
Gode møteplasser 
på «Søremstunet»

Mulighetsstudie: Sørem Gård

Sørem Gård er en perle i Bymarka. Gården eies av folket, 
gjennom AØF og Folkets Hus. I mange år har den framstått 
som lite tilgjengelig for Trondheims befolkning, men snart 
skal det igjen yre av liv her. 
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DEL 1

Sørem Gård er en perle i Bymarka med stort uforløst 
potensial. Gården eies av folket gjennom AØF og 
Folkets Hus, men fremstår i dag som en lukket og
privat eiendom. 

Nå skal gården, det flotte kulturlandskapet, dyrkamarka 
og skogen videreutvikles og åpnes opp for folket 
– i tråd med lokalmiljøets ønsker og arbeidernes 
økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. 

Sørem Gård gjøres klar for å bli en del av
en grønnere fremtid.
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Bakgrunn

Gårdens historie

G.nr. 185, br.nr. 1, Trondheim Kommune. Eies av AØF, siden 1924.

Sørem Gård er et historisk gårdsanlegg, med tett tilknytning til 
arbeiderbevegelsen og Folkets Hus i Trondheim. Eiendommen har et 
klassisk trøndersk firkanttun, med freda og verneklassifiserte bygg. 

Tunet ligger 253 meter over havet, med adkomst fra Smistadgrenda på 
sørvestsiden av Trondheim, i nær tilknytning til Bymarka.

Eiendommen er på 934,8 mål, og har i tillegg en teig ved Smistadvegen 
på 2,3 mål. Bebyggelsen og arealet nær tunet er regulert som 
næringseiendom. Til gården hører en produktiv skog på ca. 680 
mål og fulldyrka jord på ca. 160 mål, med 4,3 mål innmarksbeite. Alt 
jordbruksarealet benyttes i dag til beite og grasproduksjon. 

Etter en lang og spennende forhistorie står gården i dag og forfaller.  
Flere av de vernede bygningene har fått omfattende skader og behovet 
for istandsetting er stort. Oppgradering av eksisterende verneklassifiserte 
bygningsmasse, sammen med mulighetene for å få på plass nye 
bygningsvolumer, presenterer en spennende mulighet for å utvikle AØF 
sin visjon om å være en pilot og et forbilde for andre.

De første sporene etter mennesker på Sørem Gård er en registrert kullgrop 
i Søremsåsen, datert tilbake til yngre jernalder.

Helt siden middelalderen har Sørem, den gang kalt Sudrheim, vært en stor 
og viktig gård som blant annet nevnes i Sverre-sagaen som utkikkspunkt 
for Olav den hellige i kampen mot Svein Jarl og Einar Tambarskjelve – og i 
flere andre fortellinger om stridende birkebeinerne. Videre omtales gården 
hyppig i bygdebøker fra 1500-tallet, hvor både Tore fra Søderym, Anders 
og Enidt listes opp som drivere. Fra 1790 nevnes Sørem Gård som postgård.

AØF tok over Sørem Gård i 1924, som feriehjem «langt ute på landet» 
for arbeiderklassen. Ved den offisielle overdragelsen var flere tusen 
mennesker til stede for å markere det som den gang var en stor 
begivenhet. I årene fremover ble gården et viktig samlingspunkt for 
fagbevegelsen, som feriehjem for arbeidernes barn om sommeren og for 
vinteraktiviteter innen arbeideridretten i mellomkrigstiden.

På 50- og 60-tallet, etter hvert som arbeidsfolk fikk noe bedre økonomi og 
flere fagforeninger skaffet egne feriehjem, ble det mindre etterspørsel etter 
tilbudet som var etablert på Sørem Gård. En epoke var over. I dag har AØF 
ingen konkrete planer for bruk av gården og de historiske og verneverdige 
bygningene preges av forfall. 

Sørem Gård i AØFs eie skal markere sitt 100-års jubileum i 2024, og det 
arrangeres VM på ski i Trondheim i 2025. Gården kan besluttes istandsatt, 
slik at vi har kommet langt med dette arbeidet i 2024. Det må også jobbes 
fram mot langsiktige mål slik at gården kan være robust og fleksibel nok til 
å ivareta behov utover de vi kjenner i dag.

Sørem Gårds formål
1.   Fremme arbeiderbevegelsens økonomiske, sosiale og kulturelle interesser

2.   Skaffe de tilsluttede foreninger og lag møte- og samlingslokaler

Utvalget foreslår å tilføre nye formål
3.   Være en god møteplass for alle generasjoner og samfunnslag

4.   Bidra til FNs bærekraftsmål

5.   Formidle gårdens historie
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Sosial-, økonomisk-  
og miljømessig bærekraft

Prosjektets bærekraftsmål

Praktiskpedagogisk læringsarena
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Universell utforming og rom for alle

Skogen, karbonlager og kortreist mat

Bioenergi og solceller

Morgendagens løsninger

Biologisk mangfold

WoodWorks! Cluster har undersøkt mulighetene som finnes for bærekraftig aktivitet i 
skogsområder. Organisasjon anslår at skogseiendommer ved god og riktiv forvaltning til 
en viss grad kan påvirke alle FNs 17 bærekraftsmål positivt. 

Utviklingsplanene som legges for Sørem Gård er økonomisk-, sosialt- og miljømessig 
bærekraftig. Målet er å utdanne og inspirere fremtidige generasjoner til gårdsdrift og 
skogbruk, samtidig som vi arbeider for å sikre fremtidige generasjoner en bærekraftig 
verden. Derfor legges FNs 17 bærekraftsmål til grunn for arbeidet. FNs bærekraftsmål og 
tilhørende delmål har hele veien dannet bakteppet for arbeidet, i møter og diskusjoner om 
gårdens utvikling. 

AØF har signert NHOs veikart 2050, som inkluderer ti strakstiltak. Dette er 
eiendomsbransjens viktigste grønne løfte til samfunnet. Tiltakene er utviklet av Norsk 
Eiendom og Grønn Byggallianse, for å bidra til grønn omstilling i eiendomsnæringen. 
Strakstiltakene er konkrete handlinger som gir stor effekt, og hjelper oss å gjøre ord til 
handling når vi skal innfri miljømålene vi har forpliktet oss til.

Med bakgrunn i gårdens naturgitte muligheter, AØFs formål og fagorganisasjoners 
anbefalinger foreslår arbeidsutvalget følgende bærekraftsmål for utviklingen av Sørem Gård.

Bedrive sosialt entreprenørskap gjennom samarbeid 
med Hogst AS. Tilby opplæring og utdanning 
gjennom samarbeider med skoleverket, og ved å tilby 
lærlingeplasser (kokk, servitør og gårdsbruk).

Arbeide for god mental helse og høy livskvalitet 
for alle. Utjevne sosiale ulikheter gjennom 
lavterskeltilbud og familiedager. Fremme 
likestilling for alle mennesker.

Bedrive bærekraftig skogbruk i Søremskogen. Redusere 
utslipp av klimagasser, ved å legge til rette for utslippsfri 
transport og kortreiste løsninger.

Fremme bruken av fornybar energi, 
ved å være selvforsynt med bioenergi 
og benytte klimanøytrale løsninger.

Partnerskap med aktører som 
samhandler om å finne bærekraftige 
løsninger på globale utfordringer.

Forvalte marka, jorda og skogen på en bærekraftig 
måte, og legge til rette for biologisk mangfold. 
Velge løsninger som ivaretar det livsviktige 
biologiske mangfoldet i nærområdet.
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Prosjekteier og bidragsytere Ekstern fagkompetanse

Prosjekteier
Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF), ved daglig  
leder Stig Klomsten.

Arkitekt
Link Arkitektur, ved prosessleder Unn Sætherø, Arkitekt Adam  
Richards og Jiahui Yu, landskapsarkitekt Adrian Lombardo og 
bygningsfysikk og energirådgiver Arne Førland-Larsen.

Arbeidsutvalg
Årsmøtet i AØFs representantskap fattet følgende vedtak juni 2021: 
«Daglig leder gis fullmakt til å nedsette et utvalg med relevant bakgrunn 
og kompetanse for Sørem Gård sitt formål og virksomhetsområde for å 
gi innspill til fremtidig bruk av Sørem Gård.»

I tråd med vedtaket ble et arbeidsutvalg nedsatt. Utvalget har bestått 
av: Frode Singstad, Elsa Lysklæt Flønes, Karim Essahli, Kjell Aune, 
Marit Selfjord, Pål Sture Nilsen, Rigmor Bjerche, Sara Shafighi, Torstein 
Johansen og Aage Borrmann. 

Utvalget har også fått viktige bidrag inn fra Christian Haagensli Orten 
fra Trio Regnskap, Per Bjarne Skjærvø fra AØF og Anders Hjertenæs 
fra Celero Markedsrådgivning. I tillegg har Terje Aaberg påtatt seg 
ansvaret for å starte opp Sørem Gård sin venneforening, der arbeidet 
igangsettes etter styrets beslutning om videreføring av arbeidet som 
fremlegges her.

Utvalget foreslår i denne rapporten retningen Sørem Gård bør utvikles 
i. Dokumentet gir utrykk for utvalgets syn på den ideelle utviklingen 
av Sørem Gård, men er ikke vurdert opp mot økonomisk risiko eller 
holdbarheten i tallene som legges frem.

Folkemøte
6. april 2022 ble det arrangert et folkemøte på Huseby skole. 
Folkemøtet var godt besøkt av engasjerte deltakere, bredt sammensatt 
fra et stort omland. Det var sentrale tillitsvalgte til stede fra Klæbu-, 
Tiller-, Heimdal-, Kolstad-, Flatåsen-, Byåsen- og Byneset Arbeiderlag.

Det har samtidig ligget tilgjengelig et spørreskjema på FolketsHus.org, 
hvor interessenter har kunnet komme med forslag til prosessen.  
34 personer har her gitt sine innspill.

Søremskogen
For forvaltning av Søremskogen har AØF tilknytta seg skogfaglig 
kompetanse fra Skogselskapet i Trøndelag, ved Hans Christian Brede. 
Hogst AS ved Vegard Nytrø ivaretar skogdrifta.

Om forvaltning av skogen se s. 10

Jordbruk og dyrkamark
For landbruksrelaterte spørsmål har vi involvert Norsk Landbruksråd-
giving, ved Olaug Back. Det er vurdert flere ulike muligheter for drift, 
med mål om å foreslå tiltak som passer de naturgitte forutsetningene 
vi har på Sørem. Gården ligger over marin grense og deler av 
jordbruksarealet er i bratt terreng. 
 
