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FORSLAG TIL PLANPROGRAM 
DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAV- OG URNELUND PÅ UST 
Forslag til planprogram er utarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9.  
 
Planprogram er utarbeidet av Trondheim kommune. Detaljert reguleringsplan med 
konsekvensutredning utarbeides av Trondheim kommune, i samarbeid med ekstern bistand. 

 
Bakgrunn 
Planområdet 
Planområdet er på ca. 132 daa og ligger sørvest for Heimdal sentrum og i enden av boligområdet 
på Uståsen, Kattem. Forslag til planavgrensning omfatter deler av de private eiendommene 174/1 
og 175/1, samt en privatbolig tilhørende 175/1.  
 

 
  Figur 1: Planavgrensning er vist med stiplet linje 
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I nord avgrenses planområdet av en vegetasjonsdekt bekkedal, mens det følger boligbebyggelsen i 
Uståsen mot nordøst. I vest og sør antydes avgrensningen dels av bekkedalens kantvegetasjon og 
av en vegetasjonsdekt åkerholme. Mot øst avgrenses planområdet av et skogsområde og følger 
østlige grense for eiendommen 175/1.  
Planområdet omfatter deler av følgende eiendommer: 

- 175/1, grunneier: Hilde Nideng, Ust østre, 7082 Kattem 
- 174/1, grunneier: Arnt Oust, Ust vestre, 7082 Kattem 

 
Planstatus 
Kommuneplanens arealdel 
Planområdet er i dag ikke regulert. I gjeldende kommuneplanens arealdel 2007-2018 er behovet 
for arealer til gravplass innarbeidet og planområdet vist som båndlagt til fremtidig grav- og 
urnelund i påvente av reguleringsplan.  

Figur 2: Hele planområdet er vist som areal båndlagt til fremtidig grav- og urnelund i gjeldende kommuneplanens 
arealdel 2007-2018.  
 

Kommuneplanmelding for langsiktig byvekst og jordvern 
Planområdet på Ust omfattes av kommuneplanmelding for langsiktig byvekst og jordvern (vedtatt 
26.5.2005). Her er området et høyt prioritert landbruks-, natur- og friluftsområde (D-område). 
Kommuneplanmeldingen skal gi handlingsrom og fastsette strategi for framtidig byvekst og 
jordvern. LNF-områdene utenfor byområdet er generelt gitt et langsiktig vern. Et uttalt mål er at 
byen ikke skal vokse ned i Gauldalen (grense for byvekst ved Torgård/Kattem).  
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 Figur 3: Forvaltningskart, kommuneplanmelding for langsiktig byvekst og jordvern. 

  
Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å regulere areal til grav- og urnelund på foreslått planområde på 
Ust.  
 
Regulering av gravplass på Ust er svært konfliktfylt og omhandler endret arealbruk fra 
jordbruksmark til gravplass. Det er sterke landbruks-, landskaps- og naturinteresser i området, og 
konsekvenser for dette skal utredes i det videre planarbeidet. Gjennom planprosessen må 
etablering av gravplass på Ust vurderes ut fra en best mulig disponering av området som en 
helhet, og ikke utelukkende etter hva som er ideelt for de enkelte interesser i området.  
 
Forslag til planprogram beskriver utredningstema som vil sikre at nødvendig informasjon om 
vesentlige virkninger kommer fram i planprosessen.  
 
Krav om konsekvensutredning 
Reguleringsplanarbeidet for området er vurdert å komme under oppfangskriteriene for 
utredningsplikt etter forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven av 
01.07.09. I denne planen gjelder oppfangingskriteriene i forskriften § 3 bokstav d: 
Detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering.  
 
Videre gjelder § 4: Planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter forskriften dersom de innebærer 
større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftslivsområder eller områder som er regulert til 
landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet. 
 
Tidligere vedtak 
I kommuneplanens arealdel i 1995 ble Lund østre avsatt som framtidig gravplassareal.  
I boligprogrammet 2005 vedtok bystyret å flytte allerede avsatt areal til gravplass på Lund østre 
hvorpå det frigjorte arealet i stedet skulle vurderes til boligbygging ved første rullering av 
arealdelen. I forbindelse med forrige rullering av kommuneplanens arealdel 2007-2018 ble det 
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dermed utarbeidet en arealanalyse med mål å finne best egnet erstatningsareal til ny gravplass på 
Heimdal. Arealanalysen konkluderte med at Lund østre isolert sett var det best egnede 
gravplassarealet. På bakgrunn av politiske føringer og rådmannens helhetlige vurdering ble 
imidlertid Lund østre lagt ut som boligareal og arealer på Lundskogen og Ust ble lagt inn som 
båndlagte områder for regulering av ny gravplass på Heimdal.  
 
