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PRIORITERING BEHOV FOR IDRETTSANLEGG I TRONDHEIM 2016
Bystyret vedtok i 2006 at rådmannen i samarbeid med idretten skulle lage en prioriteringsplan som
grunnlag for en opptrapping av utbygging av idrettsanlegg. På bakgrunn av dette vedtok årsmøtet for
Idrettsrådet i Trondheim i 2006 å sette ned et bredt sammensatt prioriterings-utvalg blant idrettene i
byen. Utvalget utarbeidet en omforent prioriteringsliste for bygging av nye idrettsanlegg i
Trondheim. Denne ble fremmet for byens politikere. Arbeidet med å prioritere behovene er tatt inn i
Idrettsrådets handlingsplan som behandles årlig av vårt årsmøte. Idretten har besluttet at Idrettsrådet
årlig skal rullere prioriteringslisten og rapportere til kommunens politikere.
Idretten i Trondheim favner om over 50 særidretter med svært ulike anleggsbehov. Trondheim
kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune gjør en beundringsverdig innsats for tida med bygging
av flerbrukshaller over skolebudsjettene. Flerbrukshallene vil ha stor betydning for idrettene som
trenger hall, da det i lang tid har vært et stort underskudd på kapasitet på hallsida. Idrettsrådet synes
det er viktig at kommunen fokuserer på øvrig behov som idretten har for anlegg.
Idrettsrådet kommer årlig med to ulike prioriteringer:
1.
Prioritering av spillemiddelsøknader.
2.
Prioritering av anlegg vi mener skal finansieres helt eller delvis av Trondheim kommune
(prioritetslista)
Spillemiddelprioriteringen omfatter mange private og offentlige prosjekter som ikke er innmeldt og
prioritert i våre oversikter. Vår anleggsprioritering skal vektlegges når rekkefølge på prioritering av
spillemiddelsøknader besluttes.
Idrettens prioritetsliste 2016
Idrettsrådets har etter innspill fra særkretsene foretatt rullering av prioriteringslisten pr 26.januar
2016. Følgende kriterier for prioritering ble vedtatt på vårt årsmøte i mars 2015:
 Mindre idretter skal ivaretas slik at mangfold sikres.
 Anlegg skal være basert på et dokumentert/beskrevet behov fra idretten og anleggsbehovet
skal bekreftes hvert år ved at idretten/særkretsen har alle sine behov med i sin prioriterte
innmelding til idrettsrådet.
 Anlegg skal sees opp mot eksisterende anleggsdekning og forventet befolkningsvekst.
 Anleggsbehovene skal vurderes realisert tilknyttet skoleutbygging/renovering.
 Anleggsbehovene kan vurderes realisert i tilknytting til offentlige byggeprosjekt, eksempelvis
helse- og velferdssenter, eller som interkommunale samarbeidsanlegg der anleggsbehovet
vanskelig lar seg realisere i Trondheim.
 Det skal legges vekt på å slå sammen flere anleggsbehov i flerbruksanlegg
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Anleggskategorier – struktur
Idrettsrådet har endret litt på strukturen siden forrige rullering. Prioriteringene er delt i følgende
separate oversikter:
 Større idrettsanlegg i Trondheim – hovedliste idrettens prioritering 2016.
Anlegg som krever større investeringer, inklusive interkommunale. Anleggene er prioritert
fra 1 til 20. Alle anlegg er prioritert og alle idretter er gitt minst ett anlegg med prioritet 19
eller høyere. Merk: Interkommunale anlegg kan raskt gis nødvendig prioritet dersom
muligheten for realisering i et samarbeid med annen kommune er til stede.


Mindre idrettsanlegg/tiltak i Trondheim
Dette er anlegg med store aktivitetsmuligheter med forholdsvis små investeringer. Disse har
vi i år valgt å prioritere kun i to grupper, prioritet 1 og prioritet 2. Det er viktig at også denne
lista ivaretas i kommunens planlegging og budsjettarbeid.



Skoleanlegg i Trondheim
Dette er en oversikt over kjente skoleanlegg listet etter årstall de er forventet ferdigstilt. Vi
ber også i år om at om at kunstgressbane tas inn som standard anlegg på lik linje med
flerbrukshall i alle skoleprosjekt. Vi har også lagt inn behov for idrettens basishall i enkelte
prosjekt, da dette er anlegg som kan og bør utnyttes av skole og SFO også på dagtid. Vi ber
kommunen se på muligheten for å samlokalisere spesialhaller som en del av skoleprosjektene,
samt at også andre utendørs aktivitetsflater sommer og vinter ivaretas som en naturlig del av
utbyggingen

Beskrivelse av idrettens behov
Lista beskriver i egen kolonne hva idretten ber Trondheim kommune om å bidra med i det enkelte
prosjekt.
Samlokalisering med andre offentlige prosjekter
Bygging av flerbrukshaller i skoleprosjekter har gitt mange positive effekter for kommunen og
idretten. Idrettsrådet viderefører vårt innspill fra forrige rullering med at enkelte nye idrettsanlegg
også bør vurderes samlokalisert med f.eks. helse- og velferdssenter og andre offentlige
byggeprosjekt. Dette kan gi positive effekter i utnyttelse av kapasiteten i idrettsanlegget på dagtid,
samt bidra til en gunstig offentlig finansiering totalt sett.
Anleggsbidrag til private prosjekter
Idrettsrådet innser at kommunen ikke klarer å fullfinansiere mange av anleggene det er behov for i
kommunen. For å bidra til en hurtigere realisering og få dekket prekære behov, ber vi om at
kommunen gir et betydelig anleggsbidrag til prioriterte private prosjekter ut over den faste
kommunale andelen ved spillemiddelsøknader på ca 10%. Slik er de kommunale
investeringstilskuddene i forbindelse med finansiering av private hallprosjekter på Utleira og
Breidablikk svært gode eksempler.
Anlegg som er påbegynt
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Anlegg som tidligere har vært prioritert og som er påbegynt, er lagt i bunnen av lista i påvente av
ferdigstillelse.
Anlegg som er ferdigstilt siden forrige rullering
Anlegg som har stått på lista og er realisert siden forrige rullering er tatt ut av lista.
Konklusjon
Idrettsrådet har kommet fram til vedlagte liste over idrettsanlegg som bør prioriteres i Trondheim
kommune i årene som kommer.