Om forvaltning og drift av jord se s. 11

Bygninger
For istandsetting av den store bygningsmassen har vi vært i 
kontakt med ulike faginstanser, deriblant Nidaros Domkirkes 
Restaureringsarbeider, NTNU Bygningsvern og Vernemyndigheter. 
Vi har også vært i kontakt med utførende spesialkompetanse innen 
tradisjonshåndverk og avklart mulig tidsrom for utførelse for deler av 
arbeidet.

Om istandsetting av bygg se s. 27

Driftskonsept
Roar Hildonen, To Rom og Kjøkken, har deltatt med sin brede kunnskap 
i denne mulighetsstudien. Roar har bred erfaring fra møte-, seminar- 
og serveringsdrift og har blant annet vært med på utviklingen av 
Kvilhaugen Gård. 

Om driftskonsept se s. 12
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DEL 2

Utvalget foreslår at gården istandsettes og utvikles på en 
måte som gjør Sørem Gård til et samlingspunkt på sørsida 
av Trondheim. Gårdsanlegget med omgivelser skal 
utvikles til ål bli en perle i Bymarka, der vi skaper rom for 
opplevelser for mennesker i alle samfunnslag og livsfaser. 

Eiendommen og driften skal bli et eksempel for en 
grønn utvikling, men også som en ledestjerne for 
arbeiderbevegelsen i Norden.
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Organisering

Ansvarsfordeling

Historisk var driften på Sørem Gård organisert med en 
arrangementskomité og en driftskomité, hvor arrangementskomitéen 
var ansvarlig for alle tilstelninger på gården mens driftskomitéen stod 
ansvarlig for den daglige driften og vedlikeholdet av eiendommen.

Utvalget foreslår at denne organiseringen legger grunnlaget for gårdens 
fremtidige drift, realisert i en restauratør som styrer aktiviteter på tunet 
og en gårdsbestyrer som har ansvar for jordbruk, dyrking og skogsdrift. 
Bygningene ivaretas av AØF, som står ansvarlig for istandsetting, 
bygging og vedlikehold av eksisterende og fremtidige bygg og i tråd 
med endelig konsept.

Prosjektering, utvikling og kvalitetssikring av konsepter og funksjoner 
som skal sikre alle involverte parter en robust forvaltning og drift, vil skje 
i tett samarbeid med samarbeidspartnere og relevant fagkompetanse.

Restauratør 
Har ansvaret for de aktiviteter som foregår på 
gården, eksempelvis kurs- og møteaktivitet, 
servering, overnatting, kulturelle arrangement, 
vertskap for pilegrimer og skoleklasser og annen 
tilsvarende aktivitet. Det foreslås at overnattings- og 
serveringsdrift settes ut til ekstern driver.

Med midtnorsk matkultur som bakteppe og 
inspirasjon både utenfor og innenfor dørstokken 
er lista lagt for tilgjengelig, lokal og bærekraftig 
servering. Matregionen Trøndelag tilbyr kortreist mat 
og kulinariske opplevelser i verdenstoppen, og det 
forventes at en restauratør legger dette til grunne i sitt 
konsept, med prisklasser tilpasset alle samfunnslag.

Gårdsbestyrer 
Har ansvaret for den praktiske og operative 
forvaltningen av skogen, dyrkamarka og mat-
produksjonen, samt tilrettelegging for parselldyrking, 
ansvar for dyr og dyrehold, gårdsutsalg, selvplukk av 
frukt og bær – og andre tilsvarende aktiviteter.

Skogbruk, jordbruk og matproduksjon fordrer 
ulikt behov for kompetanse og arbeidskraft i en 
sesongbetont virksomhet. Utvalget anbefaler at Hogst 
AS, som med sitt sosiale entreprenørskap og store 
kompetanse og kapasitet på området allerede har 
takket ja til å håndtere den operative skogsdriften, 
utfordres til å utvide virksomhetsområdet sitt til å også 
omfatte jordbruk og matproduksjon.

Planlegging av utviklingsarbeid  
Restauratør og gårdsbestyrer må delta aktivt i 
planleggingen av hvordan gården skal utvikles. 
Planløsninger som er vist skisserer en mulig bruk 
av rom og bygninger, men planene må tilpasses det 
behov og kapasitet nye drivere ønsker. Ved å få på 
plass robuste aktører med langsiktige planer for 
drifta kan gården utvikles i et langsiktig perspektiv. 

AØFs krav til å implementere bærekraftsmål må 
ivaretas av restauratør og gårdsbestyrer, slik at 
Sørem Gård kan bli et samlingssted for alle, i tråd 
med eiernes mål og visjoner.
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Det har vært et viktig mål for utvalget å foreslå et 
bærekraftig gårdsanlegg rigga for framtida. Målet 
er å legge til rette for at gården og tilknyttede 
områder kan nås av gående, turgåere, joggende, 
syklende, ridende, skigående og ved hjelp av 
kollektivtransport - ikke å skape et bilbasert anlegg. 

Samtidig skal eiendommen i så stor grad som 
mulig være selvforsynt med materialer til bygninger 
og bioenergi fra skogen, energi fra solceller, 
råvarer fra jordbruket og legge til rette for sosialt 
entreprenørskap, samt arbeid med lærlinger og 
annen undervisningsaktivitet – for å nevne noe.
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Skogbruk – Forvaltning av skogen

Søremskogen er i dag ivaretatt gjennom en avtale om forvaltning 
med Skogselskapet, og driftes av Hogst AS. Driften av skogen 
kan utvides vesentlig dersom det etableres gårdssag, verksted og 
personalrom for Hogst AS.

Det antas gunstig for gården at avtalen utvides, slik at Hogst fra 
Søremskogen kan produsere bygningsmaterialer til istandsetting og 
nybygg på tunet, flis til energiproduksjon og produksjon av gapahuker, 
sitteplasser og bålgroper i områdene rundt tunet.

I tillegg er skogen et spiskammer for naturlige vekster det bør hegnes 
om. Forvaltningen må derfor hensynta det biologiske mangfoldet, 
som en ressurs for gårdens øvrige drift, deriblant matproduksjon og 
serveringsaktivitet.

Tilrettelegge for folkehelsa
Søremskogen er en bynær skog. Eiendommen har boligfelt, 
næringsareal og sportsanlegg tett på og brukes mye både til friluftsliv 
og idrett. Adkomster er av både tilrettelagt art, og på stier som har 
oppstått gjennom bruk. Adkomsten bør videre tilrettelegges, for å 
bedre knytte arealene opp mot kollektivtransport.  

Områdene omkring Sørem Gård er svært godt egnet for variert 
fritidsaktivitet med varierende grad av tilrettelegging. Det er bare 
fantasien som setter grenser for hvor gapahuker, bålgroper, slengtau 
i trærne, plankestier, overnattingsplasser og annen fritidsaktivitet kan 
tilrettelegges. Det foreslås at dette arbeidet utføres av Hogst AS, i tråd 
med forvaltningsplan utarbeidet av Skogselskapet og AØF.

Sørem er også god egnet i undervisningsøyemed, organisert eller etter 
privat initiativ. Bruk av eiendommen i opplæringssammenheng kan 
kreve noe tilrettelegging og organisering i utsatte områder, for å unngå 
slitasje og forfall på naturen.

Planting av juletrær
2000 juletre av salgbar kvalitet krever omkring 40 dekar landområde 
og utgjør tilnærmet et halvt årsverk. Sørem Gård har ikke tilgjengelig 40 
dekar, uten å ta i bruk dyrkamark eller annet skogareal.

En halvering av antall juletrær er mer realistisk, og kan sannsynligvis 
oppnås ved å ta i bruk arealene ved løypetraseen sør for adkomstveien 
til Sørem. Produksjon av juletrær vil på sikt bidra til økonomisk gevinst, 
men krever kompetanse innenfor både biologi og salg.

Bioenergi-anlegg
Bygningsmassen på Sørem utvikles og det er skissert et fremtidig 
oppvarmingsbehov på 3000 m2.  Med 150 kWh/m2 blir det totale 
energibehovet på anslagsvis 450.000 kWh, med oppvarmingsbehov 
på omkring 80% av denne bygningsmassen. Hovedtyngden av 
oppvarmingsbehovet kan dekkes ved hjelp av bioenergianlegg 
tilsvarende 300.000 kWh. Det vil kreve 150 m3 trevirke årlig.

Bioenergi har et klimafotavtrykk på 0,06 tonn/ kWt, mens ren 
vannkraft før den transporteres til utlandet har et klimaforavtrykk  
på 0,37 tonn/ kWt.

Andre energiformer som sol vil redusere behovet for trevirke. 
Energibehovet i dagens bygningsmasse utgjør omtrent halvparten 
av skissert behov.

Karbonforvaltning
Skogarealet i Søremskogen er i dag på 706 dekar, inkludert 
Nygårdsvollheimen og Søremsbakken. Stående volum er omkring 
9000 m3, med en årlig tilvekst omkring 300 m3. Det antas at årlig 
produksjonsevnen er på 400 m3 hvis arealet utnyttes optimalt i forhold 
til skogproduksjon. Mengden tømmer er i dag tre ganger så stort som 
på 1960-tallet.

Søremskogen binder i dag 13.500 tonn karbon ved hjelp av 
fotosyntesen. Det antas at dette kan økes til 15.000 til 20.000 tonn 
karbon. Med et bærekraftig uttak på 300 m3, hvor nye trær plantes i 
etterkant av hogst, vil den årlige CO2-fangsten ligge på omkring 450 
tonn. Det er fremdeles noe usikkerhet omkring tallene, men det antas 
at AØF med grunnlag i Søremskogen enkelt skal kunne fremvise et 
klimaregnskap som er positivt.

Når tømmeret er klart for uttak «fanges» CO2 i bygningsmaterialene. 
Bygninger står i dag for 40 % av den globale klimautfordringen. Ved 
å hente materialer fra egen skog, som har samla CO2 i mange år kan 
avtrykket fra bygninger reduseres. Eksempelvis holder kapellet på tunet 
fremdeles på CO2 fra 1700-tallet.

Når trevirket har utspilt sin rolle som byggematerialer kan skogen 
videre bli til ren bioenergi.

Ivareta sårbare skogsområder
Drift av skogen skal skje på en bærekraftig måte som ikke skader jorda, 
men forbedrer den gjennom bruk.

