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på grensa mellom det 
urbane og naturen

Granåsen og 
Sørem Gård

Sørem Gård er et vakkert og tradisjonelt trøndersk 
gårdsanlegg med en lang historie som samlingssted for 
Trondheims befolkning. Med sin umiddelbare nærhet 
til Granåsen og VM-løypa er gården og de tilhørende 
skogsområdene et perfekt samlingssted under VM 2025!

Ski-VM blir Norges største idrettsarrangement i 2025, og Trøndelags 
største arrangement siden 1997.Granåsen vil frem mot VM 
oppgraderes og bli en av de mest moderne skiarenaene i verden. 
Til tross for dette vil ikke skiarenaen ha kapasitet til å romme 
publikumsmassene som forventes under konkurranseukene. 
Heldigvis kan det tilrettelegges med gode tilskuerplasser langs 
løypa i Søremskogen og for gode VM-opplevelser mellom øvelsene 
på VM-Campen på Sørem Gård!

Rundt en kvart milliard TV-seere vil spent følge konkurransene. Mer 
enn 1500 medierepresentanter fra hele verden formidler bilder og 
historier fra Trondheim og Norge. Samtidig vil mer enn 300.000 
tilskuere dele bilder og videoer av vinteridrett, feststemte tilskuere 
og solrikt norsk vinterlandskap i sosiale medier. Den økonomiske 
markedsverdien av 14 dager med folkefest i regionen vår er 
vanskelig å sette en stor nok prislapp på.

Tidenes trønderske folkefest i skogen handler om langt mer 
enn bare hvem som kan gå raskest eller hoppe lengst på 
ski. For at folkefesten skal bli en realitet, må vi ha naturlige 
samlingssteder mellom øvelsene, aktiviteter for hele familien 
og god infrastruktur som ivaretar behovene til publikum. 
Rundt Sørem Gård er store skogsområder og jorder som 
egner seg svært godt når folkefesten skal utfolde seg.

Frem mot 2025 istandsettes og utvikles Sørem Gård på en måte som gjør 
eiendommen til et naturlig samlingspunkt på sørsiden av Trondheim. Arbeidet 
er vedtatt og gjennomføres uavhengig av VM-arrangementet – men byr 
samtidig på flere spennende muligheter inn mot og under VM, dersom vi raskt 
kommer i gang med byggingen.

En helt ny markahytte, turstier gjennom Søremskogen, forbedrede skiløyper, 
snøhuler og akebakker på jordene nedenfor gården, enestående lokal mat 
og drikke, moderne møteromsfasiliteter, store tradisjonelle selskapslokaler, 
unike overnattingsmuligheter; alt dette og mer til vil gjøre Sørem Gård til 
mulighetenes gårdstun i forkant av, under og etter VM 2025.

Des. 2021

Mai 2023

Apr. 2023

Okt. 2022

Feb. 2025

Jun. 2022

Nov. 2024

Aug. 2022

Jan. 2025

Feb. 2023

Ferdig behandlet 
skissekonsept

Rehabilitering, 
ombygging og nybygg

Nødvendige 
infrastrukturtiltak

Sanering og sikrings-
tiltak på gården

VM i Granåsen

Ferdig behandlet 
mulighetsstudie

Ferdigstilling og 
overlevering

Forprosjektering 

Innkjøring drift/ 
restauratør

Godkjent rammesøknad 
for prosjektet

For å lykkes med VM 2025 sine skyhøye 
ambisjoner – et mesterskap og en folkefest 
for alle, som fremtidige generasjoner vil 
snakke varmt om – har VM-organisasjonen 
innledet samarbeid med AØF. 
 
Vi ser at AØFs ambisjoner på Sørem Gård 
gir oss muligheten til å gjennomføre tidenes 
folkefest. Sammen kan vi innfri de store 
forventninger til folket, når VM endelig 
kommer hjem til Trøndelag!

Patrik Jemteborn, VM 2025

Velkommen til 
mulighetenes 
gårdstun

Utviklingsplanene som legges for Sørem Gård er økonomisk-, 
sosialt- og miljømessig bærekraftige. Målet er å utdanne og inspirere 
fremtidige generasjoner til gårdsdrift og skogbruk, samtidig som vi 
arbeider for å sikre fremtidige generasjoner en bærekraftig verden.