Kommuneplanens arealdel 2007-2018 ble vedtatt i bystyret 27.9.2007. Ved behandling av 
kommuneplanens arealdel i bystyret ble punkt 2 i rådmannens innstilling endret etter forslag fra 
Høyre (endringen i kursiv), slik at vedtakets punkt 2 lyder: 
”Båndlagte områder for framtidig regulering vist på Lundskogen og Ust gjelder avklaring av 
kirkegård med tilhørende anlegg gjennom reguleringsplanen. Lundskogen, som ligger innenfor 
markagrensen, er ikke aktuell for andre typer byggeareal. Ust bør etter bystyrets mening 
alternativt vurderes for boligbebyggelse. Områder som ikke inngår i framtidig reguleringsplan skal 
behandles som LNF- område.” 
 
Våren 2010 gjennomførte byplankontoret en arealvurdering av Lundskogen og Ust, begge 
områder båndlagt til formål fremtidig grav- og urnelund i kommuneplanens arealdel 2007-2018. 
Hensikten med saken var å avklare hvilket av de to tomtealternativene som burde reguleres til 
formålet. Ingen av alternativene var optimale, og valg av alternativ ble avhengig av hvilke 
interesser som ble gitt avgjørende vekt. Bygningsrådet valgte å følge Rådmannens innstilling, som 
la avgjørende vekt på idrett, friluftsliv og barn- og unges interesser, og anbefalte igangsetting av 
regulering av gravplass på Ust.  
 
Gjennom vedtak av 19.5.2010 anbefalte bygningsrådet følgende: 
”Bygningsrådet anbefaler at det settes i gang arbeid med regulering av gravplass på Ust. Det skal 
utarbeides planprogram og konsekvensutredning i tilknyting til reguleringsplanarbeidet.” 
 
Behovet for nye gravplassarealer  
Behovet for nye arealer til gravplass i Heimdalsområdet har vært tema for omfattende 
diskusjoner i planarbeidet med kommuneplanens arealdel 2007-2018 og nå også et tema ved siste 
rullering og fastsetting av planprogram for kommuneplanens arealdel 2012-2024 (fastsatt i 
Bygningsrådet 3.5.2011).  
 
Behov/ønsker for ny gravplass på Heimdal 
For å dekke gravplassbehovet i denne delen av Trondheim kommune i et langsiktig perspektiv er 
det nødvendig med et areal på ca. 90 daa. Gravplassen må ha plass til både kiste- og urnegraver, 
og inkludere områder for andre trosretninger og trosnøytrale. Innenfor gravplassen påregnes også 
areal til følgende: 

- Seremonirom  

- Lagerplass 

- Driftsarealer 

- Oppholdsrom for ansatte 

- Parkeringsarealer 

- Adkomst 

- Bufferareal  
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Dagens situasjon 
Planområdet 

 
Figur 4: Flyfoto som viser Ust og arealet båndlagt til fremtidig grav- og urnelund i kommuneplanens arealdel vist med 
rød linje  
 

Planområdet ligger i forlengelsen av de store boligområdene på Kattem og har adkomst fra 
boliggaten Uståsen. Avstanden til Heimdal sentrum er ca. 2,3 km og til Kattem ca. 0,7 km. Det er i 
dag adkomst til gårdsbrukene Ust østre og Ust vestre via gårdsveg (Gamle Kongeveg) fra enden av 
Uståsen.  
 
Planområdet består i dag av dyrka mark og inngår som en del av et større sammenhengende 
jordbruksområde med høy jordbruks – og kulturlandskapsverdi. Deler av området brukes til skileik 
og aking vinterstid. Ellers fungerer gårdsveien gjennom området som turveg og forbindelseslinje 
mellom Heimdalsområdet og Klett. Vegen er delvis stengt for motorisert ferdsel. 
 