Gammelskogen i Søremskogen er leveområde for mange arter, og 
spesielt viktig for et biologisk mangfold. Det finnes også store arealer 
randsoner på Sørem Gård, arealer mellom dyrkamark og skog som er 
viktige for artsmangfoldet. I tillegg er det viktig for dyre- og fugleliv å 
ivareta «øyer» av trær på innmarka, som skjulested på en mulig ferdsel i 
åpent landskap.

Sørem Gård har også to dammer hvor det er registrert salamander, 
som er en trua art (rødlistet - NT). Dammer, bekkedrag og andre 
våtmarksområder er viktige leveområder for dyr og fugler. Det er viktig 
at disse områdene ivaretas og forsterkes i forvaltningen av skogen. 
Sørem Gård har tre slike bekkesig, som nesten er forbundet. Her kan 
eksempelvis salamander bevege seg fra dam til bekk og våtmark.
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Jordbruk – Forvaltning av dyrkamarka

Sørem Gård har 162 mål dyrkamark som i dag brukes til beite. Selv 
om gården ligger over marin grense, har den god matjordkvalitet. 
Fjellgrunnen består av grønnstein som forvitrer lett, og avgir mineraler 
som er bra for å danne matjord.

Eksisterende matjord kan forbedres gjennom dyrking, ved å tilføre kompost, 
grønngjødsel og dyregjødsel. Vekstskifte basert på kunnskap om planter og 
næringsstoff er viktig for å forvalte jorda på en god måte. Utvalget anbefaler 
sterkt økologisk (eller tilsvarende) driftsform, som ikke tilfører omgivelsene 
skadelige stoffer dyrker den på jordas egne premisser. Det er nylig tatt 
jordprøver på Sørem, som vil fortelle mer om hvilke vekster gården er egnet 
for. Svar på disse prøvene ventes å være klare i starten av juli.

Gården kan bidra til å ivareta bærekraftsmål og matproduksjon, samt 
nasjonale mål om å øke økologisk matproduksjon. Jordlivet er en viktig 
faktor i dyrkinga; det samme er behovet for pollinering. Det bør derfor 
sikres at også bier og humler finner sin mat på gården.
Det avsettes arealer for beite nær tunet i sommersesongen, for å sikre 
dyrehold i nærhet til tunet – et viktig tilskudd til besøksgården og som en 
viktig miljøfaktor for opplevelser nær tunet. Gården er for øvrig velegnet for 
gårdssalg, etter foredling av grønsaker og andre råvarer på kjøkkenet.

Gjengrodde områder som ønskes gjenåpnet gjerdes inn for tilstrekkelig 
antall beitedyr for å reetablere innmarka som eng eller dyrking. Øvrig 
jordbruksareal benyttes til beite og grasproduksjon.

Jordsmonn og matproduksjon
Jorda på Sørem Gård er ifølge landbruksrådgivninga godt egna til 
potet, gulrot og sannsynligvis kålvekster. Det kan dyrkes forskjellige 
vekster gjennom en lang sesong, med salat og reddik på våren og 
purre, rosenkål og rødkål seint på høsten. 

Det settes av areal på innmark nær tunet for dyrking av grønnsaker, i 
første runde for gårdens egen servering. Det foreslås et veksthus på 
ca. 150 m2 i tilknytning til kjøkkenet, slik at det kan dyrkes tomater 
og andre varmekjære vekster og at vekstsesongen kan forlenges i 
begge ender. En mindre del av veksthuset kan ha oppvarming, for 
helårsdyrking.

For grønnsakproduksjonen er det viktig å få restauratøren med i 
planlegginga av type vekster og volum, slik at dyrking kan tilpasses 
deres ønsker og behov. Kjøkkenet involveres i planleggingen av 
matproduksjonen, og kommer med innspill på hvilke grønnsaker 
og volumer de ønsker seg til restaurantkonseptet. Gården med sin 
produksjon vil også være svært godt egna for gårdsutsalg.
Ifølge landbruksrådgivinga er det stor interesse for nye typer 
grønsaker, eksempelvis asiatiske. Grønsaksproduksjon kan være et 
blikkfang ute, men også på tallerkenen. I grønsakenes verden finnes 
et vell av farger og fasonger.

Dyrehold
Utvalget anbefaler ikke dyrehold i innledende fase av istandsetting av 
gården. Dersom det ønskes dyrehold på gården anbefales dette løst 
ved sommerbeite på jordene og ved å etablere en besøksgård.

Sanking på gården og i nærområdene
Jim Stene, som driver Trøndelag Sankeri, anslår at det finnes 
omkring 200 spiselige viltvoksende arter mindre enn 500 meter fra 
gårdstunet. Gården og naturen bør forvaltes på en måte som gjør seg 
nytte av disse vekstene.

Selvplukk av bær og frukt
I tilknytning til gården kan det etableres felter for selvplukking av 
bær og frukter. Det foreslås i første omgang å etablere prøvefelt 
for jordbær og bærbusker (solbær, rips, stikkelsbær, bringebær) og 
prøvefelt for frukttrær (epler, plommer, moreller) i 2023. Prøvefelt for 
pæretrær forsøkes fra 2025. Feltene etableres ved fjøsveggen mot 
sør, som gir gode lysforhold i gode jordsmonn, samt utmerket tilgang 
til råvarene fra kjøkkenet.

Utvalget ser for seg at det kan avsettes områder til 1 mål bringebær, 
1 mål diverse bær, samt 3 mål til frukttrær, i tillegg til områder for 
rabarbra og urter fra 2024.

Parsellhager
Det tilrettelegges for parselldrift på et flatt område nedenfor 
den bratte enga mot øst. Plasseringen gir avstand til tunet og 
arrangementer, samtidig som det er relativt lett tilgjengelig fra 
nærliggende bydeler og kollektivtrafikk på Kongevegen.

Det avsettes i første runde plass for 80 parsellhager à 20m2, som 
tilbys ferdig opparbeidet og gjødsla, med riller (rader) eller større felt. 
Tilbudet kan utvides til mer enn det dobbelte, dersom etterspørselen 
tilsier det.

Bikuber
Fra 2023 bør det etableres ti bikuber, som driftes av gårdsbestyrer 
eller leies ut til godkjent birøkter. Biene bidrar først og fremst 
til pollinering av gårdens vekster, samtidig som lokal honning 
kan brukes av kjøkkenet eller selges på gården. Dersom det er 
næringsgrunnlag for det, kan det senere utvides med flere bikuber.Svært god jordkvalitet God jordkvalitet Mindre god jordkvalitet
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Det foreslåtte driftskonseptet er tredelt og tar utgangspunkt i  
et ønske om å åpne opp gården og tilrettelegge skogen og det  
flotte kulturlandskapet for alle deler av befolkningen.

Gården og tunet foreslås utviklet til å bli et samlingspunkt og et 
førstevalg for strategisamlinger og kurs, og som et sted der  
merkedager kan feires.

I områdene rundt gården finnes muligheter for både organisert og 
uorganisert rekreasjon, og for friluftsaktiviteter med tilrettelagte stier, 
sanitærforhold, gapahuker og områder for overnatting. Søremshytta blir 
et turmål i naturskjønne omgivelser, som et kortreist mål for familier på tur 
og for rast og overnatting, med flott utsikt over Trondheim by.  

I kjøkkenhagen og på kjøkkenet kan byens skoleklasser lære om matens 
reise fra jord til bord, med lokale råvarer og tradisjoner som en viktig del 
av undervisningen. Matproduksjonen skjer i veksthuset, i kjøkkenhagen, 
på bærbusker og frukttrær – og for byens befolkning i tilrettelagte 
parsellhager.

På Sørem Gård kan både unge og eldre benytte tunet, dyrkamarka og 
skogen som en praktisk arena for kunnskap og læring i flotte omgivelser. 

Driften på Sørem Gård foreslås  
delt i tre underkonsepter:

1.   Søremstunet: Folkets samlingspunkt i Bymarka

2.   Gårdsdriften: Bli kjent med skogen og jorda

3.   Lavterskeltilbud: Opplevelsesrom i tilrettelagte naturområder
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1. Søremstunet:  
Folkets samlingspunkt i Bymarka

For å «skaffe de tilsluttede foreninger og lag møte og samlingslokaler» 
foreslås det å opprette et kurs- og møtesenter på gården, med 
tilhørende servering og overnatting i bygningene på gårdstunet og på 
Søremshytta. 

Det vil for mange lag, foreninger og eksterne kunder være ønskelig å 
holde møter utenfor byen, for å legge til rette for at deltakere bygger 
relasjoner i gode sosiale arenaer, også utenfor møterommet. I dag reiser 
mange til Oppdal, Stjørdal og Selbu siden vi mangler denne landlige 
møtearenaen i Trondheim. Sørem kan bli et slik landlig, idyllisk møtested 
nær byen.

Utvalget anbefaler at møte-, serverings- og overnattingsaktiviteter i stor 
grad settes ut til og driftes av en ekstern driver.

AØFs investeringer og driftskostnader dekkes gjennom inntekstbasert 
leie av lokalene. Roar Hildonen har skissert en mulig omsetning på rundt 
33 millioner kroner ved utbygd anlegg, med behov for rundt 30 ansatte. 
En slik omsetning vil gjøre lokalene interessante for både proffe 
enkeltaktører med egne ansatte og for en eksisterende aktør som ønsker 
å utvide eget konsept. Det bør påregnes fra 6 til 8 år fra idriftsettelse til 
stabilt lønnsom drift.

Den organiserte møte- og serveringsvirksomheten på gården muliggjør 
også de gode personlige samlingene for byens befolkning, på gården 
og i nærliggende områder.

Utvalget anbefaler at det tilrettelegges for at både skoleklasser og 
grupper med særskilte behov kan inviteres til gården, til gode samlinger 
og aktiviteter og tilrettelagte opplevelser. Det er ønskelig å muliggjøre de 
gode møtene på Sørem Gård og vi må ikke glemme barn og unge, folk 
med psykiske utfordringer, demente og eldre, som kan ha spesielt stor 
glede og nytte av å være på Sørem og få en tilhørighet til gården.
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Møtesenter og overnatting

Store og små møterom foreslås i 2. etasje i trønderlåna (bygg 1) med 
kapasitet til omkring 20 personer i det største møterommet, samt mulighet 
for avslapning og sosialt samvær i stuer i 1. etasje. Tilberedning av mat i 
anretningskjøkkenet og mulighet for servering for 20 personer samtidig. 