FNs 17 bærekraftsmål ligger 
til grunne for arbeidet, og tas 
selvsagt med inn i arbeidet 
med VM Camp 2025.
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Utøve 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. Skogen 
forvaltes med sikte på størst 
mulig fangst av CO2.

Fremme bruken av fornybar 
energi, ved å være selvforsynt 
med bioenergi fra egen skog til 
varme og benytte klimanøytrale 
løsninger slik som solceller til 
produksjon av egen strøm.

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.

Eiendommens  
bærekraftsmål

t.o.m. feb. 2023
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Av folket, for folket
Kanelbolle på varmestua i markahytta
Søremshytta oppfyller et ønske om å etablere en markahytte på 
sørsiden av Trondheim. Hytta er perfekt som utgangspunkt for en utfart, 
som turmål etter en runde i Byåsen – og selvsagt som varmestue på 
kalde vinterdager under VM.

Inne på Søremshytta serveres turmat, vafler og kanelboller. Store og små 
kropper varmer seg med kaffekrus og kakaokopp mellom øvelsene, mens 
diskusjonen går lett rundt bordet om hvem som vinner neste øvelse. Det 
er stor rift om hyttas beste stoler – rett foran den tente peisen. Store åpne 
glassflater bringer vinterlandskapet inn i Søremshytta. Ute finnes godt med 
sitteplasser på sørvendt platting – med god utsikt over femmilsløypa!
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På gårdstunet og i skogene og områdene rundt gårdstunet etableres 
turstier, skiløyper, akebakker, utkikkspunkter, gapahuker, bålgroper, 

områder tilpasset overnatting – og en hel rekke andre gratis natur- og 
friluftstilbud for Trondheims befolkning.

Infrastrukturen som bygges i nærhet til gården er naturlig å benytte under 
et VM-arrangement, for å sikre at flest mulig av Trondheims befolkning 

får mulighet til å ta del i og oppleve tidenes folkefest i Trondheim. Ved å 
tilrettelegge gårdstunet og naturen for fri aktivitet, undring, oppdagelse og 
turglede inviteres alle til Sørem Gård – uavhengig av livsfase, økonomi og 

fysiske-, sosiale- og kulturelle forutsetninger.

Festmiddag og VM-cocktail
Trøndelag har for alvor etablert seg som en kulinarisk region i verdensklasse. På 
tunet på Sørem Gård serveres både tradisjonell og moderne trøndersk matkultur fra 
hele regionen. Med kjøkkenhagen og veksthuset som nærmeste nabo og mer enn 
200 spiselige vekster som kan sankes mindre enn 500 meter fra kjøkkenet ligger alt 
til rette for særegne matopplevelser under VM 2025.

Gårdens selskapslokaler har kapasitet for ca. 100 personer i 1. etasje og ca. 130 personer 
i 2. etasje. I selskapslokalene i den ombygde fjøsbygningen koser glade gjester seg, til 
lyden av live-musikk og duften av utsøkt mat. I baren serveres vellagrede og gyllenbrune 
franske dråper – eller kanskje en helt egen VM-cocktail laget med trøndersk brennevin?

Sørem Gård har også 20 overnattingsrom hvor gjester, sponsorer eller andre som 
ønsker en unik opplevelse kan få en god natts søvn, pakket godt inn i varme pledd  
og tradisjonell gårdssjarm.

Historiske  
Sørem Gård

Sørem Gård er et sjeldent autentisk gårdsanlegg med tradisjonell 
gårdssjarm og en tett historisk tilknytning til arbeiderbevegelsen i 
Trondheim. De siste hundre årene har gården vært eid av og vært et  
viktig samlingspunkt for Trondheims befolkning; som samlingssted borte 
fra byens kjas og mas, som feriehjem for arbeidernes barn om sommeren 
og for vinteraktiviteter innen arbeideridretten i mellomkrigstiden.

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

I middelalderen var Sørem, den gang kalt Sudrheim, 
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.