Med hilsen
IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM
Anne-Lise Bratsberg /s/
styreleder

Bjørn Kilskar
daglig leder

Vedlegg:
Idrettens prioriteringsliste over anleggsbehov pr 26.januar 2016.
Kopi:
Sør-Trøndelag idrettskrets
Særkretser
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Idrettens prioriteringsliste - Store anlegg
PRIOR

Anlegg

2016

Aktivitet

Hva idretten ber om

1 Hundekjøreløype Granåsen

Hundekjøring

2 Lade idrettspark Tennisanlegg

Tennis

Finansiere og etablere løype som kan benyttes til Kostnadsoverslag er på totalt 3 mill. 1 mill ble bevilget i 2015 og ytterligere 1,6 mill er lagt inn i
trening og konkurranse både sommer og vinter.
økonomiplanen i 2018 og 2019. Saken ble behandlet i formannskapet 23.06.15 - PS 158/15
der det ble besluttet å bruke 0,5 mill til midlertidig utbedringer / tilrettelegging for aktiviteten i
Granåsen slik at løypa kunne tas i bruk vinteren 2015/16. Videre utvikling av anlegget
avventes til overordnede planer for Granåsen er avklart.
Tomt for 4-baners hall og 4-baners uteanlegg.
Lade idrettspark er under regulering. Forutsetning for reguleringsarbeidet og arealdisponering
Regulering og anleggsbidrag. Finansiering av
ble vedtatt i formannskapet 15.des - PS 0294/15. Det er satt av 14,9 mill i investeringstilskudd
garderobedel.
til sambruksanlegget (hall) for tennis, bordtennis og kampsport.

2 Lade idrettspark Spesialhall
bordtennis

Bordtennis

2 Lade idrettspark Kampsportanlegg - Taekwon-Do
4 saler NTN Taekwon-Do og 2 saler
til ulike kampidretter

Tomt, regulering og anleggsbidrag. Finansiering
av garderobedel.

Lade idrettspark er under regulering. Forutsetning for reguleringsarbeidet og arealdisponering
ble vedtatt i formannskapet 15.des - PS 0294/15. Det er satt av 14,9 mill i investeringstilskudd
til sambruksanlegget (hall) for tennis, bordtennis og kampsport. Vikåsen BTK har mottatt et
prioritert tilsagn fra både NIF og Kulturdepartementet på at vi vil kunne motta 1,5 mill til en
bordtennishall i Trondheim. Det er også inngått en avtale mellom Vikåsen BTK og Norges
Bordtennisforbund som bl.a inneholder bistand til lånefinansiering.

Regulering og seksjonering av anlegget.
Anleggsbidrag. Finansiering av garderobedel.

Lade idrettspark er under regulering. Forutsetning for reguleringsarbeidet og arealdisponering
ble vedtatt i formannskapet 15.des - PS 0294/15. Det er satt av 14,9 mill i investeringstilskudd
til sambruksanlegget (hall) for tennis, bordtennis og kampsport.

2 Lade idrettspark utendørsanlegg

Sandvolleyball, landhockey, crikcet, basket, Videreutvikling og utbygging iht mulighetsstudie.
utebaner tennis.

3 Bueskytteranlegg Saupstad

Bueskyting.

4 Spesialhall skyting. Granåsen
10-15-50 m.

Skyting (og bueskyting.)

5 Skateanlegg stort

Skating (+ BMX ol.)

6 Midt-Norsk Sjøsportarena

Seiling, windsurf, surf, kite. Prosjekt som
dekker lagring og tilrettelegging på
eksisterende kaianlegg, brygger og
strandlinje. Stand up padle og surfing
vokser. Dette er nye grupper som er en del
av NSF. Både Surf, Kite og Windsurf. I tilleg
ønsker vi å ta vare på eksisterende jollemiljø
i Midt-Norge, som i dag ikke har noen arena.

Idrettsrådet i Trondheim

Beskrivelse

Lade idrettspark er under regulering. Forutsetning for reguleringsarbeidet og arealdisponering
ble vedtatt i formannskapet 15.des - PS 0294/15. Det er budsjettert med 5 mill i 2015 og 5
mill i 2016 til diverse tiltak i utendørsanlegget. Tr.heims-Ørns KG-bane m/undervarme (bane
5) ble ferdigstilt høst 2013. TK KG-bane 4 ble ferdigstilt sommer 2014. TK stor flerbruks KGflate ble ferdigstilt høst 2015. Lys på stor KG-bane planlegges bygget våren 2016.
Tennisbaner, basketbaner og sandvolleybaner er under prosjektering.

Ferdigstille anlegget. Drift i samarbeid med klubb. Anlegget er etablert og tatt i bruk våren 2014, men det gjenstår forsatt en del utbedring av
anlegget og tilrettelegging: Utvidelse av bredde på banen, drenering/utgjevning, tilgang til
sanitæranlegg, voll bak blinker og brakke for adm og arrangement. Større nasjonale /
internasjonale arrangementer kan legges på P-plassen i Granåsen når denne er oppgradert
iht områdeplan.
Tomt, regulering og anleggsbidrag. Finansiering Behovet er beskrevet i mulighetsstudien for Lade Idrettspark, men skytehall er ikke lenger en
av garderobedel.
del av Ladeprosjektet. Det er vedtatt at denne etableringen skal sees i sammenheng med det
som skal skje i Granåsen ifm planlegging av VM-anlegg 2021.
Tomt, regulering, finansiering og drift
Ref. sak PS 0098/13 i formannskapet 14. mai der idretten støttet rådmannens forslag om
etablering av et større skateanlegg. Anleggestypen er godkjent for ordinære spillemidler.
Bortsett fra mindre installasjoner, har Trondheim kun tilbud innendørs i Trikkestallen. Behovet
for ett større utendørs skateanlegg i byen er stort. Et slikt anlegg bør ha god forbindelse til
kollektivtrafikk, da dette er ett anlegg som omfavner mange brukergrupper i alle aldre.
Anlegget bør også være stort nok til å samle hele miljøet på ett sted, og bør derfor inneholde
både et streetområde, et bueområde og et knøtteområde egnet for de yngre brukerne.
Anlegget er spilt inn som behov til Granåsen skisenter områdeplan som var ute på høring nov
2015. Et anlegg i Granåsen bør være ca 3000 m2.
Tomt, regulering og finansiering. Ønsker at
kommunene tar kontakt med Grilstad Marina for å
starte dialog om muligheter for
utbygging/tilpassing i dette området.