Gårdens historie sitter i veggene og utsikten over Trondheim by er 
fantastisk. Unik mat og servering, samt moderne møteromsfasiliteter vil 
gjøre Sørem til et ettertraktet og foretrukket møtesenter, som benyttes 
ofte og anbefales vider.
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Selskapslokaler  foreslås i fjøset (bygg 2) med kapasitet for 100 personer 
i 1. etasje og 130 personer i 2. etasje, i nær tilknytning til et moderne og 
funksjonelt storkjøkken. Rett utenfor kjøkkenet dyrkes ureist frukt og bær, 
grønnsaker, urter og andre vekster på åker og i veksthus. 

Tilbudet kan ved økt etterspørsel utvides med en konferanseavdeling  
for ca. 100 personer i 2. etasje av driftsbygningen (bygg 3).

Overnattingsplasser foreslås for 20 personer fordelt på to bygninger, 
i tillegg til i hytter i trærne rundt om på gården og på tilrettelagte 
overnattingsplasser i skogen. På Søremshytta (bygg 8, se s. 38) skisseres 
14 rom, hvor 2 er universelt utformet. I størhuset (bygg 4) skisseres 5 rom, 
hvor 2 er universelt utformet.

Rommene skal bli en attraksjon og grunn nok til å velge Sørem, med enkle 
solide materialer og en unik kontakt med naturen. Overnattingsmulighet i 
trehytter utvikles, med mulighet for tilskudd av flere hytter år for år.

Overnattingsrommene kan benyttes av gårdens kurs- og møtedeltakere, 
samt andre grupper. I sommerhalvåret, primært juni, juli og august vil en 
stor andel av overnattingsgjestene være pilegrimer og andre «turfolk». 
Det er naturlig å se for seg at restauratør med sine ansatte er vertskap 
ved overnatting – både for gjester ved kurs- og møtesenteret, pilegrimer 
og andre som ønsker å bli natten over på Sørem Gård.
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Søremshytta

Utvalget foreslår å oppføre ei markahytte tilsvarende Elgsethytta 
og Grønlia på Sørem Gård, etter forslag fra Trondheim kommune. 
Vi foreslår å bygge Søremshytta på grunnmuren av et gammelt 
restaurantbygg som ble oppført på eiendommen i 1925.

Restaurantbygget ble brukt som ei markahytte, med servering og 
arrangementer. Under krigsåra ble bygget brukt og til slutt ødelagt av 
tyskerne. Fortsatt står grunnmur og pilarer godt synlige, på ei glenne som 
tidligere hadde fantastisk utsikt østover mot bydeler og flott natur. Ved 
felling av trær vil denne utsikten gjenoppstå. 

En slik hytte passer godt inn i et konsept som tilrettelegger for 
et lavterskeltilbud med nærliggende naturbaserte aktiviteter. 
Restaurantbygget ligger på en forhøyning i terrenget, med fantastisk utsikt 
over landskapet og byen. Bygget er vist helt til høyre i bildet.
I kaféen kan det serveres turmat som kaffe og kanelsnurrer, og varmmat 
hvis det kan innarbeides i konseptet. Søremshytta vil få en fantastisk utsikt 
mot Trondheim by og vil på platting kunne tilby en perfekt uteplass for rast 
sommer som vinter.

I Søremshytta legges det til rette for overnatting med 14 rom, hvor 2 av 
rommene er universelt utformet. Her kan det tilrettelegges med toaletter 
også for turfolk, med adkomst fra utsiden dersom hytta er stengt. 

Om Søremhytta se s. 38
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Trøndersk matkultur  
på Søremtunet

Målgruppe og aktiviteter
Hvilke aktiviteter som skal innholdsfylle gården må være opp til 
restauratør, i samspill med aktuelle samarbeidspartnere. Utvalget 
foreslår noen mulige konkrete lavterskeltilbud:

• Opplevelsesdag med barn og unge: Mindre grupper vandrer 
og sanker råvarer til en treretters meny «direkte fra naturens 
hage». Menyeksempel: Snitter med urtesmør til forrett; grønne 
middagskaker med grønn stuing og potet til hovedrett; skogsyre- 
eller rabarbrasuppe med rømme og brødkrumme til dessert.

• Produksjon av håndverksmat for gårdsutsalg, i samarbeid med 
restauratør, kokker og andre interesseorganisasjoner.

• Vandring med pensjonister: Historier og kunnskap om trøndersk 
mat- og drikkekultur utveksles i sosialt samvær. Etter vandreturen 
serveres ugressuppe eller urtete ved bålplassen.

• Sansetur med de eldste: Gjennomføres i samarbeid med helse- og 
velferdssenter. Sosialt samvær, med skrivestunder og opplesing av 
tekster ved bålplassen. Det serveres urtete og noe å bite i. 

Samarbeidspartnere
Utvalget ser for seg at aktuelle samarbeidspartnere kan være: 
Trondheim kommune, og særlig helse- og oppvekstsektor; Trøndelag 
fylkeskommune, særlig de videregående skolene; pensjonistforeninger; 
Fagforbunda i LO; Nettverksforeninger; Lokallag, slik som Bondelaget, 
Bonde- og Småbrukslaget, Bygdekvinnelaget; lokalmatsorganisasjoner; 
økolag; og opplysningskontora for matvarer (frukt og grønt, kjøtt og 
egg, korn og brød).

Utstyr
Det er behov for noe utstyr for å komme i gang. Utebenker og bord, 
bålpanne, enkle hageredskaper og planter, gapahuk eller andre enkle 
overbygg. I tillegg må universelt utforma toalett være tilgjengelige 
for besøkende. Mye av utstyret og infrastrukturen vil allerede være 
tilgjengelig på gården, og det vil kreves få egne investeringer for å 
igangsette aktiviteter som ivaretar trøndersk matkultur.

Planter og vekster
Utvalget foreslår i første omgang planter i fire kategorier. Mange av 
disse vekstene finnes allerede på gården, enten naturlig i skogen eller 
planlagt i kjøkkenhagen på sørsiden av fjøset..

• Flerårige grønsaker og urter: Ulike typer mynte, løpestikke, 
gressløk, rabarbra, jordskokk, ruccola, timian og bergmynte 
(oregano)

• Blomster: Ringblom, blomkarse, tagetes og forskjellige stauder

• Ville vekster: Brennesle, skvalderkål, løvetann, granskudd, 
bjørkeblad, ryllik, mjødurt, skogsyre og forskjellige typer skogsbær

• Bærbusker: Solbær, rips og stikkelsbær

Trøndelag har de siste årene etablert seg som en kulinarisk region 
i verdensklasse. På Sørem Gård kan både tradisjonell og moderne 
trøndersk matkultur presenteres, innenfor rammene av det naturgitte 
«spiskammerset» som er jorda og skogen rundt gården.

For å gjøre tilgjengelig de naturgitte ressursene på gården anbefaler 
utvalget at det i tillegg til foreslått serveringskonsept startes 
lavterskeltilbud knytta til trøndersk matkultur. Utvalget anslår at flere 
matrelaterte aktiviteter kan startes raskt, og at de første gruppene kan 
inviteres til tunet allerede i løpet av sommeren 2022.
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Gården som pilegrimsdestinasjon

Sørem Gård har perfekt beliggenhet som siste stopp langs 
pilegrimsleden, før ankomst Nidarosdomen. Nasjonalt pilegrimssenter 
(NPS), ved Guro Vistad og Toralf Neraas (Nidaros Pilegrimsgård), 
er svært interessert i å knytte til seg en ny samarbeidspartner for 
overnatting langs leden.

Det er i dag mulighet for overnatting på Øysand og på Sundet Gård på 
Leinstrand, men Sundet avvikles som pilegrimsgård om noen få år. Da 
blir Sørem eneste destinasjon mellom Øysand og Nidarosdomen. Det 
passerer omkring 1000 pilegrimer hvert år via Smistad, med høysesong 
i juni, juli og august. Det forventes at antallet øker betraktelig frem mot 
2030 og 1000-års jubileet for slaget på Stiklestad.

Nytt pilegrimsmarked
Sørem Gård kan i tillegg skape et nytt pilegrimsmarked – med 
«kortreiste» pilegrimer som går fra Heimdal eller Leinstrand, med et 
bedre måltid og overnatting på Sørem Gård, før turen går videre til 
Nidarosdomen neste dag.

Dagens led
Pilegrimsleden følger i dag Smistadvegen. «Avstikkeren» mot gården 
skiltes langs leden. Det utforskes også mulighetene for en alternativ 
rute for leden, fra Kastet like sør for gården, via hulvegen og frem til 
Sørem Gård. Byåsen og Heimdal historielag merker i dag leden; NPS 
anbefaler å få historielagene med på laget, for å sikre en godt merket 
og velholdt led.

Kvalifikasjoner og fordeler
For å kvalifisere som pilegrimsgård må gården ha et vertskap, 
ivareta brannkrav, gi rabattert pris på overnatting til pilegrimer og ha 
«pilegrimsstempel». Pilegrimene etterspør særlig overnattingsrom, 
tørkerom for våte klær og mulighet for dusj og matservering. Alternativt 
kan leie av teltplass eller enkel hytte der bruk av sanitærrom inngår 
i prisen tilbys. Tilgang til et stille rom for ettertanke og meditasjon er 
også etterspurt, og kan tilbys i kapellet på tunet.

Sørem Gårds tilslutning til pilegrimsnettverket vil ha en høy 
markedsføringsverdi, både nasjonalt og internasjonalt. Mange som går 
pilegrim kommer fra andre land, hvor slike tilbud ikke finnes. Gårdens 
lange og spennende historie vil tilføre ekstra verdi for de besøkende, 
og skape en unik ramme omkring den allerede unike opplevelsen det 
er å være pilegrim – og den siste viktige etappen inn til Nidaros. 
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Gården som  
undervisningsarena

Utvalget mener Sørem Gård har et stort 
potensial som utgangspunkt for utendørs 
undervisning, og som supplement til tradisjonell 
klasseromsundervisning på alle nivåer i 
grunnskolen, på videregående- og fagskolenivå, 
samt for høgskole- og universitetsutdanning.