100 år som «folkets gård»
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.

Eiendommen består i dag av et klassisk trøndersk gårdstun, 
med verneklassifiserte tømmerbygninger. Gården omgis av 

store arbeiderbydeler på flere kanter, men har også greid 
å beholde nærheten til naturen. Det gjør gården til det 

perfekte møtet mellom fortid og nåtid; mellom det urbane 
og naturen; det perfekte møtestedet for folk fra hele verden, 

under tidenes trønderske folkefest i skogen. 

På «Søremen» møter tradisjonell norsk gårdshistorie moderne 
fasiliteter med høy standard, rammet inn av skogen, jorder – og den 
fantastiske utsikten over Trondheim! Mellom øvelsene presenterer 
media verden for Norges og Trøndelags historie, visualisert gjennom 
det tradisjonelle trøndertunet og gårdens spennende historie.

Foto: Norsk Teknisk Museum



76

VM-CAMP

2025Ti
de

ne
s 

fo
lk

ef
es

t
i s

ko
ge

ne
 v

ed
 

G
ra

nå
se

n

Sørem Gård og Søremskogen vil være ett av de 
viktigste strategiske områdene under VM 2025, 
for å skape minnene og opplevelsene som lever 
videre i folkets bevissthet og skriver seg inn i 
historien som tidenes mektigste idrettsbegivenhet 
i Trøndelag. VM 2025 kan bli en arv vi er stolte  
av i mange, mange år fremover.

Patrik Jemteborn, VM 2025



8 9

Vi møtes i VM-lavvoen
Det naturlige midtpunktet for campen er den store VM-lavvoen. Utenfor 
lavvoen står skiene på rekke og rad. Duften av kakao og røyk blander seg 
med lyden av feststemte mennesker og slår imot deg idet forhenget trekkes 
til side. På gulvet leker barna, mens praten går lett og lystig rundt bordene. 
Trebenker med reinsdyrskinn, ildsteder med varme bål, musikk og servering 
av lokal mat og drikke skaper den perfekte rammen mellom øvelsene.

Etter medaljeseremoniene rulles VM-festivalen i gang i lavvoen, med VM-
studio, trubadur og festligheter – tre hele uker til ende! Ute laver snøen ned, 
men det er varmt og godt inne – og stor rift om de beste plassene rett foran 
scenen. Alt ligger til rette for at et feststemt Trøndelag får vise seg fra sin 
beste side. Kanskje legges VM-studio til lavvoen?

Trøndersk kultur

Vinteraktiviteter

KollektivtransportMat-, drikke og håndverkstradisjon

for hele familien

til og fra VM-campen

Når VM-Camp 2025 reises i skogbrynet ved Søremstunet 
skal den være et trygt og trivelig arrangement for alle. En 
god gjennomføring forutsetter at nødvendig infrastruktur og 
fasiliteter er på plass. VM 2025 og AØF kan bistå med noe, 
men vil også trenge assistanse fra et bredt spekter partnere 
for å sikre gode rammer for tidenes folkefest.

Forutsatt at disse funksjonene kommer på plass vil unike bilder av tidenes 
folkefest, i VM-lavvoen, Søremskogen, akebakken, ute ved løypene, på stadion 
og en hel rekke andre steder, blandes med utsikt over vakre Trondheim by. 
Publikum – både i skogen, på gårdstunet, på stadion og gjennom mediene – 
ser tydelig at Trondheim er en skandinavisk metropol ved foten av fjellet, med 
fjorden og Atlanterhavet som inngangsport fra den store verden.

Tradisjonell håndverksproduksjon står sterkt i Trøndelag, og har sin 
naturlige plass som en del av VM-Camp 2025. Sammen med trønderske 
matprodusenter og håndverkere tilbys lokale delikatesser fra hele regionen 
på campens mange utsalgssteder – slik som i VM-lavvoen, på VM-markedet 
og ellers i utsalgene rundt om på VM-campen, gården og Søremshytta.