Tidligere planer om videreutvikling/utbygging av Skansen til et større senter er ikke lenger
aktuelt. Dette er en idrett i vekst og en idrett som i tillegg til videreføring av dagens anlegg på
Skansen trenger et nytt og mer tilpasset areal for å vokse. Grilstad Marina, hvor det både er
areal ledig, gunstig å drive Idretten og nærhet til flere foreninger, kan være aktuelt for
etablering av et nytt stort anlegg.
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PRIOR

Anlegg

7 Idrettens basishall i tilknytning til
skoleanlegg Granåsen Gård øst

2016

Aktivitet

Hva idretten ber om

Beskrivelse

Turn, basistrening andre idretter. Alternativ
bruk på dagtid; skole, barnehage,
folkehelsetiltak

Regulering, tomt og finansiering. Driftes i
samarbeid med klubb

Turnforbundet har utarbeidet veileder for ulike typer basishaller som kan tilpasses ulike
prosjekter. Basistrening er dokumentert å redusere skadeomfang innen idretten. Basishall er
av IRT i juni 2015 spilt inn i forbindelse med planprosessen for Granåsen Gård øst.

8 Granåsen helårs langrennsanlegg Regionens hovedanlegg i langrenn, hopp og Sluttføre arbeidet med områdeplanen. Planlegge
(sees i sammenheng med Granåsen kombinert, sommer og vinter. Asfaltert løype videreutvikling av anlegget iht områdeplanen .
universelt utformet og tIlrettelagt for skatere,
skiskytteranlegg a-lisens)
rullestoler, rulleskøyter og trimpiggere

9 Ny svømmehall på Østsiden av
Trondheim. Svømmehall 25 m.

10 Gråkallen Vinterpark

Svømming, stup, dykking, undervanns-rugby Finansiere, bygge og drifte
og vannrel.aktv

Treningsaktivitet og konkurranser i alpine
Festekontrakt, standard anleggsbidrag og
grener, freeski/freestyle og snowboard. HC- kommunal garanti.
tilrettelagt. Rekrutterings- og breddeanlegg.

11 Fullverdig klatreanlegg - Trondheim Tauklatring og buldring
Spektrum.

Regulering, tomt og anleggsbidrag.

Fase 1 (stadion, snøproduksjonanlegg og 2,2 km trase, inkl skiskytterarena og nytt lydanlegg)
ble ferdigstilt sommer 2014. Rulleskiløype trinn 1 ble ferdigstilt høst 2014. Det ligger inne 16,5
mill i budsjettet 2016 til rulleskiløype fase 2 . Anlegget i sin helhet omfatter opparbeidelse av:
6,3 km asfaltert rulleskiløype i en sløyfe av eksisterende løypenett, 4,6 km asfaltert
tilknytningsløype til Saupstad, snøproduksjonsanlegg stadion + 6,3 km sløyfe, energivennlig
lysanlegg.
Rådmannen har i sak 202/13 utredet og fremmet forslag om flere lokaliseringer av et framtidig
nytt bydelsbasseng på bakgrunn av en mulighetsstudie i 2013. Rådmannen har utredet
kostnader knyttet til realisering av nytt bydelsbasseng og planlegger en orienteringssak til
formannskapet om videre arbeid med prosjektet. I rådmannens økonomiplan for perioden 1619, ligger det 15 millioner kroner til investering i 2018 og 190 millioner i 2019, totalt 205
millioner kroner. Nye tomter har aktualisert seg og det er også behov for å kvalifisere en
endelig tomt for videre utvikling.
Det er meget viktig å få til et anlegg for alpine grener bynært, for organisert og egenorganisert
skiaktivitet blant unge spesielt. Reguleringsplan ble vedtatt 2014. Saken er vedtatt i
departementet i mars 2015. Reguleringsbestemmelser oppdatert ihh til justert innhold i planen.
Gråkallen Vinterpark as har søkt om spillemidler i 2016, samt finansiell støtte og kommunal
garanti.
Norges klatreforbund har på vegne av klubbene i Trondheim beskrevet behovet for et stort
kommunalt klatreanlegg i byen. Klubbene driver nå sine treninger og kurs i kommersielt
drevne klatresentre i byen og i andre kommuner i regionen. Anlegget må ha 15 m, helst 20 m
høyde. Overhengende del på 130 grader. Ca 20x40 m grunnflate og ca 1 000 m2 klatreflate.
Anlegget skal benyttes til trening og til nasjonale og internasjonale konkurranser.

11 Konkurransearena apparat-turn og
troppsgymnastikk. Trondheim
Spektrum

Konkurransearena apparat-turn og
troppsgymnastikk.

Anleggsbidrag. Behov for fester i gulv.
Behov for fester i gulv. Lagerkapasitet til fullt apparatsett for apparatturn og troppsgymnastikk.
Lagerkapasitet til fullt apparat sett for apparat-turn Gym/turnkrets er involvert og har gitt innspill til planprosess for utbygging av Trondheim
og troppsgymnastikk. Drift i samarbeid med klubb. Spektrum.
Anlegget utredes som del av ny storhall
Trondheim Spektrum.

11 Kampsportlokaler Trondheim
Spektrum

Nidaros Taekwondo, boksing, kickboksing,
judo, jujutsu, kampsport for øvrig.

Regulering av anlegg der kampidrettene og deres
aktivitet og behov blir ivaretatt (permanente
matter og opphengbart utsyr, diverse lagring, speil
osv.). Må sees i sammenheng med utbygging av
ny storhall i trondheim Spektrum

Kampidrettene omfatter bryting, boksing, judo, kampsport og kickboksing. Flere klubber har
mistet sine lokaler, og trenger en stabil anleggssituasjon for å utvikle seg. Kampidrettene har
behov for en arena å arrangere større konkurranser. Ved lokaler i Spektrum vil man kunne
nytte storhallen til å arrangere større konkurranser og mesterskap uten å flytte tungt utstyr
over store avstander.

11 Trondheim Spektrum. Ny storhall.

4 flerbruksflater, mesterskapsarena
håndball–EM. Ivareta behov for mange
hallidretter og internasjonal klatrehall.

Delfinansiering sammen med Trondheim
Spektrum. Utvide leieavtale med TS til fordeling
idrett. Tilrettelagt bedre for flere hallaktiviteter enn
i dagen anlegg. Tilstrekkelig lagerkapasitet for
mange idretter. Utredning av mulighetene for
bygging av tilleggsarealer ut over ordinære
flerbruksflater., f.eks internasjonal klatrevegg,
arealer for kampsporter mm.

Sak formannskapet 10.feb.15. Sist behandlet i formannskapet 15.12.15. Opprinnelig vedtak
om bygging av fire fullverdige flerbruksflater opprettholdt. Tilskuerkapasitet skal være tilpasset
gjennomføring av EM i Håndball 2020. Hallen skal stå klar senest høsten 2018. Etter
rehabilitering og utbygging skal Spektrum være et anlegg som skal benyttes til samme formål
som tidligere, dvs. fortsatt være byens hovedarena for innendørs idretter og være et anlegg
for gjennomføring av kulturarrangement, møter, messer mm. Idretten er involvert i prosjektet
og har gitt innspill til hvilke idretter det bør tilrettelegges for og har vært tydelige på at
tilretteleggingen i hele anlegget må sees under ett i utbyggingen og at det totalt sett skal
tilrettelegges for mange flere idretter enn i dag.