Uteskole er aktuelt i mange fag som naturfag, biologi, 
norsk, historie, gym (orientering, joggeturer, løype 
med poster), samfunnskunnskap, geografi, geologi, 
fysikk og astronomi. Elevene vil i undervisningen 
kunne formulere problemstillinger, for deretter å 
observere, undersøke, oppleve og reflektere omkring 
naturen og dens innhold. Funn kan deretter vurderes 
og presenteres i tilrettelagte områder.

Lærelinger
Sørem kan benyttes som en utvida, praktisk arena for kokk- og 
servitørlæringer, som i dag har undervisningsfasiliteter på Sluppen.

Lærelinger og elever i videregående skoler innen landbruksrelaterte 
fag og skogbruksfag kan utøve praktisk opplæring på Sørem. 

Lærelinger og elever innen bygningsvernfaget kan få en ny arena 
på Sørem, med etablering av gårdssag med verksted. Et samarbeid 
med NTNU Bygningsvern er svært aktuelt, med undervisning på 
gården hvert høstsemester.

Voksenopplæring
Sørem Gård har et stort potensial som undervisningsarena 
for voksenopplæring. Gården er godt egnet til å lære nye 
landsmenn om historiske Norge, som ledd i prosessen med 
å skape forståelse for dagens Norge. Sørem er også en plass 
for praktisk læring om typiske norske begreper som skog, 
tømmerhogst, natur og friluftsliv.

Uteskole og fasiliteter
Uteskole på Sørem Gård vil kreve tilgang til infrastruktur. Elevene 
vil være avhengige av et område hvor de kan bearbeide funn og 
observasjoner. Det anbefales også tilgang til egnede områder for 
overnatting, grilling og bålplass, samt et hyggelig rom innendørs 
med tilgang til tørkerom og toaletter. Det vil være behov for strøm 
og internettilgang.

Deler av det foreslåtte kjøkkenet og veksthuset kan benyttes til 
naturbasert undervisning for skoleklasser eller andre grupper for 
kursvirksomhet. En gruppe arbeider innendørs, mens den andre 
gruppen er ute i «feltet», eksempelvis i kjøkkenhagen, veksthuset 
eller naturen, for å registrere eller sanke råvarer og materialer.

Beliggenheten til både veksthus og kjøkken vil være fantastisk, 
med en terrasse utenfor som kan benyttes til luftepauser.
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Gården som kulturarena

Utvalget mener Sørem Gård har stort potensial som arena for ulike 
kulturarrangement. Utendørs skaper det store firkanttunet rammene 
for en flott arena, med muligheter for konserter, korps, kor og 
teaterforestillinger, med et publikumsestimat opp mot 200 til 300 
personer. At tunet er delvis innebygget skaper gode akustiske forhold.

Flere av bygningene er mulige arenaer for mindre arrangementer, 
som kombinert med serveringsvirksomhet kan gjøre gården attraktiv 
for publikum. Eksempelvis har kapellet en takhøyde og innvendige 
trematerialer på veggene som gir god akustikk, og gjør lokalet velegnet 
for mindre ensembler, korgrupper og strykeinstrumenter.

I driftsbygningen kan det muliggjøres arrangement for større grupper. 
Lokalenes egnethet avhenger blant annet av materialvalg og takhøyde. 
Skal det eksempelvis lyssettes ordentlig, er tilstrekkelig takhøyde et 
viktig moment. I tillegg vil utøverne trenge enkle garderobefasiliteter. 

Utvalget har kontaktet flere kulturprodusenter i byen, som viste stor 
interesse for mulighetene på gården. Olavsfest, kulturskolen og 
Trondheim Kammermusikkfestival ønsket alle å bli nærmere kjent med 
anlegget og videre utforske mulighetene for akustisk musikk, teater, 
seminarer og foredrag.

Idéen om et historisk spel på Sørem Gård er også lansert i utvalget. 
Med utgangspunkt i historiske hendelser kan Guttorm entre scenen, 
og gjerne også «Olavs ridende vakter på Gaularåsen». De historiske 
mulighetene er mange og varierte.
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2. Gårdsdriften:  
Bli kjent med skogen og jorda 

Utvalget anbefaler at jorda, dyrkamarka og skogen forvaltes på en 
måte som muliggjør at både store og små kan lære om dyra, jorda 
og dens muligheter, bli kjent med skogen og skogens betydning og 
oppleve råvarenes reise fra jord til bord.

Gårdsdriften skaper merverdi for gårdens aktivitetskonsepter, i form 
av idylliske omgivelser med et velholdt gårdsbruk, dyr på gården og 
matproduksjon til eget bruk.

Gårdsbestyreransvaret kan utøves gjennom Hogst AS. 

Som gårdsbestyrer vil Hogst drifte gården og ha det overordnede 
ansvaret for dyra og tilhørende land- og skogsområder. 
Vedlikeholdsarbeid på tun og bygninger utføres av Hogst AS, i tråd 
med eiendommens forvaltningsplan. Gårdsbestyrer har ansvaret 
for de ansatte i gårdsdriften, salg av grønnsaker, utstyr, konsesjoner 
for gårdsdrift og øvrig forvaltning av jord, skog og tun – inkludert 
vedlikehold av bygninger.

Driftskostnader og inntekter vil i stor grad tilfalle gårdsbestyrer, 
etter avtale med AØF. Gårdsdriftens inntekter fra jordbruk vil være 
begrensede. Disse vil i stor grad komme fra utleie til dyrkingsparseller, 
salg av jordbruksprodukter som frukt, bær og grønnsaker, 
sommerbeite for dyr og skogsholdt. Skogen, med produksjon av 
tømmer, juletrær, bygningsmaterialer, ved og flis til bioenergi, vil ha et 
større inntektspotensial.

Selv om potensialet for inntekter fra gårdsdriften er lavt (utenom 
noe inntekt fra skogsdriften), vil aktiv drift bringer med seg viktige 
sosiale og kulturelle støttefunksjoner som bygger oppunder 
gårdens resterende aktiviteter.

Dyr på gården, matproduksjon til eget bruk, materialer fra skogen til 
byggeprosjekter og bioenergi, samt at vi får et velholdt gårdsbruk, er 
bare noen av fordelene.

Utvalget anbefaler i tillegg at det vektlegges at skoleklasser, barn og 
unge og grupper med særskilte behov kan inviteres til tilrettelagte 
aktiviteter, opplevelser og undervisning på gården.
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Skogsdrift med gårdssag

Som en del av forvaltningen av gårdens skogsområder anbefaler utvalget at det 
utredes innkjøp av en gårdssag. En gårdssag vil muliggjøre foredling av eiendommens 
skogressurser, samt bidra til å fylle gårdens behov for et betydelig kvantum trevirke til 
eget bruk på kort og lang sikt.

Søremskogen har i dag mindre arealer hogstmoden skog, 36 dekar tilsvarende 1000 m3 
tømmer. Dette er arealer som kan sluttavvirkes med flatehogst i perioden frem mot 2030.

Det vil være nødvendig å anskaffe sag og høvel som kan håndtere anslagsvis 300 
m3 tømmer over en periode på 60 dager med én person. Dersom det anskaffes fire-
spindlet høvel (høvler alle sidene på én gang) kan sagbruket levere listverk, paneler og 
dimensjonerte materialer til eget bruk på gården.

Det vil være nødvendig å avsette arealer til sagbruket. Ekstern fagkompetanse anbefaler 
at det i ny driftsbygning (bygg 19) avsettes omkring 100 m2 til sagbruket, og at det i 
umiddelbar nærhet utendørs avsettes omkring 500 m2 til oppsamling av tømmer. I 
driftsbygningen vil det kunne etableres verksted, lager og personalrom for Hogst AS.

Om sagbruk se s. 10 

Bioenergi
Bioenergi er et CO2-nøytralt alternativ til olje og gass, 
som vil passe godt inn i foreslått konsept på Sørem 
Gård. I forbindelse med den generelle forvaltningen av 
Søremskogen kan det hentes ut tømmer som benyttes til å 
produsere bioenergi til bygningene på gården.

Det vil være behov for omkring 150 m3 trevirke årlig, eller 
omkring 50 % av gårdens balansevolum, for å skape nok 
energi til å dekke alle gårdens behov.

Om bioenergi se s. 10

Sosialt entreprenørskap og undervisning
Skogsdrift med gårdssag vil være et godt tilskudd til Hogst 
AS sitt sosiale entreprenørskap. Investeringen vil bidra til at 
organisasjonen kan fortsette å tilby arbeidstrening for tidligere 
straffedømte.

Det vil også være mulig å invitere organisasjoner som NTNU 
bygningsvern eller andre undervisningsinstitusjoner til aktivitet 
i verkstedet på eiendommen. Utvalget gjør oppmerksom på at 
bruk av skogen og eiendommen i undervisningssammenheng 
kan kreve noe tilrettelegging, for å unngå slitasje og forfall.

Om undervisning se s. 18
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Parsellhager

Nederst på jordet mot øst foreslås det fra sesongen 2023 etablering 
av 80 parsellhager på 20 m2. Plasseringen gir avstand til tunet og 
arrangementer der, samtidig som det er relativt lett tilgjengelig fra 
nærliggende bydeler og kollektivtrafikk på Kongevegen.

Antallet parseller økes med 40 andeler de påfølgende år, eller etter 
behov og etterspørsel.

Utvalget anbefaler å tilby beboere i nærliggende bydeler, der mange 
ikke har mulighet for dyrking i egen hage, en mulighet til å bli mer 
selvforsynt. I tillegg vektlegges folkehelseperspektiver som rekreasjon 
og helsebringende aktivitet, samt sosialt felleskap.

Utstyr, redskap og kompetanse
Gjennom gården og gårdsbestyrer får parselleiere tilgang til redskaper 
og kompetanse på jordbruk og dyrking. Det kan dyrkes på bakken, eller 
i pallekarmer. Det anbefales at økologiske prinsipper eller tilsvarende 
bærekraftig produksjon legges til grunn, slik at omgivelsene ikke skades 
men at det fremmes et godt miljø for insektene og mikroliv i jorda.

I tilknytning til parsellhagene må det bygges en redskapsbod, med 
nødvendig utstyr for driften av parsellene. Det må legges vann frem til 
parsellhagene, for vanning og vasking av grønnsaker. Til slike prosjekter 
kan det søkes om støtte fra Trondheim kommune, i tillegg til at Urbant og 
bynært landbruk hvert år støtter slike prosjekter med betydelige summer. 