Et trygt og trivelig  
arrangement

Familieaktiviteter være en viktig og sentral del av arrangementet. På jordene og 
bakkene rundt gården går barna på ski, kjører slalåm, leker med akebrett eller tester 
barnehoppbakken. I helgene arrangeres teaterforestillinger for barn og unge i lavvoen; 
i ukedagene kommer byens skoleklasser på besøk før eller etter konkurransene.

Under arrangementet vil samarbeidspartnere bidra til et trivelig og lærerikt 
arrangement. Skogselskapet AS arrangerer aktiviteter for barna, som får lære å tenne 
bål og om skogens betydning for klima og miljø. I snøhuleleiren arrangerer Norsk 
Folkehjelp opplæring i overlevelse og adferd i utmarka på vinteren. NTNUI arrangere 
VM i akebrett i den gamle Søremsbakken (nå Mangfoldsskogen) – for å nevne noe.

Et ekte trøndersk VM-marked
Mat og drikke, strikk og spikk, spekepølse, sodd og saueskinn, 

pynt og plukk, lær, klær og folkedrakter – listen over hva som 
kan selges på VM-markedet er nesten endeløs. Her kan små og 

store lokale produsenter tilbyr sine håndverk til verden, fra boder 
som lånes ut til inviterte aktører. Tidenes trønderske folkefest kan 

vanskelig arrangeres uten et ekte trøndersk marked!
Fra VM-campen anlegges godt merkede 
stier hele veien fram til publikumssoner ved 
VM-løypa. Stiene gjør det enkelt å komme 
seg til og fra konkurransene, samtidig som 
sårbare naturområder vernes. 

Skogsstier fra VM-Campen til VM-løypa

Hovedadkomst på skogsvei
Dagens sti til gården fra hovedveien ved 
Kulsås må opparbeides, slik at den har 
en standard og kapasitet som kan ta imot 
store mengder publikum. En oppgradert 
vei muliggjør god kollektiv adkomst til 
VM-Campen – på beina eller i preparerte 
skiløyper på jordet ved siden av veien.

Det er enkelt å komme seg til og fra Sørem 
Gård og VM-campen. Bussforbindelsene er 
gode fra sentrum og nærområdet – og de 
som kommer langveis fra kan velge blant 
flere jernbanestasjoner med overgang til 
buss, innfart fra Trondheim lufthavn Værnes 
og andre sentrale transportknutepunkter.

Fra busstoppet på Kongeveien (Kulsås) leder 
opparbeidet skogsvei og nypreparerte turløyper 
inn til gårdstunet – hjertet av VM-Camp 2025. 
Lokalbefolkninga i nærliggende bydeler – fra 
Byåsen, Stavset og Flatåsen til Lundåsen, 
Kattem, Heimdal og Saupstad – kan ta skia  
eller beina fatt, og gå direkte inn til gården.

Sammen kan vi bidra til tidenes 
folkefest – i skogene ved 
Granåsen, under VM på ski 2025.

For å kunne arrangere tidenes folkefest i skogene ved  
Granåsen, trenger vi assistanse. Vi har kun tida og veien  
frem mot VM 2025 og er avhengige av:

•    god og konstruktiv dialog med Trondheim kommune om 
     prosjektets rammesøknad, samt andre særskilte krav som 
     må hensyntas i lys av eiendommens beliggenhet og status
•    god og konstruktiv dialog med Trondheim kommune om 
     nødvendig infrastruktur
•    et profesjonelt vertskap som ønsker å utvikle og drifte 
     gårdens aktivitets- og serveringskonsepter (se prospekt 
     på baksiden)
•    samarbeidspartnere som kan fylle VM-campen med 
      kulturelle opplevelser, aktiviteter for barn og unge og  
     et flott VM-marked.
 