12 Idrettshall og fotballhall, Flatåsen

Fotball, håndball og andre inneidretter

Tomt, regulering, anleggsbidrag. Avtale utleie
Flatåsen skole. Samme vilkår anleggsbidrag og
leieavtale som Utleira og Heimdal.

Endelig planforslag fra reguleringsarkitekt ble sendt inn til byplankontoret des 2015. Politisk
sak 1.gangs behandling er planlagt 1.kvartal 2016. Prosjektet er tidligere bevilget 10 mill i
kommunalt investeringstilskudd. Det var i rådmannens forslag til økonomiplan 2016-19 satt av
rekkefølgekostnader på 5 mill i 2017 og 5 mill i 2018.

Idrettsrådet i Trondheim
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2016

Aktivitet

Hva idretten ber om

Beskrivelse

13 Vannsportsenter Østmarkneset

Kajakk, dykking og annen vannsport

Anleggsbidrag og evt regulering

14 Husebybadet

Svømming og dykking

Rehabilitering og utbygging iht. konklusjoner i
prosjekt "økt bassengkapasitet".

Lokaler for dykking og kajakk. Tilrettelegging med flytebrygge for utsetting av kajakk. Videre
utvikling av anlegget for sjøsport.
Rådmannen har utredet bassengkapasiteten i Trondheim og muligheter for å bedre denne. I
denne saken vil det blant annet bli fremmet forslag om at det utarbeides en plan for
rehabiliteringsarbeider og flytting av sklie i Husebybadet. Sklie og tribune ble revet i 2015.

15 Sjøflyarena. (Interkommunalt
anlegg)

Sjøflygning

Anleggsbidrag og bidrag til drift. T. kommune bør
være part i et slikt anlegg for å kunne gi et tilbud
til Trondheims befolkning.

16 Næranlegg ØST Vinter

Langrenn, skiskyting og rulleski

17 Vannhoppanlegg

Freestyle, vannhopp sommer

18 Friidrettsanlegg - fullverdig.
Heimdal/Breidablikk

Friidrett, Løkkefotball og uorganiserte
aktiviteter.

18 Kombinert
rulleskøytebane/kunstisbane på
Klett. (Interkommunalt anlegg)

200m rulleskøytebane og kunstfrosset
skøytebane, ishockeybane og friidretts
løpebane.

19 Motorsportarena. (Interkommunalt
anlegg)

Bilsport og motorsykkel

19 Akebakke Sørem

Naurbaneaking, pulkutfor, barne- og
familieaktiviteter

Finansiere, bygge og drifte anlegget

19 Sandvolleyball-hall

Sandvolleyball (og andre
sandhallaktiviteter?)

Finansiere, bygge og drifte anlegget

Idrettsrådet i Trondheim

Haster. Idretten har ingen anlegg og er i ferd med å dø ut etter at konsesjon for bruk av
Litjvannet gikk ut 01.01.2013. Har svært begrenset aktivitet knyttet til midlertidig landingsplass
i Selbusjøen, Selbustrand. Avslått søknad om landing i Laugen. Denne idretten har stor
samfunnsmessig betydning fordi den rekrutterer personell til alle grener innen luftfart. Dette er
også fastslått i TØI rapport 1111 fra 2010 hvor politikerne blir oppfordret til å følge opp
småflyvirksomheten i Norge.
Tomt regulering og betydelig anleggsbidrag.
Intensjonsavtale mellom klubbene Strindheim, Utleira, Nidelv, Ranheim, Jonsvatnet og NTUI
Delfinansiering, tomt, regulering.
er etablert. Konseptskisse er utarbeidet. Et næranlegg og rekrutteringsanlegg for ski, rulleski i
I første omgang ønskes regulert et område som
tilknyting til Strindmarka. Arena og treningsanlegg primært for langrenn og spesielt med sikte
egner seg for for et anlegg med de langsiktige
på rekruttering. Anlegget planlegges utbygd i etapper. I første omgang etablere et snøsikkert
ambisjoner som er skissert.
område tilknytta løypenettet i Strindmarka som er egna for trening av større grupper.
Videre at kommunen frigir/kjøper/ekspropierer
Friidrettsanlegg 4 rundbaner/6 sprint kunstdekk og fotballbane Østbyen. (2014 var dette del
eller ordner de nødvendige avtaler som muliggjør av felles prosjet "Næranlegg ØST sommer/vinter")
etablering av et slikt anlegg.
Anlegget vil tilrettelegges for allmenne behov og
man ønsker kommunen med som aktiv
bidragsyter både økonomisk i anleggsfase og
driftsfase samt i utforming av anlegget for å sikre
allmenne interesser.
Erstatning av tidl. anlegg ved Jonsvatnet.
Regulering og finansiering. Drift i samarbeid med
klubb