Innkjøp og organisering
Innkjøp av frø, planter, setteløk og settepoteter kan gjøres i felleskap, 
det vil redusere faren for sykdommer og skadedyr. Oppfølging mot 
parselleiere, økonomi og kontingent, arbeid i fellesarealer, luking og 
vanning m.m. kan organiseres av et parsell-styre. God jord til felles 
bruk kan lages ved å kompostere planterester. 
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Dyrking og sanking av  
frukt, grønsaker og vekster

Sør for fjøsbygningen, i tilknytning til kjøkken og veksthus, beplantes 
områder med frukt, bær, grønnsaker, urter og spiselige blomster. 
Råvarene er først og fremst tiltenkt brukt i serveringen på gården. 
God jord til dyrking kan lages ved kompostering av planterester og 
matavfall.

Det foreslås i tillegg et veksthus på 150 m2 slik at det kan dyrkes 
tomater og andre varmekjære vekster, i tillegg til at vekstsesongen 
kan forlenges i begge ender. En mindre del av veksthuset kan varmes 
opp, for å muliggjøre helårsdyrking. Konservering og annen lagring 
av råvarer blir viktig, for å forlenge sesongen. Det kan om ønskelig 
avsettes egne områder for selvplukk av bær og frukt.

Sanking av ville vekster
I områdene rundt gården, i skog og kultureng, finnes det store mengder 
spiselige ville vekster. Jim Stene, som driver Trøndelag Sankeri, har 
informert utvalget om hvilke naturgitte ressurser som finnes i tilknytning 
til gården og nærområdet. Han anslår at det finnes omkring 200 
spiselige arter mindre enn 500 meter fra gårdstunet.

Vekstene muliggjør mange forskjellige undervisningsaktiviteter og 
næringsvirksomhet, deriblant produksjon av mat- og drikkevarer til 
gårdsutsalg, samt som tilskudd til gårdens serveringstilbud.

Om dyrking og sanking se s. 11
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Sommerbeite og besøksgård

Dersom det ønskes dyrehold på gården anbefales dette løst ved 
sommerbeite på jordene og ved å etablere en besøksgård.

Kontakt med dyr og deltakelse er viktig for den psykiske helsen, 
men ikke alle har råd til å benytte ridesenter eller bor slik at de kan 
ha hest eller kaniner. Det er derfor foreslått at Sørem Gård kan bli en 
besøksgård, men det vil være opp til restauratør og gårdsbestyrer å 
avgjøre om dette kan kombineres med annen ønsket aktivitet.

Ved ønske kan enga brukes til beite for sauer og lam, geiter og killinger, 
hester og føll. Høner kan fråtse i ugras i åkrene mens kaniner kan ha 
buret sitt på tunet. Gårdskatt og hund kan gå fritt som de ønsker. Ville 
fugler vil være en del av livet på gården, og fuglekasser og fuglebad vil 
kunne inngå i besøksgård-konseptet.

Alternative aktiviteter
Det finnes i tillegg et tilnærmet utømmelig antall aktiviteter som  
kan gjennomføres på gården med eller for dyr. 

Det kan bygges salamander- og insektshoteller, plantes trær og 
bygges fuglekasser, dyrke jorda med egenprodusert gjødsel, lære 
om matproduksjon og matlaging og stelle dyr. For grupper med 
mangelfullt tilbud ellers, slik som demente og folk med alzheimers, 
kan det etableres sansehager eller tilrettelegges for kontakt og 
omsorg med og for dyr.
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3. Lavterskeltilbud:  
Opplevelsesrom i tilrettelagte naturområder

Utvalget anbefaler å legge til rette for gratis naturbaserte 
aktiviteter i tilknytning til tunet og utmarka omkring Sørem Gård.

Ved å tilrettelegge gårdstunet, naturen og tilhørende uteområder 
for fri aktivitet, hvor undring, oppdagelse og turglede står i sentrum, 
inviteres alle til Sørem Gård – uavhengig av livsfase, økonomi og 
fysiske, sosiale og kulturelle forutsetninger. 

Tilbudet forvaltes primært gjennom samarbeidspartnere som Hogst 
AS, som står ansvarlig for skogs- og gårdsdriften, i samråd med 
restauratør og i tråd med regulerings- og forvaltningsplan. Felles for 
alle naturbaserte aktivitetene er at de er gratis og tilgjengelige for 
alle.

Tilrettelegging av naturen
Det er lovfesta fri ferdsel i utmark i Norge. Det må oppfordres til og legges 
til rette for at bruken av mange mennesker ikke går på bekostning av 
naturen, med forsøpling og slitasje. Dette kan gjøres ved å:

Vinteraktivitet
Om vinteren finnes det allerede skiløyper rundt gården, disse kan 
tilrettelegges for skiglade barn og voksne, sammen med Trondheim bydrift. 

I tillegg bør det sikres tilgang til toaletter, avfallsdunker og ferdig 
tørr ved for turfolk, slik at naturen skånes.

• Etablere plankestier nær tunet.

• Etablere gode turstier og skiløyper i skog og mark.

• Etablere bålplasser med bord og benker.

• Etablere utkikkspunktet med benker og bålplass.

• Bygge gapahuker i tilknytning til stinett.

• Bygge trehytter på hensiktsmessige områder.

• Klargjøre skogen for overnatting i hengekøyer.

• Knyte slengtau i trær, etablere enkle klatreløyper og liknende.
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Turstier, skiløyper og plankestier
I samarbeid med Trondheim kommune og Hogst AS kan løypenettet 
for turstier og skiløyper oppgraderes og tilgjengeliggjøres for 
forskjellige grupper i befolkningen.

Det finnes allerede løypenett for ski på vinterstid i Søremskogen, i 
tilknytning til anlegget på Granåsen. Det anbefales at disse løypene 
utvides på en måte som gir tilkomst til gården fra flere nærliggende 
områder. Tilsvarende anbefales det at turstier tilrettelegges på en 
måte som muliggjør tilkomst til gården fra nærliggende bebyggelse, 
eksempelvis Kongevegen.

For å videre ivareta skogen bør det i områder med særlig stort press 
på naturen, eksempelvis i områder med høy undervisningsaktivitet, 
bygges plankestier istedenfor turstier. Disse kan løftes opp på påler, 
for å ivareta vekst også under stiene.

Tilrettelagt overnatting
Det finnes mange muligheter for lavterskel overnatting i tilknytning 
til Sørem Gård. Den enkleste av disse er egne områder for camping, 
tilrettelagt for enten hengekøye eller i telt.

Slike områder bør legges i tilknytning til bålgroper og toalettfasiliteter, 
for å verne naturen i så stor grad som mulig. Å etablere områder med 
bord og benker i tilknytning til overnattingsområdene vil videre være 
med på å senke terskelen for å benytte naturens tilbud.

I egnede trær kan det bygges plattformer, hvor turgåere kan slå opp 
telt eller henge opp hengekøye. Det kan også oppføres egne hytter 
eller gapahuker på disse plattformene.

Utkikkspunkter og gapahuker
Skogen og områdene langs turstiene kan med enkle grep 
tilrettelegges for turaktivitet som ivaretar naturen. Hogst AS 
kan i sitt arbeid med å forvalte skogen også etablere bålgroper, 
sitteplasser, gapahuker og rasteplasser på egnede plasseringer.

Naturlige punkter vil være områder med fin utsikt, eller områder 
som egner seg for undervisningsaktivitet – slik som startpunktet for 
en plankesti.

Eksempelvis kan det etableres godt merkede turmål på velegnede 
utkikkspunkter på eiendommen. Det gamle observasjonspunktet 
fra Sverre-sagaen er ett slikt utkikkspunkt, hvor historien om «Olavs 
ridende vakter på Gaularåsen» kan presenteres og synliggjøres.



Ei
en

do
m

 o
g 

by
gn

in
ge

r

DEL 5

LINK Arkitektur er engasjert som prosessleder, 
for å lede arbeidet med å skissere en bærekraftig 
verdiutvikling av Sørem Gård. Selskapet bidrar innenfor 
fagområdene arkitektur, landskapsarkitektur og miljø- og 
energirådgivning. Målet er å realisere potensialet som 
finnes i eiendommen og skape ringvirkninger lokalt, og for 
byen. Kart over eiendommen, 3D-modellering av bygg og 
områder samt illustrasjoner er utført av LINKs arkitekter.
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Kart over eiendommen

Eksisterende bygg
1. Trønderlån: Trolig fra midten av 1800-tallet. Bygget i to byggetrinn, med ca. 20 års mellomrom

2. Fjøs: Trolig fra 1700-tallet

3. Driftsbygg: Også kalt låven, trolig fra tidlig 1900-tallet

4. Størhus med smie: Bygget i 1941

5. Stabbur: Trolig fra 1800-tallet

6. Gårdskapell: Bygget i 1722. Har enda eldre bygningsdeler (gjenbruk av laft) 

 

 

 

7. Tilbygg til lån og fjøs: Trinnløs tilgang til lån og fjøs. Trapp og heis, med toaletter i kjeller

8. Søremshytta: Bygges på restauranttomta, med kafé og rom for overnatting

9. Produksjonskjøkken

10. Tilbygg til Størhuset: Flere overnattingsrom (opsjon ved behov)

11. Overnatting i trærne: Stolpehytter eller små hytter i skogen

12. Naturbaserte aktiviteter: Gapahuk med bålplass og pizzaovn, hengekøyeovernatting, 

sitteplasser, annen naturbasert aktivitet. 

 

 

 

13. Nytt fjøs: Størrelse avhenger av driftsform

14. Bolig for gårdsbestyrer: Med to hybler for avløsere

15. Veksthus

16. Redskapshus 

 

 

 

17. Veksthus

18. Redskapshus 

 

 

 

19. Gårdssag: Verksted, lager og personalrom for Hogst AS

20. Kjølelager for planter: Verksted og lager

Nybygg, tilbygg og tilrettelegging

Jordbruk: Gårdsdrift

Jordbruk: Parsellandbruk

Skogbruk
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Bygningsmassen

Vernestatus bygninger
Med unntak av størhuset med smie, er alle bygningene på Sørem 
Gård vernet etter Plan og bygningsloven (PBL). Gårdskapellet og 
fjøsbygningen er freda. Gårdsbebyggelsen utgjør et tradisjonelt 
trøndersk firkanttun, der bygningene har bevart de originale 
bygningskonstruksjonene. Sørem Gård er således et sjeldent 
autentisk anlegg.