Sammen kan vi tilrettelegges området for friluftsliv og 
idrettsaktivitet som benyttes av hele Trondheims befolkning  
de neste 100 åra! Kommer dette på plass kan vi under VM:

•    realisere drømmen om folkefest i trygge omgivelser
•    tilrettelegge for organiserte publikumssoner langs løypa
•    tilby et varmt sted å være mellom øvelsene, med servering 
     av lokal mat og drikke og unike overnattingsmuligheter 
•    sikre nødvendige funksjoner, slik som kollektiv adkomst, 
     gode sanitærfasiliteter og sanitet

Med oppgradert standard kan veien 
blant annet benyttes til evakuering, og av 
beredskapskjøretøy inn og ut av området, 
helt uavhengig av Smistadveien. Skogsveien 
blir et permanent tilskudd til bymarkas sti- 
og løypenett og muliggjør enkel adkomst til 
gården, med alle dens aktivitetstilbud, også 
etter mesterskapet.

På egnede plasser langs VM-løypa 
anlegges små «lommer» i skogen, hvor det 
blir god plass for publikum å heie frem sine 
favorittutøvere.



Sanitærfasiliteter
Sørem Gård og Søremshytta har tilgjengelig sanitærkapasitet, men ikke nok 
til å håndtere et VM-arrangement. Det oppføres derfor sanitærfasiliteter på 
egnede områder, særlig i nærheten av festivalområdet og VM-campen.

Som en viktig del av suksessoppskriften må det finnes tilstrekkelig infrastruktur, 
slik som kildesortering, sanitet og sanitærfasiliteter (også for mennesker 
med funksjonsnedsettelser), i tilknytning til VM-Campen. Enkel tilkomst for 
redningstjenestene ved behov vil også være viktig for gjennomføringen.

Sanitet
Eget sanitetsområde sikrer at alle som behøver helsehjelp får det raskt. Her 
behandles alt fra småskader som krever tilsyn til å yte førstehjelp ved mer 
alvorlige hendelser. Med oppgradert veien inn til gården fra Kongsveien blir 
det også enklere å få beredskapskjøretøy som ambulanse inn til området, 
som et alternativ til Smistadveien.

Kildesortering og resirkulering
Tusenvis av feststemte familier i skogen vil utløse behov for gode løsninger for 
kildesortering og avfallshåndtering. All organisert virksomhet på campen benytter 
utelukkende bærekraftig og resirkulerbar emballasje. Det settes opp gode 
sorteringsløsninger og miljøstasjoner for avfall publikum tar med inn på området.

Godt merket kildesortering over hele området vil være viktig for å sikre en trivelig 
vårsesong i marka og at en så stor del av ressursene som mulig ivaretas og kan 
videreforedles på en god måte.

Sikkerhet og beredskap
Det vil være enkelt å utarbeide gode områdesikrings-, objektsikrings-  
og evakueringsplaner for det aktuelle området, hvor det i dette ligger:

•  kontrollpunkt for adkomst og utgang

•  instruks for servicefunksjonærer og vakthold, basert på behov og sikkerhetsvurdering

•  definerte sanitets- og evakueringsområder

•  evakueringsplaner for publikum

•  alternative adkomster for beredskaps- og utrykningskjøretøy
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Studentcamp
Som en del av dialogen med studentene foreslås det samtidig 
å inkludere dem aktivt i det ferdige tilbudet ved å arrangere en 
studentcamp og å etablere et dedikert publikumsområde for studentene. 
En naturlig løsning vil da være at en studentcamp etableres i området 
ved Sørem Gård – gjerne i tilknytning til VM-leiren.

Tilrettelagte overnattingsplasser for telt og hengekøyer suppleres med bålgroper, 
bord, benker og sanitærfasiliteter. VM-leiren blir et flott samlingssted for hele 
familien og sikrer at overnatting kan gjennomføres på en trygg og god måte.

For besøkende publikummere – uansett om de skal overnatte én natt eller 
ønsker å tilbringe flere netter i skogen – vil det være nødvendig å sikre et rent, 
pent, komfortabelt og trygt arrangement. VM 2025 er i dialog med studentene i 
Trondheim (NTNUI), som en mulig arrangør av overnattingen i VM-leiren.

Overnatting

Nødvendige fasiliteter

på gården, i trær og i snøhuler

for et trygt og trivelig arrangement



Vi søker vertskap og restauratør 
for de gode opplevelsene!

Samarbeidspartnere i utviklingsprosjektet for Sørem Gård

Last ned  
mulighetsstudie  
og prospekt


