
Skoler, 
idrettsanlegg og 
grøntstruktur i  
Stjørdal sentrum
Forslag til planprogram og prosess

Informasjonsmøte 14. Januar 2020



Hva er et planprogram

• Planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal ha et 
Planprogram.

• Planprogram skal gjøre rede for:

• Formålet med planarbeidet

• Planprosessen med frister

• Opplegg for medvirkning

• Hvilke alternativer som vil bli vurdert

• Behov for utredninger



Planprogramprosess

• Lage planprogram

• Sende planprogram ut på høring – normalt sammen med varsel om 
planoppstart

• Høringsperiode

• Bearbeide planprogram etter høring

• Politisk vedtak av planprogram

• Vedtatt planprogram er førende for utarbeidelse av planer

• I denne saken er planprogram valgt som verktøy for å sikre god 
medvirkning og et godt kunnskapsgrunnlag forut for planprosesser



Området

Gjeldende planer



Hvorfor denne prosessen?



Mange funksjoner i dag 
og mange framtidige 
ønsker i samme 
område:

Trene

Fotballhall

Basishall

Skøytebane

Tennis

Utvidelse av 
Halsen 
barneskole

Barnehage
Svømmehall

Utvidelse av 
Ole Vig vg
skole

Fresbee golf

Friidretts-
arena

Lufte 
hunder

Plukke bær

Turnhall

Kollektiv 
park & ride

Skatepark

Fri ball-lek

Lekeplass

Møtested

Konferanser

Utstillinger / 
salgsarena

Squash

Minigolf

ER DET 
PLASS TIL 
ALT?



Undervisningsformål 

Halsen barneskole

Halsen ungdomsskole

Stokkan ungdomsskole

Ole Vig videregående

Sandskogan barnehage

Idrettsformål

Basishall / turnhall

Fotballhall

Friidrettsanlegg 

(utvidelse) 

Sykkelvelodrom

Skøytehall /ishockeyhall

Skytebane/ -hall

Rekreasjon/ uorganisert bruk

Sykkelpark / utvidelse av skatepark

Skøytebane

Aktivitetspark/ «Tuftepark» / klatreborg

Trimtrapp (v/ Fjellhallen) 

Amfi / samlingsplass

Parkanlegg

Turmulighet/ hundelufting m.m.

Løpe/ jogge

Frisbeegolf

Akebakke

Lek

Piknik

Bærplukking

Vern/ båndlegging

Sandskogan

Annet

Bilparkering

Sykkelparkering

Kollektivtilgang

Sykkelveier

Overvannshåndterin

g/ vannspeil

Sirkus/tivoli

Hundepark

Funksjoner som kan være 

aktuelle i området

ER DET FLERE?



Riktig plassering? 

Unik/eneste plassering?

Mulig konflikt annen bruk?

Kan plasseres et annet sted?

Arealbehov i dag?

Arealbehov i framtida?

Funksjoner – vurdering i 

forhold til området



Samle nye 

funksjoner 

sentralt?

Illustrasjon muligheter 



Nye 

funksjoner 

i nord og 

sør?

Illustrasjon muligheter 



Nye 

funksjoner 

mot øst –

Ringvegen?

Illustrasjon muligheter 



Hvor skal funksjoner være og 

hvilke bør være sammen?

Illustrasjonene vedlagt i 

planprogrammet viser mulige 

måter å bruke området på. 

De er ikke alternativ 

planforslag som man skal 

velge ett av. 

Kun grunnlag for diskusjonen 

om bruken av området.

Samle nye 

funksjoner 

sentralt?

Nye 

funksjoner 

i nord og 

sør?

Nye 

funksjoner 

mot øst –

Ringvegen?



Utførte kartlegginger



Arealdisposisjons

-plan:

hvilke arealer 

skal bebygges

og hvilken 

funksjon skal 

være hvor

og 

hvilke arealer 

skal være grønne 

og ubebygd

Hva skal være 

grøntstruktur?

Hva skal være 

byggeområder?

Hva skal være 

samferdselsanlegg?

Skoler

Haller

Andre 

anlegg



MÅL 1

Fastsatt planprogram med 

arealdisposisjonsplan som skal 

være førende for framtidige 

planer og prosjekter

MÅL 2

Spare tid når framtidige prosjekter 

(funksjoner) kommer og vil etablere 

seg i området.

Da har vi en strategi / plan for hva 

som tillates og hvor det skal være.

Hvorfor denne 

prosessen

• Ting som er avklart kommer raskere til gjennomføring

• Ting som ikke er avklart tar mye lengre tid



Medvirkning

Vi trenger kunnskap for å ta valg for framtida

= Kunnskapsgrunnlaget

=> Utgangspunkt for våre arealbruksvurderinger

Det som ikke fremkommer i denne prosessen er det vanskelig å ta hensyn 
til…

Politisk beslutningsgrunnlag



Medvirkning

• Frist for innspill til planprogram er satt til 30. januar

• Innspill sendes til Stjørdal kommune per post eller epost

Stjørdal kommune

v/Arealforvaltning

Postboks 133 

7501 Stjørdal

postmottak@stjordal.kommune.no





MEDVIRKNING OG PROSESS

Her er 
vi nå

Klarsignal til å 
sette i gang 
prosessen

Her skal vi jobbe 
med 
arealdisposisjons-
planen

PROSESSNAVN FORVENTET FREMDRIFT

Planprogram utarbeides August - september 2019

Politisk aksept for å sende planprogram på høring –
utvalg plan og miljø

November 2019

Høringsperiode for planprogrammet Desember 2019 - januar 
2020

Informasjonsmøte og åpen workshop 14. januar 2020

Undersøkelser og konsekvensvurderinger –
utarbeidelse av forslag til veiledende 
arealdisposisjonsplan

Januar - februar 2020 

Politisk involvering Mars 2020

Planprogram med veiledende arealdisposisjonsplan 
bearbeides

April  - mai 2020

Politisk behandling av forslag til planprogram med 
veiledende arealdisposisjonsplan

Mai - juni  2020

Høring av revidert planprogram, med veiledende 
arealdisposisjonsplan

Juni – august 2020

Planprogrammet med veiledende 
arealdisposisjonsplan vedtas i kommunestyret.

September 2020

Neste 
mulighet til å 
medvirke