Reetablering av vannhoppanlegg i Trondheim for freeski/freestyle sommer. Når tidligere
anlegg i Litjvatnet ble revet forpliktet TK seg økonomisk til å bidra med kr 750 000 til
reetablering av anlegg et annet sted (Sak fra 26.05.94). Nytt midlertidig anlegg utredes bygget
i Kyvannet. Permanent etablering av et vannhoppanlegg i Granåsen er forsatt meget viktig for
freeski/freestyle med nærhet til toppidrettsenteret. Et vannhoppanlegg i Granåsen vil også
være en treningsarena for andre idretter, som bl.a hopp og vil i tillegg være en attraksjon i
anlegget.
Regulering, finansiering og drift.
Friidrett har økt behov for et nytt fullverdig friidrettsanlegg som følge av legging av kunstgress
på Dalgård og nedgradering av anlegget til nærmiljøanlegg for friidrett. Kommunen vurderer
mulighetene for etablering på gammel friidrettsstadion på Heimdal/Breidablikk eller som del av
utviklingen av Tillertomta.
Planlegging, utredning. Anleggsbidrag og bidrag Trondheim mangler egnet trenings- og konkurransebane for rulleskøyter, og har betydelig
drift i et samarbeid med Melhus og Skaun.
underdekning på antall kunstisflater. Leinstrand, som en av Norges 5 største skøyteklubber,
mangler egnet trenings- og rekrutteringsbane. Friidrett har heller ingen anlegg i nærområdet.
Det jobbes med å få på plass et interkommunalt samarbeid med Skaun og Melhus. Prosjektet
støttes av både skøytekretsen og ishockeykretsen.
Planlegging, utredning. Anleggsbidrag og bidrag til Ingen mulig lokalisering i Trondheim. MK Trondheim er kommet langt i prosjektering av et
drift. TK bør være part i et slikt anlegg for å kunne anlegg i Skaun. Kommunene Skaun, Orkdal og Trondheim har bevilget 75 000 kr hver til
gi et tilbud til Trondheims befolkning.
prosjektering. Andre aktuelle samarbeidsprosjekt er Lånke, Selbuskogen og Haltdalen.
Akeforbundet melder behov for en en naturbane ved Sørem tilsvarende "Korketrekkeren" i
Oslo. Det vil være et anlegg for flere brukergruppersom naturbaneakere, pulk utfor,
barnehager, skoler og familieaktiviteter. Det skal være kjelkeutleie, og de som ønsker å bruke
akebrett skal ogå være velkomne. Traseen må kunne prepareres med
tråkkemaskin/snøskuter. Akeforbundet støtter tiltaket 110%.
Sommersesongen i Trøndelag er kort, og muligheten for å spille sandvolleyball på et høyere
nivå blir vanskelig. Spillere fra Trøndelag har ikke mulighet til å følge resten av landet i
nasjonale konkurranser, blant annet fordi det ikke er mulig å trene hele året. Sandvolleyball er
også en ekstremt populær aktivitet blant studentene og anlegget i Dødens Dal er smekkfullt
så fort det kommer litt sol. Det er flere privatpersoner som har sett på mulighetene for en hall,
blant annet Sevian Stenvig og Aslak Johansen.
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19 Anlegg for biljard og snooker. 6002
700 m . Bygges i tilknytning til
helse-og velferdssenter?
19 Bowlinghall Saupstad
19 Frisbeegolfanlegg 2x 18-hulls
løype. Granåsen.

Aktivitet

2016
Hva idretten ber om

Felles anlegg for biljardklubber med grenene Tomt, regulering og anleggsbidrag. Drift i
pool, carambole og snooker.
samarbeid med klubber. Anbefales bygget i
tilknytting til helse- og velferdssenter eller annet
offentlig bygg
Bowling både elite og bredde
Tomt, regulering og anleggsbidrag.
Diskgolf

19 Terrengløyper sykkel. Konkurranse Sykkel
og trening. Granåsen

Regulering og finansiering. Drift i samarbeid med
klubb.

Regulering og finansiering. Drift i samarbeid med
klubb. Snarest mulig tillatelse for sykkesporten å
ta midlertidig i bruk tiltenkt område.

19 Luftsportarena. (Interkommunalt
anlegg)

Seilflygning, mikroflygning mm.

19 Idrettens basishall i tilknytning til
skoleanlegg Overvik/Ranheim

Turn, basistrening andre idretter. Alternativ
bruk på dagtid; skole, barnehage,
folkehelsetiltak

19 Garderobeanlegg Leangen

Garderobe fotball

Finansiere garderobedel av fellesbygg med
Strindheim IL nytt klubbhus. Evt regulering

19 Kampsportlokaler i Granåsen

Taekwondo, boksing, kickboksing, judo,
jujutsu, kampsport for øvrig.

Tomt, regulering og anleggsbidrag

19 Flerbruksanlegg Tiller

Mange ute og inneidrette, herunder friidrett
og isidretter

Gjennomføre mulighetsstudie. Regulere,
finansiere, bygge og drifte anlegget.

19 Garderobeanlegg Dalgård

Garderober fotball, ishockey og skøyter

Finansiering og drift

20 Skøytehall Leangen

Skøyteidrett

Finansiere, bygge og drifte anlegget.

20 Skateanlegg stort (Anlegg nummer Skating (+ BMX ol.)
2)
20 Tennisanlegg Øya. Utvidelse
kapasitet innebaner

Idrettsrådet i Trondheim

Tennis innendørs

Beskrivelse

Trondheim snooker og Dora Biljardklubb spiller i dag på Dora Bowling og biljard. Det er dårlig
kvalitet på bord og svært dårlige lokaler og forhold. Trondheim Biljardklubb har også behov for
bedre anlegg. Det er ingen konkrete planer foir etablering av anlegget.
Anbefales koblet opp mot områdeløft Saupstad. Bowling ønsker også på sikt å etablere
landslinje bowling ved Heimdal vgs.
Ble spilt inn til Granåsen skisenter områdeplan som var ute på høring nov 2015. Det er
tidligere pekt ut mulige arealer i områdeplan Granåsen. Klubben har to år på rad arrangert
turneringer på nasjonalt plan (sist NM) på midlertidige baner. Det er behov for et fast
konkurranseanlegg.
Ble spilt inn til Granåsen skisenter områdeplan som var ute på høring nov 2015. Det er
tidligere pekt ut mulige arealer i områdeplan Granåsen. Det eksisterer ingen anlegg for grenen
"Terreng Rundbane" i Trondheim. Idretten trenger en treningsløype, som vi etterhvert vil
bygge ut med ulike vanskelighetsgrader, samt til å kunne brukes som en fullverdig
konkurranseløype. Anlegget må innarbeides i den videre utviklingen av Granåsen.

Planlegging, utredning. Anleggsbidrag og bidrag til Denne idretten har stor samfunnsmessig betydning fordi den rekrutterer personell til alle
drift. TK bør være part i et slikt anlegg for å kunne grener innen luftfart. Dette er også fastslått i TØI rapport 1111 fra 2010 hvor politikerne blir
gi et tilbud til Trondheims befolkning.
oppfordret til å følge opp småflyvirksomheten i Norge. Luftsportmiljøet i Melhus har tatt
kontakt med Trondheim Flyklubb med tanke på et samarbeid om anlegg på Fremo.
Finansiere og bygge. Samlokalisering med
Turnforbundet har utarbeidet veileder for ulike typer basishaller som kan tilpasses ulike
skoleidrettshall. Drift i samarbeid med IL.
prosjekter. Basistrening er dokumentert å redusere skadeomfang innen idretten.

Tomt, regulering, finansiering og drift.

Regulering og anleggsbidrag for etablering av 3
baner helårs treningstilbud for tennismiljøet på
Øya. Tas inn i reguleringsplanen på Nidarø som
må gjennomføres ifm utbygging av storhall
Trondheim Spektrum

Garderobeanlegget tilknyttet forballbanene er i svært dårlig forfatning og står i fare for å bli
stengt. Strindheim IL og Trondheim kommune har etablert en prosjektgruppe som har
utarbeidet planer for kombinert garederobeanlegg og nytt klubblokale. Prosjektet ligger ikke
inne i budsjett 2016-19.
Må sees i sammenheng med øvrig utvikling av Granåsen skisenter.