Gården er veldig gammel, og skriver seg trolig tilbake til 400- til 
500-tallet. Dagens bygninger er trolig oppført fra 1700-tallet og 
fremover mot midten av 1940-tallet. Det antas at steinkjelleren 
under nordre del av låna er fra 1600-tallet. Vi har per dags dato 
ingen sikre dateringer av bygningene, men ved igangsettelse av 
byggearbeidet vil det bli tatt ut biter av laftestokker, slik at vi kan få 
utført en årringsdatering.

Restaureringsarbeidet utføres av kvalifiserte fagfolk. Både 
Syllstokken AS og Tradisjonsbygg Trondheim AS har meldt sin 
interesse, men ingen beslutning er fattet.

Byantikvar og avklaring mot myndigheter
Byantikvaren i Trondheim er svært opptatt av å bevare 
tunbebyggelsen på Sørem Gård. Restaurering må skjer 
etter antikvariske prinsipper og utføres av foretak med riktig 
kompetanse. Den må brukes tradisjonelle materialer med 
solid utførelse. I samråd med byantikvar vil vi foreslå nye og 
nødvendige bygningsvolumer som underordner seg eksisterende 
bygg, samtidig som de spiller godt sammen volummessig med 
eksisterende tunbebyggelse.

I forhold til byggesaksmyndigheter er tunet med bygninger i dag 
regulert til næringsvirksomhet. For alle bygg vil krav om universell 
utforming være viktige argumenter for å få tillatelse for nye bygg og 
for ombygging. Prinsipp for utforming av tilbygg er foreslått i denne 
planen.

Plassering av produksjonskjøkken sørøst for tunet begrunnes med 
at det tidligere har ligget bebyggelse på området. Plasseringen er 
også hensiktsmessig i forhold til logistikk rundt kjøkkenfunksjoner.

Utenfor tunet er jord- og skogsarealer regulert som LNF-
område. Nye bygg på disse områdene må derfor avklares mot 
bygningsmyndigheter. Dette gjelder for Søremshytta, gårdssag, 
kjølelager, nytt fjøs og driftsbolig dersom dette blir aktuelt. 
Foreslått tomt for l ny driftsbolig er en teig ved Smistadvegen, 
denne er regulert som del av Granåsen og det må derfor søkes om 
dispensasjon til dette formålet.

Rammer for hva som vil tillates ved oppføring av nye bygg og 
ombygginger vil framgå i en forhåndskonferanse med Trondheim 
kommune, som antas gjennomført i første halvdel av juni 2022.

Bygningene på Sørem Gård er verneverdige og freda kulturminner, 
som de siste årene har forfalt. Eksisterende bygningsmasse består 
av seks bygg, som foreslås restaurert.

I tillegg foreslår arbeidsutvalget at en rekke bygninger tilføres tunet 
og områdene rundt tunet, for å muliggjøre aktiviteter på gården som 
sikrer de gode møteplassene for Trondheims befolkning.
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Fremdriftsplan bygg

Fullstendig fremdriftsplanen skisseres i forbindelse 
med forprosjekt, i etterkant av styrevedtak og 
positivt vedtak fra AØFs generalforsamling.

Tunet skal stå klart høsten 2024.
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Eksisterende bygg

Låna er et tradisjonelt trønderlån, lafta av rundtømmer i to byggetrinn. 
Tømmeret ser ut til å være i god stand. I tillegg til restaurering og oppgradering 
foreslår utvalget et tilbygg på sørsiden av låna, som ivaretar behov for trinnfri 
adkomst, nye trapper og heis – samt kobler låna til fjøset. Dette tilbygget 
muliggjør samtidig færre endringer i innvendig bygningsmasse, da en del 
nødvendige funksjoner flyttes til tilbygget.

Eksisterende yttertak beholdes, men foreslås erstattet av skifertak på lang 
sikt. Yttervegger isoleres utvendig, vindtettes og kles med tradisjonelt 
tømmermannspanel. Nye vinduer utformes mest mulig likt vinduer på gamle foto, 
med hengsling på midtstolpe. Inngang mot sør beholdes som hovedinngang, men 
det bygges nytt inngangsparti for alle tre inngangene. Nye ytterdører utformes ut 
fra gamle bilder, eller eksisterende dører restaureres.

På sørlig yttervegg eksponeres tømmer på begge sider. På plan 1 erstattes vindu 
med dør, og det tas ny åpning for dør i plan 2. Nye dører forbinder låna med det 
nye halvklimatiserte trapperommet, og videre til låven. På nordlig vegg etableres 
ny rømningsdør i gavl, med panel som går i ett med veggen. 

Prinsipp med kaldt loft beholdes. Innvendig restaureres paneler og listverk i tre 
rom, med en spesiell utsmykning. Tømmervegger males, eller gammel maling 
fjernes. Anretningskjøkken oppgraderes til moderne standard med enkel 
utførelse. To små bad oppgraderes til to nye universelt utformede toaletter (besøk 
og ansatt). De to eksisterende trappene beholdes, men vil ikke lenger fungere 
som hovedtrapp (ref. funksjoner i tilbygg).

Kjeller under lånas nordre del oppgraderes til et øl- og vinsmakerom. 
Eksisterende betonggulv fjernes, da dette har ført til fuktskader. Gulvnivået 
senkes og det isoleres. Nytt gulv legges med steinheller. Gammel steintrapp 
antas å være fra 1600-tallet. Trappen istandsettes av foretak med antikvarisk 
kompetanse. Utgang beholdes som rømningsvei og forsøkes universelt utformet.

Bygg 1: Trønderlån
Utvendig 2022-23; Innvendig 2023-24
Antikvarisk byggeledelse, utf. Byggmester
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Fjøset er freda og må istandsettes etter antikvariske prinsipper. 
Murarbeidet utføres av kvalifisert foretak med erfaring og 
kompetanse fra tilsvarende prosjekter.

Murer rengjøres, før skjemmende støp fjernes og mur kalkes eller 
leskes. Det settes inn større vinduer som fyller hele åpningene, som 
vist på eldre bilder. 

Betongdekket over kjeller har store korrosjonsskader og fjernes. Det 
legges nytt trebjelkelag med grove gulvbord i arealene som blir nytt 
serveringslokale. Gulvet isoleres fra undersiden.

I plan 2 isoleres yttervegger utvendig, med vindtetting og tradisjonell 
slett fjøskledning. Yttertak tekkes med trebord. Det tas på ny åpning i 
mur mot vest for å gi tilgang til terrasse mot sør.

Bygg 2: Fjøs
Plan 1 Innvendig 2022-23; Utvendig 2023-24;  
Plan 2 Innvendig 2026-28
Antikvarisk murarbeider
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Driftsbygget istandsettes i henhold til gjeldende TEK- og energikrav, 
samt krav til akustikk og krav for arbeids- og personalrom.

Adkomst etableres fra tunet. Gulvet på grunnplan isoleres og støpes. 
Nye vindusåpninger ønskes etablert, men slike inngrep må avklares 
med vernemyndigheter. Det bygges ny hovedtrapp, som ivaretar krav 
om rømningsveier samtidig som den forbedrer generell brukbarhet og 
sikkerhet. Dersom det legges til rette for samtidig aktivitet i plan 2 av 
driftsbygning og fjøs, vil det bli krav om heis. 

Lyd- og brannkrav mellom ulike funksjoner i bygningen ivaretas. Nye 
toaletter og personalrom dimensjoneres ut fra driftskonsept og antall 
ansatte.

Utvendig isoleres og vindtettes yttervegger og yttertak. Arbeidet 
utføres slik at konstruksjonene blir synlige fra innsiden. Dette gjelder 
ikke kjølerom, fryserom, lager og andre kjøkkenfunksjoner. Yttertak 
oppgraderes med skifer, spon eller trebord.

Bygg 3: Driftsbygg
Utvendig 2023-24; Innvendig 2026-28
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Størhuset oppgraderes i henhold til TEK17-krav. Fasaden 
oppgraderes, med isolering, vindtetting og nytt tømmermannspanel, 
nye vinduer og ny ytterdør.

Det bygges små arker (små glassbokser) på taket mot tunet i østlig 
retning, som gir noe forbedret takhøyde og daglys inn i rom i plan 2.I 
plan 1 istandsettes det to overnattingsrom som er universelt utformet. 
I plan 2 istandsettes tre overnattingsrom. I kjeller bygges toalett, 
dusjrom, tørkerom for pilegrimer og en velværesone med ulike 
små bad.

Utvendig etableres det en rampe, som gir trinnfri adkomst til hele plan 
1. Krav om universell utforming for tilgang til kjeller ivaretas  
med utvendig rampe.

Bygg 4: Størhus med smie
2022-24  
Utf. byggmester
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Stabburet har store fuktskader og må istandsettes så snart som 
mulig. Spesielt dårlig er yttertaket og nova mot nordvest. Hele 
bygget istandsettes etter antikvariske prinsipper.

Alle bygningsdeler merkes før demontering, slik at de kan tilbakeføres 
til originalt sted. Skifertak utbedres og legges på nytt, laft med 
råteskader utbedres og all innvendig påforing med isolasjon fjernes. 
Eksisterende støpte pilarer fjernes, til fordel for ei tradisjonell ny 
«grind» under bygget, et tradisjonelt fundament for stabbur.

Vinduer og ytterdør restaureres og det settes inn nye vinder som 
ivaretar rømningskrav. Utvendig støpt trapp fjernes og erstattes med ny 
stabburtrapp i naturstein, med stor steinhelle på toppen. Opsjon for ny 
løfteinnretning ved siden av steintrappa, som kan gi trinnfri adkomst til 
1. etasje.

Stabburet istandsettes for bruk til overnatting, men det tilføres ikke nye 
elementer. Overnatting skjer med god seng, komfort og «gårdssjarm», 
men uten tilført varme eller lignende. Bygget vil ikke oppfylle krav om 
universell utforming eller TEK17, utover at brannkrav må ivaretas med 
sprinkler og installering av brannvarslingsanlegg. Det installeres ikke 
sanitærrom. Det legges inn strøm til stikk og belysning.
Detaljerte planer for bruken av bygget er ikke lagt. Overnatting er en 
mulighet. Ny driver vil være med å utforme planene ut fra hva som 
passer med eget konsept.

Bygg 5: Stabbur
2023
Laftekompetanse, slik som Syllstokken AS
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Kapellet har i dag ingen synlige originale overflater ut over nedre del 
av takkonstruksjonen, der tømmerkonstruksjoner er synlige inne i 
bygget. Bærepunktene for taket består av gjenbrukte bygningsdeler, 
eksempelvis laftestokker.