Lokalisering 
Ny gravplass på Ust vil etableres med stor avstand til mange brukere, og vil medføre økt biltrafikk 
gjennom boligområdet og langs skoleveg. Det er ikke kapasitet til å løse adkomst og 
parkeringssituasjon for ny gravplass i enden av Uståsen.  
 
Annen infrastruktur 
ReservevannsforsyningTrondheim - Melhus 
Trondheim kommune i samarbeid med Melhus kommune etablerer en gjensidig 
reservevannsforsyning (MeTroVann) for kommunene. Valgt trasé for reservevannsledning berører 
planområde for gravplass i Gamle Kongeveg og opp til enden av Uståsen hvorpå den følger 
åkerkanten vestover og videre nordover. Plassering av reservevannsledningen gir føringer for 
utformingen av gravplassen. Det vil imidlertid være mulig å gjennomføre planprosess for ny 
gravplass med valgt trasé for reservevannsledning som premiss. Det forutsettes god 
kommunikasjon og samkjøring av de to prosessene i det videre planarbeidet.  
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Landbruksinteresser 
Utbygging av arealet på Ust vil bidra til å flytte grensen mellom bebygde arealer og dyrka jord. En 
konsekvens av utbyggingen vil være tap av dyrka mark og oppstykking av gjenværende 
landbruksareal hvor en står tilbake med en uheldig restarealproblematikk. Ved en regulering av 
arealet til utbyggingsformål må det synliggjøres hvor produksjonsarealet kan kompenseres andre 
steder.  
 
Landskap 
Området inngår som en del av det åpne og svært karakteristiske jordbruks- og kulturlandskapet 
på Leinstrand, bestående av åpne produksjonsarealer, åkerholmer, bekkedaler, trerekker, 
randvegetasjon og gårdsbebyggelse. Jordbrukslandskapet er en viktig del av byens identitet. 
Eksisterende boligrekke i enden av Uståsen inngår sammen med trerekkene som en del av 
silhuetten i landskapet, og gir en klar og naturlig avslutning på boligbebyggelsen på Kattem.  
Utsikten representerer en særlig verdifull landskaps- og opplevelseskvalitet for området.  
 
Hovedtrekkene ved landskapet vil i stor grad påvirkes ved en utbygging her. En eventuell 
utbygging vil være godt synlig fra hele nedre Melhus, Leinstrand og åsene omkring, og vil kunne 
endre oppfatningen av landskap og bebyggelsesmønster. En utbygging vil også føre til noe endret 
utsyn for boliger langs Uståsen. Konsekvenser for fjernvirkning og nærvirkning må utredes 
nærmere.  
 
Naturmiljø og biologisk mangfold 
Hele det aktuelle arealet på Ust ligger midt i viltkorridoren Ringvål-Lersbakken-Torgård-Skjøla som 
er en av de to viktigste forbindelsene mellom Byneshalvøya og områdene østover.  
Området har verdi A i Trondheim kommunes viltkart (2001) da det er et svært viktig trekk- og 
oppholdsområde for elg og rådyr. Skogholtene og bekkedalene har en rik fuglefauna med 
flaggspett og generelt stor tetthet av hekkende spurvefugl. Ellers har viltkorridoren funksjon som 
oppholds- og hekkeområde for en rekke kulturlandskapsarter.  
 
En utbygging nært inntil eller i selve viltkorridoren anses å være svært uheldig. Konsekvenser for 
viltkorridor og øvrig biologisk mangfold må derfor utredes nøye. En forutsetning for en eventuell 
etablering av gravplass er at hensynet til viltkorridoren ivaretas og at gravplassen gjennom 
avbøtende tiltak tilpasses natur og landskap på en så skånsom måte som mulig.  
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Fra Trondheim kommunes viltkart (2001). 

 
Arealbruk til annet utbyggingsformål – innspill fra grunneiere  
I forbindelse med rullering av gjeldende kommuneplanens arealdel foreligger det innspill fra 
grunneiere på Ust som ønsker boligutbygging på det aktuelle området. Grunneiernes forslag om 
alternativ arealdisponering på Ust blir nå behandlet gjennom rullering av kommuneplanens 
arealdel og ikke på reguleringsplannivå.  
 
Dersom arealet avsettes til gravplass må arealet i en ervervssituasjon verdsettes. Verdsettingen 
skjer ved at det vurderes hvilken bruk grunneier kunne påregnet hvis grunnen ikke var avsatt til 
gravplass.  
 