Det er planlagt oppstart av mulighetsstudie av "Tiller-tomta" våren 2016. Det er stort behov for
blant annet idrettshall og ishall i denne bydelen. Fullverdig friidrettsstadion kan også være
aktuelt. Tiller Ishockey har i de siste år opplevd stort frafall. Hovedårsak er avstand til
nærmeste anlegg. Det er kritisk for denne klubbens overlevelse at et anlegg bygges i
nærområdet.
To muligheter er skissert. En med garderober på anleggets vestside mot parkering. Der kan
det bygges garderober i kjeller med kontorer og kiosk oppå. Alternativ to er et 2 etasjers
garderobebygg rundt hallens nordøstlige hjørne som skal brukes som garderober for hockey
og fotball, klubbrom fotball samt styrkerom. Dette alternativet skal utredes. For hockeyen er
garderobekapasiteten en utfordring, og umiddelbart virker løsning 1 som det beste alternativet
på kort sikt, og noe som kan gjennomføres uten særlig innvirkning på grunnforhold eller andre
aktiviteter. Ligger ikke inne midler i budsjett- og økonomiplan 2016-19.
Behov på lang sikt. Det er tatt høyde for overbygging av anlegget som er under bygging på
Leangen. Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av skøyteklubber og TK. Det
planlegges å legge fram en utredning for politisk behandling etter at byggetrinn 1 er ferdigstilt
på Leangen. Utredningen skal inneholde type hall/overbygg og kostnader.
Se beskrivelse av "Skateanlegg stort". Det er på sikt behov for å etablere et stort anlegg
nummer 2 i Trondheim. Lokalisering av dette anlegget kan være det som er utredet på
Ladehammeren, men dette avhenger av hvor det første anlegget kommer.
Anlegg er er innarbeidet i foreslått reguleringsplan for Nidarø-området. Reguleringen forventes
å komme opp til politisk behandling vinter/vår 2016.
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20 Idrettshall Ugla. To flerbruksflater

Flere ulike innendørs aktiviteter

Anleggsbidrag. Sambruk/avtale utleie Ugla skole. Reguleringsarbeid for fleriidrettshall med 1 fullverdig flerbruksflate, basishall og
Samme vilkår anleggsbidrag og leieavtale som
treningslokaler/kampsportlokaler mm ved Ugla skole er ferdigstilt og har vært på høring med
Utleira og Heimdal.
frist 28. des 2015. Det er planlagt utleie til boksing i kampsportarealene.

20 Digresmyra skyteanlegg. 50 m
utendørs riflebane.
20 Friidrettsanlegg - fullverdig.
Dragvoll

Skyting

Regulering og anleggsbidrag.

Reguleringsplaner har pt satt en stopper for anlegget.

Friidrett, Løkkefotball og uorganiserte
aktiviteter.

Regulering, finansiering og drift.

20 Motorsportanlegg innendørs ,
Trondheim

Motocross/Supercross, Trial, Enduro, Mini
Tomt, regulering og anleggsbidrag.
Moto, Speedway, ATV/Quad, Supermotard, Prosessledelse for å samle motorsportene.
Freestyle, Radiostyrt bilsport, I tillegg til
motorsport bl.a. skateboard, bmx sykling,
klatring og andre typer aktiviteter som kan
passe inn i en flerbrukshall for motorsport,
action- og xtremesport.

Friidrett har økt behov for et nytt fullverdig friidrettsanlegg som følge av legging av kunstgress
på Dalgård og nedgradering av anlegget til nærmiljøanlegg for friidrett. Blir tatt inn og drøftet
som i kommunedelplan Dragvoll og må sees i sammenheng med "Næranlegg øst - sommer"
som også beskriver behov for friidrettsanlegg.
I forbundets idrettspolititiske dokument og anleggsplan er det nedfelt en målsetting om å få
motorsporthaller i landets største byer. Dette er stort sett eneste måten å få gitt et
motorsportilbud til barn og unge som bor by pga lydutfordringene. En motorsporthall vil også
kunne romme andre aktiviteter og således bli en flerbrukshall. Annen actionsport og såkalt
ekstremsport vil kunne utøves i slike haller. Det kan nevnes skateboard, bmx sykling og
klatring som noen eksempler. I tillegg bør det kunne legges til rette for at en motorsporthall
kan benyttes til annen kulturaktivitet. Denne type haller vil derfor få en vid målgruppe og vil
kunne tiltrekke mye barn og unge som ellers ikke er å finne i den organiserte idretten.

20 Spesialhall kampsport

Ulike kampidrettsaktiviteter, spesielt boksing Tomt, regulering og anleggsbidrag
trenger et slikt anlegg, men også
kickboksing, ju-jitsu, judo, karate og
lignende.

20 Skolebasseng. Oppgardering

Svømming, dykking

Oppgradering av bassengene iht. konklusjonene i Byåsen gjenstår. Dalgård ble rehabilitert i 2013/14, Carlottenlund ble rehabilitert i 2014/15.
sak FS 202/13 "Økt bassengkapasitet".
Lade blir høsten 2016 stengt og revet ifm nye Lade skole som bygges 2016/18.
Charlottenlund, Dalgård og Byåsen.

20 Leangen Arena - oppgradering iht
krav elitespill

Isidretter, elitespill ishockey

Finansiering og drift.

Leangen ishall er slitt og det er behov for en oppgradering av hallen. I sesongen 2015/16
spiller to nyoppstartede lag sine kamper i Leangen Arena, samt at 4 landsomfattende lag skal
avvikle sine kamper i hallen. Det er kommet nye krav fra IIHF på vant med frist for
oppgradering innen sesongen 2017/18. Leangen Arena er det anlegget der det spilles mest
kamper i landsomfattende serier, så det er et ønske at denne hallen utbedres til sesongstart
2016/2017. Det var satt av 2,3 mill til dette i rådmannens forslag til budsjett 2016.

20 Husebybadet

Svømming. Treningsanlegg 50m 3 baner

Tomt og regulering. Finansiering og drift i
samarbeid med Vestbyen Svømming.