Murene under kapellet istandsettes av kvalifisert foretak. Murene 
er i lokal grønnstein, med store steiner i langsider mot sør og nord 
og mindre steiner på kortsidene mot øst og vest. Det kan se ut 
som langsidene har vært lengre, som indikerer at det tidligere har 
stått et annet bygg på murene.  Mur mot vest under bislaget har 
setningsskader, trolig på grunn av fukt som følge av dårlig utførelse av 
bislaget over. Bislaget fjernes.

Når ytterkleding tas av, vurderes det om kapellets konstruksjon er i 
god nok stand til at tømmerkonstruksjonen kan eksponeres innvendig. 
Innvendig har kapellet nyere liggende kledning, som i så fall bør tas 
bort.  Eksponert innvendig tømmerkonstruksjon vil gi rommet enda mer 
særpreg enn det har i dag.

Utvendig isoleres, vindtettes og legges det nytt stående 
tømmermannspanel. Etter inspirasjon fra et gammelt foto foreslås det 
nye vinduer med fem vindusruter i høyden og ny ytterdør. Yttertak med 
spir restaureres.

Spiret på taket, som er utført i smijern og viser byggeår 1772, er trolig 
originalt. Det var vanlig å skaffe seg spir som «dekor», men vi antar at 
dette spiret er originalt og laget for gårdskapellet på Sørem.

Nasjonalt Pilegrimssenter har kontakter som kan bistå med å få 
kapellet vigslet, dersom det er ønske om det, men rommet kan bli et 
godt sted å være også uten at det er vigslet. Rommet vil uansett fylle 
en viktig funksjon, som stillerom og et sted for ettertanke.

Bygg 6: Kapell
2023
Antikvarisk byggeledelse, utf. byggmester
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Forslag til nye bygg

For Søremslåna foreslås, som alternativ til tradisjonell forlengelse, 
et nytt bygg som eget volum med eksponert konstruksjon – som 
en lettere «megler» mellom låna og fjøset. Liknende tiltak er 
gjennomført på Ringve Musikkmuseum.

Tradisjonelt ble trønderlån forlenga med samme materialbruk og 
bygningsform som eksisterende bygg. Dette er ikke aktuelt på Sørem 
Gård, da låna allerede ruver i overkant mye i landskapet – med sitt 
store og hvite bygningsvolum og knallrøde tak.

I tilknytning til låna og fjøset etableres et nytt trapperom med heis, for å 
gi trinnfri adkomst til alle plan i låna og til plan 2 i fjøset. Det er krav om 
universell utforming ved etablering av ny drift, som gir en svært god 
begrunnelse for tilbygget. Den nye trappa ivaretar også rømningskrav, 
og er tryggere å gå i enn dagens bratte trapper.

En glassbro på plan 2 knytter fjøset til trappehuset. Under tilbygget i 
etableres så mange toaletter som mulig, samt renholdsrom.

Tilbygget får synlige trekonstruksjoner, som eksponeres bak en 
glassfasade. Glassfasaden og dempet belysning gir tilbygget en subtil 
fremtoning, som fremhever eksisterende bygninger heller enn å bli 
en lysfontene. På plan 1 har trapperommet dører ut til en terrasse øst 
for låna og utgang til platting mot sørøst. Plassering og utforming gir 
rommet en fantastisk utsikt. Rommet kan være et planterom, men uten 
at utsikten forringes.

Bygg 7: Tilbygg til låna
2023
Utf. byggmester
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Søremshytta oppfyller et ønske om å etablere en hytte 
tilsvarende Elgsethytta og Grønlia på sørsiden av 
Trondheim, som utgangspunkt for utfart til marka og 
overnattingskapasitet for møte- og kursvirksomhet, samt 
pilegrimer under sommersesongen. Søremshytta passer 
godt inn og forener alle deler i det tredelte konseptet.

Søremshytta ble første gang foreslått i møte med Trondheim 
Kommune, ved rådmann Morten Wolden, kommunaldirektør 
for kultur og næring Ola Bye Rise og direktør for næring, 
miljø og samferdsel Kristian Dahlberg Hauge.

Bygg 8: Søremshytta
2023-24
Utf. byggmester

Oppføring
Restaurantbygget som ble oppført på Sørem Gård i 1925 og som 
ble ødelagt av tyskerne under krigen har fortsatt godt bevarte 
grunnmurer og pilarer. Utvalget foreslår å bygge Søremshytta på 
disse fundamentene, som et stolpehus som skåner landskapet og 
minimerer store terrenginngrep. Noe graving må påregnes for å 
etablere infrastruktur som vei, vann og avløp.

Søremshytta vil få en enkel standard. Bygget oppføres med synlige 
trekonstruksjoner, med tømmer hentet fra Søremskogen, som 
eksponeres bak glassfasade. Gjennomgående oppføres hytta med 
utstrakt bruk av tre.

Servering
I første etasje etableres det serveringsareal med kjøkken og andre 
tilhørende funksjoner. Innendørs oppføres fine serveringsområder, 
med enkel standard. Store glassflater bringer skogen inn i lokalene og 
fremhever den fantastiske utsikten over Trondheim. Utendørs finnes 
godt med sitteplasser på sørvendt platting med utsikt over byen og 
nærliggende områder. Plattingen bygges inn i tilhørende terreng, for 
mest mulig organisk utforming.

Overnatting
Utvalget foreslår 15 enkle men unike og smakfulle overnattingsrom på 
Søremshytta, samt tre overnattingsrom med enklere standard i trærne 
utenfor hytta.

I første etasje finnes to universelt utformede overnattingsrom, 
med egne toalettfasiliteter. I første etasje legges også toaletter for 
kafégjester og turgåere, samt tørkerom for pilegrimer. I andre etasje 
foreslås 13 overnattingsrom med tilgang til toalett, servant og dusj. 
Utforming av våtromsløsning diskuteres.

Det vil i tillegg være mulig å overnatte ute i trærne, i egne trehytter. 
Fra rømningstrapp på sørsiden av bygget etableres en trebro fra 
Søremshytta til trehytter i nærliggende skogsområder. Det foreslås 
i første omgang plassering for tre trehytter, som vil ha tilgang til 
sanitærrom på hytta.

I hytta vil de fleste rommene foreslås med egne våtromsfasiliteter, 
men utvalget tar samtidig høyde for at befolkningen blir stadig flere 
mer bevisste sitt eget forbruk og ønsker mer bærekraftige løsninger.

Utformingen av våtromsløsning på Søremshytta blir derfor en 
avveining mellom overnattingsstandarder som tradisjonelt 
etterspørres av møte- og kursdeltakere og et ønske om enkle, mer 
bærekraftige og rimeligere rom og løsninger.
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I tilknytning til fjøset og serveringslokalene etableres et nytt og flott 
storkjøkken. Bygget kobles sammen med fjøset via en glassgang 
under låvebrua som beholdes. Mellom driftsbygningen og låvebrua 
etableres en subtil personalinngang.

Kjøkkenets utforming og størrelse defineres sammen med ny driver. 
Uavhengig av utforming anbefaler utvalget at arealene får skrått tak, 
slik at det åpnes opp mot den flotte utsikten i vest, samtidig som det 
underordnes tunbebyggelsen i øst. Gress på taket forsterker inntrykket 
av at kjøkkenet synker ned i bakken.

Kjøkkenet kan avdeles, med eget rom som kan brukes som 
kurskjøkken eller ved besøk av grupper eller skoleklasser. Rommet kan 
også benyttes som et eget og eksklusivt rom for spisegjester, med en 
fantastisk utsikt mot byen, råvarene som dyrkes, uteplass og nærhet til 
kjøkkenet og dets aktiviteter.

Det bygges en terrasse vest for kjøkkenet, som kan benyttes som 
uteplass for gårdsgjester. Plattingen binder kjøkkenet sammen med 
veksthuset, der en stor del av kjøkkenets råvarer produseres.

Bygg 9: Produksjonskjøkken
2023-24
Utf. byggmester
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Dersom det senere besluttes å ha egne dyr på gården må 
det bygges fjøs, dimensjonert for antall dyr og tilpasset 
dyrene som skal bo der.

Dette vil være viktige avklaringer som må gjøres i samråd med 
gårdsbestyrer. Dersom gården skal ha egne dyr ut over dyr på 
beite i sommersesongen må disse dyrene også ha tilsyn. Da 
må noen bo på gården. 

Utvalget har sett på mulig tomt for bolig i Smistadgrenda, 
på teig som hører gården til. Utvalget mener dette kan 
ligge litt fram i tid, der vi bygger stein på stein og tester 
ut driftskonseptet, og gradvis øker innholdet etter behov, 
kapasitet og økonomi

Utvalget har også sett på mulig tomt for fjøs, midtvegs mellom 
Smistadvegen og tunet. Størrelse og utforming avhenger av 
besetningen. Utvalget anbefaler uansett at det vektlegges et 
mangfold av dyr, som vil passe inn på en besøksgård.

For å sikre Hogst AS nødvendige funksjoner, deriblant arealer 
for sagbruk, verksted, personalrom og kontorer, kan det 
etableres en driftsbygning på egnet område som anvendes av 
Hogst AS.

100 m2 avsettes til gårdssag og sagbruk, ellers defineres 
nødvendig omfang sammen med Hogst AS. Grunnet hogstarbeid 
må bygget må ligge i tilknytning til vei.

Det avsettes nødvendige arealer til vedproduksjon, Rise PFI 
biokullproduksjon og arealer for NTNU Bygningsvern, som har 
forespurt lokaler i tilknytning til skogen og gården. I bygningen 
plasseres også gårdens bioenergianlegg, samt solceller på taket 
som øker gårdens andel selvforsyning av energi.

Bygget defineres som klima- og bærekraftsbygg og fungerer som 
en visningsarena for bærekraftig kretsløp og CO2-håndtering ved 
hjelp av fotosyntese. Bygningen tilrettelegges som en arena som 
inviterer til samspill og innovasjon, gjerne i sammenheng med 
kursvirksomhet, servering og overnatting på gården.

Bygg 13 og 14:  
Fjøs og bolig for gårdsbestyrer
—
Utf. byggmester

Bygg 19: Driftsbygg skog  
(klima- og bærekraftsbygning)
—
Utf. byggmester
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