Forslag til planprogram 
Hensikten med konsekvensutredningen er å avdekke vesentlige virkninger på miljø, 
naturressurser og samfunn, som kan følge av planforslaget. Planprogrammet skal ha fokus på 
konflikttema. 
 
I tillegg må man gjennom prosessen vurdere: 

- hvilke tiltak som er nødvendig for å få en hensiktmessig, sikker og minst mulig 
støyende/støtende aktivitet 

- hvordan håndtere brukerne av anlegget  
- hvordan håndtere naboer til anlegget 
- forankring, eierskap, prosess og samarbeid 

 
Planalternativ 
Planprogrammet legger ikke opp til vurderinger av ulike alternativer i tradisjonell KU-forstand. 
Hensikten med planprogrammet er, som tidligere beskrevet, å finne ut hvor vidt området er egnet 
til å etablere en gravplass og hvilke konsekvenser det vil ha for omgivelsene.  
 
I tillegg til å utrede 0-alternativet, dagens situasjon, skal planprogrammet ta stilling til følgende: 

- Planavgrensning 
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- Detaljeringsgrad for planen  
- Hvilke tema som skal behandles i planarbeidet 

 
Følgende bør avklares på detaljnivå: 

- Plassering av bygde tiltak (klokketårn, driftsbygning m.m.) 
- Veisystem, trafikksituasjon til området og internt i området 
- Plassering av parkeringsplass 
- Fysisk avgrensing og inndeling av innhold i indre og ytre områder  
- Områder med terreng og vegetasjon som skal tas vare på 

 
Utredningsprogram 
Hvilke funksjoner gravplassen er tenkt å romme er tidligere nevnt. I tillegg vil det komme flere 
innspill underveis i planarbeidet. Gravplassens konsekvenser må utredes i henhold til tema som er 
gjengitt i tabellen nedenfor: 
 

Tema Metodikk 

Forhold til reservevannsledning  
 

Konsekvenser for utforming av gravplass må avklares. 
 
Avbøtende tiltak. 

Landbruksinteresser 
 
 

Utrede konsekvenser for tap og omdisponering av dyrka mark. 
Utrede alternative kompensasjonsareal. 
 
Vurdere utfordringer i forhold til støy, støv og 
luktproblematikk i forbindelse med landbruksdrift.  
Omfang og vegetasjonstype ved etablering av beplantet 
buffersone må beskrives. 

Landskap, klima og terreng 
 

Utarbeide landskapsanalyse med særlig fokus på: 
- landskapskvaliteter 
- utsikt, herunder eksisterende utsiktsplass sør i 

Uståsen 
- fjern- og nærvirkning av tiltaket 
- stedskarakter  
- lokalklimatiske forhold 
- bekkens betydning som landskapselement, samt 

tiltakets påvirkning på bekken 

Transport og transportbehov 
(motorkjøretøy) 
Trafikk til området – trafikkøkning 
Kollektivdekning 
Intern trafikk, herunder drift/vedlikehold 
Parkeringsløsninger 
Trafikksikkerhet 
Adkomst, infrastruktur, veisystem 

Benytte eksisterende informasjon fra trafikktellinger, 
parkeringsbehov og evt. erfaringstall fra utfartsparkering. I 
tillegg må erfaringstall fra eksisterende anlegg legges til grunn 
for å framskrive framtidig situasjon.  
 
Mulighet for parkering, alternative traséer for adkomst til 
gravplassen og kjørerute for buss må utredes nærmere. 

Tilgjengelighet (gang- og sykkel) 
Uteområder i planområdet 
Sykkelparkering 
Gang- og sykkelveinett til området 

Vurderinger av tilgjengelighet ut fra eksisterende kunnskap, 
samt faglige vurderinger. 
 
 

Grunnforhold 
Geotekniske forhold 
Endring av grunnvannstand/vannbalanse 

Vurdering av områdets potensial ut fra foreløpige 
grunnundersøkelser (11.5.2007).  
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Overvannshåndtering 
Overflateavrenning, flom og erosjon 
Stabilitet 
 

I tillegg må nye grunnundersøkelser gjennomføres blant annet 
for 

a) å kartlegge grense mot torvdeponi i sørøst  
b) å kartlegge et mer finmasket nett for fjelldybder i de 

områder der den foreløpige undersøkelsen viser kort 
vei til fjell 

 
Dersom det planlegges inngrep som endrer grunnvannstanden 
må det gjøres vurderinger om hvilken betydning dette får for 
verdiene i området. 
 