20 Idrettens basishall i tilknytning til
skoleanlegg Husby/Saupstad

Turn, basistrening andre idretter. Alternativ
bruk på dagtid; skole, barnehage,
folkehelsetiltak

Regulering, tomt og finansiering. Driftes i
samarbeid med klubb

Nytt 50-meters treningsanlegg i tilknytting til Husebybadet. Vestbyen IL er i dialog med
kommunen og utredning av kostnader pågår. Kostnadsanslaget (inkludert terrenginngrep,
rekkefølgekrav og reguleringsplan) forventes å være langt høyere enn stipulert fra Vestbyen
IL.
Turnforbundet har utarbeidet veileder for ulike typer basishaller som kan tilpasses ulike
prosjekter.

20 Fotballhall Granåsen

Fotball

Regulere, finansiere og drifte.

20 Friplassen Ranheim

Nærmiljøanlegg for friidrett.

20 Opprusting Dalgård ishall

Ishockey og skøyter

Tomt, regulering og anleggsbidrag Erstatning for
tapt løpebane.
Finansiering. Nytt vant NHL-standard og
oppgradering banedekke.

20 Idrettens basishall i tilknytning til
ny skole på Sunnland/Nidarvoll

Turn,basistrening,kompetanseutvkling
mellom ulike idretter,aktivitet
barnehage,skole og SFO,Folkehelsetiltak

Idrettsrådet i Trondheim

Finansiere og bygge. Drift i samarbeid med
idrettslag

Beskrivelse

Fem kampidrettsforbund med ca 30 klubber i Trondheim har høsten 2014 etablert felles
anleggsutvalg som jobber med flere alternativer, blant annet over garderobeanlegg i
Ranheimshallen og og ekstra areal ifm hallprosjektet på Lade. Kan også være aktuelt å bygge
"anneks" i tilknytning til ordinær idrettshall.

Er innarbeidet i områdeplan Granåsen og er tenkt brukt som mediasenter under VM.
Trøndelag Fotballkrets anser en hall for 9'er fotball (70x50 i spilleflate) som det mest
ønskelige forutsatt at øvrig bygningsmasse planlegges slik at det kan etableres et FoU-senter
for ball/lagidretter i Granåsen.
Erstatning for tapt løpebane i forbindelse med utbygging av boligområdet / idrettsanlegget. Det
er utfordring å finne areal til dette anlegget.
Dalgård ishall er slitt og det er behov for en oppgradering av både vant og banedekke, inkl
kjølerør. Astor spiller sine kamper i hallen. Det er kommet nye krav fra IIHF på vant med frist
for oppgradering innen sesongen 2017/18. Det var satt av 8 mill i 2017 til dette i
rådmannens forslag til økonomiplsan 2016-19.
Turnforbundet har utarbeidet veileder for ulike typer basishaller som kan tilpasses ulike
prosjekter. Basistrening er dokumentert å redusere skadeomfang innen idretten.
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20 Ishall Malvik. (Interkommunalt
anlegg)

Ishockey, bandy, kunstløp, kortbaneskøyter, kjelkehockey.

Planlegging, utredning. Anleggsbidrag og bidrag til Skøytekrets har gjennomført møte med partene i Malvik (idrettråd, kommune og andre
drift. TK bør være part i et slikt anlegg for å kunne interesserte). Det er ingen ishaller i Malvik og Stjørdal, og behovet for mer istid for klubber i
gi et tilbud til Trondheims befolkning.
Trondheim er stor.

20 Løypenett i marka øst

Langrenn, sykkel, løping, turgåere.

Fortsatt videreutvikling / utbedring av løypenett.
Finansiere, bygge og drifte.

20 Kunstgress 7’ eller 9'er Okstad /
Kroppanmarka / Hallsteingård

Fotball barn og unge

Tomt, regulering og anleggsbidrag.

20 Rulleskiløype Granåsen - Nilsbyen - Rulleski, gang/tur, trim.
Ferista
Fotball barn og unge
20 Kunstgress 9'er bane-Nissekollen

Beskrivelse

Tre nye skiløyper inn mot strindamarka er regulert / under regulering. Utvidelse av
eksisterende lysløypenett i Estenstadmarka med tilknytning til traseer i Bratsberg og med
tilkobling for Jonsvatnet IL fra Vikaraunet eller annen egnet tilkobling. Skibro over
Estenstadvegen ved Kvernhusflata. Prosess med erverv av grunn pågår.
Prosjektet er utarbeidet med skisser, tegninger m.m. Det jobbes tett med nærområdet og
kommunen. Sjetne IL er prosjektleder. Har fått kommunal garanti på lån, har søkt spillemidler.
Alternativ lokalisering av skøyteløkke på grusbane som eies av Solbakken velforening.
Trøndelag Fotballkrets ønsker at prosjektet realiseres med en 9'er-bane (70x50m).

Kommunal finansiering, bygging og drift

Ingen konkret planprosess pr dd

Anleggsbidrag for utvidelse av eksisterende 7’er
bane.
Regulere, finansiere og drifte

7'er bane ønsket ombygget til 9'er bane for å imøtekomme nye krav ifm kampavvikling.

Del av en langsiktig utbygging av fleridrettsanlegget i regi av Leinstrand IL på Klett
Spillemiddelsøknad for nytt klubbhus og nytt garderobebygg sendt inn. Har sammenheng med
Blyberget reguleringsplan fra 2013. Byggesak ny barnehage/klubbhus er under behandling.
Barnehage er pådriver.
Det er behov for en fotballhall (60x40 meter) i denne delen av Trondheim. Hallen vil komme
flere klubber til gode.
Prosjektet er behandlet i formannskapet flere ganger. Nardo FK og Nidelv IL har sammen
utarbeidet skisser og forslag til etablering 9-er fotballhall og håndballflate etter modell fra
Vanvikanhallen på kommunens eiendom på Nidarvoll. Klubbene er i dialog med kommunen
ang saken, men det er forsatt ikke konkludert i tomtevalg. Klubbene har fortsatt som intensjon
at bygging av haller for hånball og fotball blir i område ved eksisterende skole, og at
hallutbyggingen skal komme før skoleutbyggingen. Det skal utredes muligheten for
lokalisering i Smidalen sammen med en mulig flytting av Nidarvoll skole. Prosjektet støttes av
fotballkrets og håndballregion.
Tomt til hallen ble dessverre ikke regulert inn ifm regulering av barnehage og fotballbane KG
11'er vår 2013. Det er avholdt flere møter med Spkl Freidig i 2015 der det har vært drøftet
behovet for en helhetlig mulighetsstudie for området. Sp.kl Freidig ønsker nå snarest å
igangsette en regulering for blant annet egen idrettshall.
Reguleringsplan er vedtatt. Vedtak om bygging av hall er gjort av hovedstyret Ranheim IL.
Nye behov fra idrettslaget om klubbhus i tilknytning til hall er foreslått i ettertid. Både
håndballregionen og bandyregionen melder om stort behov for flerbrukshall i området.

