest Arena
1 message

Eilertsen Stein <stein.eilertsen@nte.no> Wed, Feb 4, 2015 at 9:52 AM
To: "siri@plan.no" <siri@plan.no>

NTE Nett AS viser til mottatte varsel om oppstart av planarbeid for eiendommene gnr/bnr.: 174/1, 176/1, 177/4 og
179/1 i Stjørdal kommune, til formål utbygging av flerbruksarena.

Nettselskapet har etter energiloven områdekonsesjon i Stjørdal kommune. Det innebærer at vi etablerer og drifter
strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett).

På denne bakgrunn gjør vi oppmerksom på at det i dette planforslaget må tas høyde for de anlegg som det er
nødvendig for oss å etablere og drifte.

 

Vedrørende vårt innspill til planarbeidet, så vedlegger vi utsnitt av ledningskart for området. Det synliggjør
eksisterende nettanlegg, høyspennings-, lavspennings distribusjonsnett og røranlegg innenfor planområdet. Vi
forutsetter at disse anleggene blir hensynstatt i planarbeidet og gjør oppmerksom på at eksisterende nettanlegg
selvfølgelig ikke er tilpasset et eventuelt nytt behov.

 

Vi ber om å bli kontaktet enten pr. telefon eller med e-post til: postnett@nte.no for ivaretakelse av eksisterende
nettanlegg, eventuelt flytting/ombygging og eller prosjektering av strømforsyning som skal dekke nytt behov.

 

Med hilsen

 

Stein E. Eilertsen | Overingeniør Infrastruktur | stein.eilertsen@nte.no

NTE Nett AS | Telefon 73 82 87 92 | Mobil 915 37 528 | www.nte.no

 

Utsnitt ledningskart Hell Forest Arena.pdf
1026K
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Siri Monkan <siri@plan.no>

Fwd: Fw: Reuleringsarbeide Hell Forest Arena, Stjørdal
1 message

Ingrid Nergård <ingrid@plan.no> Mon, Feb 16, 2015 at 3:21 PM
To: Siri Monkan <siri@plan.no>

---------- Forwarded message ----------
From: John Arne Lerfall <ja-ler@online.no>
Date: 2015-02-16 15:20 GMT+01:00
Subject: Fw: Reuleringsarbeide Hell Forest Arena, Stjørdal
To: plan@plan.no

Hei!
 
Litt tilleggsopplysning til vårt tidligere innspill.
 
Klatreklubben presiserer at det er lagt ned en god del arbeide og en del penger i klatrefeltet ved Skihytta. Om
mulig bør det beholdes, eventuelt må det finnes et erstatningsfelt, eller at det gis erstatning i form av økonomisk
godgjørelse.
 
Mvh
 
FRIFO Stjørdal
 
John A. Lerfall
 
----- Original Message -----
From: John Arne Lerfall
To: plan@plan.no
Sent: Saturday, February 07, 2015 4:43 PM
Subject: Reuleringsarbeide Hell Forest Arena, Stjørdal

Hei!
 
FRIFO har gått gjennom forslaget til områdeplan, og vil be om at en tar godt hensyn til  friluftsinteressene i
området.
 
Vi vil imidlertid påpeke, at en fremtidig vei over til Hommelvik med gang- / sykkelveg, eventuelt må tilpasses i en
fremtidig reguleringsplan. Her må en også se på adkomst til  området som nå skal reguleres, samt en fremtidig
adkomst til en ny tomt for eksisterende Skihytta.
Vi forutsetter at rekkefølgebestemmelsene legges inn som en forutsetning i en godkjent reguleringsplan, slik at
gang-/ sykkelveger blir bygd langs fylkesvei 705, før nye utbygginger kommer i planområdet.
 
Det må finnes ny tomt til eksisterende Skihytta, samt nye traseer for lysløype og dagens 8 km turløype. I
planarbeidet må det vurderes om det er mulig å finne ny tomt i ytterkant av reguleringsområdet, og likedan om det
også er mulig å bygge ny lysløpe, og turløype i ytterkanter av området.
Det må sikres tilggang til eksisterende turstier til Litjlånkvollen og Røstad fra planområdet, slik at denne
adkomsten ikke blir hindret av arrangementer i planområdet.
 
Vi antar at eksisterende klatreområde sørøst for Skihytta ikke kan beholdes? Her er fjellet pusset og noen
klatreruter er boltet!
 