Utrede hvordan det planlagte tiltaket kan påvirke 
overflateavrenning, flom- og erosjonsforhold i bekken med 
utgangspunkt i foreliggende retningslinjer.  
 
Grunnundersøkelser må gjøres med tillatelse fra grunneier. 
 
Rasfare utredes siden det er funnet mulig sensitiv leire i 
vestranden av området.  

Trekkveier for vilt 
 

Konsekvenser for vilttrekk Ringvål - Skjøla må utredes ut fra 
kjent kunnskap, evt. ny kartlegging hvis behov. Kombinasjonen 
mellom utsiktsarealer, ferdselsåre for turgåere, trekkveier for 
vilt og vegetasjonsbelte mellom boligbebyggelsen og grav- og 
urnelunden utredes. 

Biologisk mangfold  
Herunder rød- og svartlistearter, verdifull 
vegetasjon og naturtyper  

Kartlegge kjent kunnskap, eventuelt ny kartlegging hvis 
planforslaget legger opp til inngrep hvor det kan forventes 
verdifulle naturtyper eller arter. Utrede bekkens betydning for 
det biologiske mangfoldet og hvordan tiltaket kan påvirke det 
biologiske mangfoldet i bekken.  

Friluftsinteresser 
 

Enkel beskrivelse ut fra kjent kunnskap. Ny kartlegging og nye 
vurderinger ved behov.  

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke kjente kulturminner på 
området, men det må påregnes befaring 
og mulig flateavdekking for å avkrefte 
funn av automatisk fredede 
kulturminner.  

Benytte kjent kunnskap, eventuelt foreta en ny kartlegging 
hvis planforslaget legger opp til inngrep i områder hvor det 
kan forventes å komme nye funn.  

Forurensning fra/i området 
Støy 
Utslipp til luft,  
Forurensing av jordbunn og vann 

Vurdere forurensning fra området ut fra gjeldende 
retningslinjer og krav. 
 

Høyspent overføringsanlegg Eventuelle planlagte tiltak som kan komme i konflikt med grav- 
og urnelunden må kartlegges og avklares.  

Økonomiske konsekvenser for 
kommunen 
Erverv 
Anleggsfase 
Drift og vedlikehold 

Vurderinger ut fra eksisterende kunnskap, samt faglige 
vurderinger. 
 
Erverv/verdsetting ut fra vurdering av alternative arealbruk. 
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Øvrige krav til planen og beskrivelsen 
I tillegg til konsekvensutredningen redegjøres det for øvrige tema i planbeskrivelsen med 
tilhørende risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Siden det her er offentlige anlegg som 
planlegges, vil universell utforming inngå som en premiss i planarbeidet.  
 
Medvirkning 
Plan- og utredningsarbeidet skal gjennomføres etter plan- og bygningslovens bestemmelser om 
samråd, offentlighet og informasjon.  
 
Arbeidet med reguleringsplanen forutsetter en prosess med bred medvirkning og involvering av 
offentlige etater og frivillige organisasjoner samt ulike interesseorganisasjoner.  
 
Planprogrammet sendes på høring før vedtak om fastsetting av planprogram i bygningsrådet for å 
sikre medvirkning og uttalelser fra aktuelle myndigheter.  
 
Prosess 
Arbeidet med å utarbeide reguleringsplan kan deles i to trinn: 
Trinn 1 - planprogram 

 Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram 

 Bearbeiding etter høring 

 Fastsettelse av planprogram 
Trinn 2 – konsekvensutredning og utarbeidelse av reguleringsplan 

 Utarbeide forslag til reguleringsplan, konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 
for planforslaget 

 Samråd 

 Høring og offentlig ettersyn av forslag til områdereguleringsplan med KU og ROS-analyse 

 Bearbeiding etter høring 

 Sluttbehandling av planforslaget 
 
Tidsplan 
Framdriften i videre plan- og utredningsarbeid er avhengig av tilgjengelige midler, og i hvor stor 
grad det er rom for å kjøpe ekstern kompetanse. Prosessen må legges opp når dette er avklart. 
En tar sikte på å legge frem saken til politisk 1.gangsbehandling før sommeren 2013, og til politisk 
sluttbehandling ved utgangen av 2013. 
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