Forøvrig ber vi om at det tas best mulig hensyn til naturmiljøet i området
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mvh
 
FRIFO Stjørdal
John Arne Lerfall

Plan Arkitekter AS Mail - Fwd: Fw: Reuleringsarbeide Hell Forest Are... https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=c2178bcc13&view=pt&se...

2 av 2 16.02.2015 15:29















 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 
Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223 

0301 OSLO   3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

PLAN arkitekter AS 

Fjordgata 50 

7010 TRONDHEIM 

 

Ingrid Nergård 

  

Vår dato: 13.02.2015        

Vår ref.: 201407136-2     

Arkiv: 323 Saksbehandler: 

Deres dato: 18.12.2014 Åse Winther 

Deres ref.: 14-098-SJM      

1 

Varsel - Oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for 

Hell Forest Arena - Stjørdal kommune - Nord- Trøndelag 

Viser til ovennevnte varsel om planoppstart, samt planprogram til offentlig ettersyn. 

NVE har følgende kommentarer: 

Planprogrammet er oversiktlig og godt skrevet. Det er lett å orientere seg i dokumentet og oversikten 

over utredninger fremstår som fyldig.  

 

Geoteknikk 

I planprogrammets oversikt over utredninger, er det beskrevet geotekniske undersøkelser av 

planområdet. Vi ser at forslagstiller har et tydelig og bevist forhold til geoteknikk. I følge NGUs 

løsmassekart er planområdet lokalisert på myr og noe bart fjell. Den marine grensen i området er på 

høydekote 185 meter over havet. Det medfører at omtrent hele planområdet ligger over marin grense og 

faren for marine avsetninger er da heller ikke til stede. Likevel er det nødvendig med en geoteknisk 

vurdering. Økt avrenning fra planområdet kan få konsekvenser for de kjente kvikkleiresonene Leirmarka 

620, Åsen Leiramarka 619, Havdal 618, Leiren 615, Bjørgum 614, Bjørgmyran 613 og Hell 612, 

nedstrøms bekken Fugla. NVE forventer at det foreligger en geoteknisk vurdering av planforslaget, som 

en del av Risiko og Sårbarhetsanalysen (ROS) når planen legges ut til offentlig ettersyn jf. 4-3/ TEK 10 

kap. 7.       

 

Vassdrag   

Innenfor planområdet er det store sammenhengende myrområder. I forarbeidet til planen er det gjort 

noen enkle grunnundersøkelser av myra som viser en dybde på ca. 6 meter. Området fungerer som et 

magasin og i tillegg har skogen stor oppsugingsevne. Når hele dette arealet blir utsatt for et så stort 

terrenginngrep som planen legger opp til, er det viktig at planforslaget inneholder konkrete vurderinger 

som ivaretar avrenningen fra området på en tilfredsstillende måte. I forslag til utredningstema i 



 
Side 2 

 

 

 

planprogrammet, er det beskrevet innhenting av hydrologisk kompetanse. Det skal vurderes om på 

hvilken måte tiltakene påvirker vassdragene i og utenfor planområdet. Det er positivt at 

problemstillingene rundt avrenning og overvannshåndtering er så godt ivaretatt gjennom 

utredningsprogrammet. NVE forventer at det foreligger en hydrologisk utredning som viser hvordan økt 

avrenning fra området vil påvirke vassdraget Fugla når planen legges ut til offentlig ettersyn jf. PBL § 

4-3/ TEK 10 kap. 7. 

Med hilsen 

 

Kari Øvrelid 

regionsjef 

Åse Sofie Winther  

førstekonsulent 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

     

   

   
 

  

 

   

 



 

 

Bård Christian Aune Bjerve        15.02.15 

bcb@multiconsult.no 

Tlf: 90567624 

 

 

 

 

Plan Arkitekter AS 

v/ Siri Monkan 

 

Angående planprogram for Hell Forest Arena 

Det er vesentlig å påpeke at for naboer vil et slikt anlegg medføre ytterligere støyforurensning i 
området i form av de aktuelle aktivitetene, samt økt trafikk til området. Av den grunn er følgende 
punkter viktige for meg som grunneier og nabo:  

- Tilkomst til Hell Forest Arena må skje langs eksisterende veitrasé til Lauvåsen pukkverk.  
- Gang- og sykkelvei langs Rv 705 fra Bjørgmyran må opprettes før anleggsvirksomheten 

påbegynnes.  
- Støydempende tiltak må utføres.  

    

 

Hilsen 

Bård Christian Aune Bjerve 

 

mailto:bcb@multiconsult.no
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