20 Vikerauntjønna aktivitets- og
friluftsanlegg

Tursti, sykkel, rulleski, casting, trim, skileik
etc. HC-tilpasset

20 Kunstgress 11'er Leinstrand
20 Garderobebygg Vestbyen

Fotball for Leinstrand IL
Etablering av et nytt klubbhus med
garderobeanlegg

Anleggsbidrag.
Regulering og anleggsbidrag.

20 Fotballhall Lade idrettspark.
Trygg/Lade
20 Fleridrettshall, inkl fotballhall 7'er /
9'er Nidarvoll

Fotball

Regulering, tomt og anleggsbidrag.

Flere ulike innendørs aktiviteter og fotball

Tomt, regulering og anleggsbidrag

20 Idrettshall, Eberg

Flere ulike innendørs aktiviteter

Tomt, regulering og anleggsbidrag.

20 Idretthall, Ranheim

Håndball og andre inneidretter

Tomt, regulering og anleggsbidrag.

20 Idrettshall Lade idrettspark.

Innendørs hallaktivitet

Finansiering og drift.

Lade idrettspark er under regulering. Forutsetning for reguleringsarbeidet og arealdisponering
ble vedtatt i formannskapet 15.des - PS 0294/15. Det er lagt føringer om at det skal settes av
areal til idretts-og fotballhall sør-øst i anlegget. TK bør jobbe med mål om å få inn
anleggsbidrag fra utbygger av tomta der Autronicahallen i dag ligger. Både Trygg/Lade,
håndballregionen og bandyregionen melder om behov for flerbrukshall i anlegget.

20 Nilsbyen skiskytter- og skianlegg
oppgradering.

Langrenn og skiskyting, sommer og vinter,
skyting

Anleggsbidrag.

Skytebane nylig utvidet til 30 skiver, sikkerhetsvoll utbygget, standplass forbedret. Det er
fortsatt behov for oppgradering av lysløype og rulleskiløype.

20 Velodrom Stjørdal. (Interkommunalt Sykling
anlegg)

Idrettsrådet i Trondheim

Det er i arealplanen skjedd endringer i forutsetningne for å legge til rette for friluftsliv og idrett i
området Vikerauntjønna. Kommunen vurderer at det bør iverksettes en ny reguleringsplan for
området og at grunnlaget for denne planen kommer gjennom arbeidet med plan for friluftsliv.

Anleggsbidrag og bidrag til drift. TK er her en
Det er gjennomført et forprosjekt, men det virker som at det er lite framdrift pr dd.
naturlig aktør i et samarbeid med Malvik, Stjørdal
og Levanger

Side 6

Idrettens prioriteringsliste - Store anlegg
PRIOR

Anlegg

Pågår

Hva idretten ber om

Beskrivelse

20 Granåsen VM-anlegg 2021.
(Interkommunalt anlegg)

Stor bredde i sommer- og vinteraktiviteter iht Regulere, finansiere og drifte / enkelte deler kan
områdeplan
driftes i samarbeid med klubber.

20 Løype/tursti/sykkeltrasé TillerVassfjellet. (Interkommunalt
anlegg)

Variert aktivitet sommer og vinter. Langrenn, Sammenhengende løypetrase Tiller-Vassfjelletsykkel, tursti sommer
Melhus. Planlegging, utredning. Anleggsbidrag og
bidrag drift i et interkommunalt samarbeid med
Klæbu og Melhus.
Friidrett, fotball og andre sommeraktiviteter
Friidrettsanlegg 4 rundbaner/6 sprint kunstdekk og fotballbane Østbyen. (2014 var dette del
av felles prosjet "Næranlegg ØST sommer/vinter")
Landhockey
Finansiere, bygge og drifte anlegget
Kunstgress i neste kommunale KG 11'er tilrettelegges for landhockey (kort kunstgress)

20 Næranlegg ØST Sommer

Pågår

Aktivitet

2016

20 Landhockey - tilrettelagt i neste
kommunale 11-er fotball
Granåsen skiskytteranlegg - Alisens (sees i sammenheng med
Granåsen helårs langrennsanlegg)
Hestesportsanlegg Bruråk
Ridesenter

Idrettsrådet i Trondheim

Regionens hovedanlegg for skiskyting
sommers- og vinters tid.

Sluttføre skiskytteranlegget. Drift av
skiskytteranlegget i samarbeid med klubbene.

Hestesport, både sprang- og dressurridning. Anleggsbidrag og evt regulering
L- og E-stevner

Granåsen skisenter områdeplan var ute på høring nov 2015. Det er i budsjettet for 2016 satt
av 8,5 mill til investering i anlegget. Det ble i budsjettbehandlingen 2016 avsatt en
investeringsramme totalt på ca 600 mill for å synliggjøre behovet for investeringer. Bystyret
forutsetter at store deler av dette skal finansieres av private/ideelle aktører etter
samarbeidsavtaler som kan utløse tilskudd og/eller leieavtale fra kommunen.
Aktuelt som interkommunalt samarbeid med Klæbu kommune og Melhus kommune.

Se beskrivelse "Granåsen helårs langrennsanlegg".

Samarbeidsprosjekt med Bruråk Ridesenter. Vedtak i Sør-Tr.lag Rytterkrets fra oktober 2013.
Anlegget ved Bratsberg Ride og Treningsenter (Trondheim Rideklubb) har søkt spillemidler
2016 og arbeidet med oppgradering av ridebanen pågår.
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Idrettens prioriteringsliste - Mindre anlegg
PRIOR

Anlegg

2016

Aktivitet

Hva idretten ber om

Beskrivelse

1 Feltskytebane for bueskyting Saupstad
1 Tjønnstuggu lysløype

Bueskyting

Regulering og anleggsbidrag. Drift i samarbeid
med Sverresborg Bueskyttere.
Anleggsbidrag og evt regulering.

1 Båthus for Roing

Oppbevaring av NTNUI sine robåter.
Samarbeid med andre roklubber i
Trondheim.

Tomt, regulering og anleggsbidrag

1 Tribune i Leangen ungdomshall

Ishockey, kjelkehockey, kunstløp, kortbane

Fullfinansiering

1 Cricket Practice Nets

Cricket øvingsanlegg

Anleggsbidrag

Bueskytterbane er midlertidig opparbeidet på Saupstad, ref. politisk sak 208/14 den 21.10.14.
Feltskytebane bør etableres i tilknytning til samme anlegg.
Prosjektert av Ranheim skiklubb. Behov for oppgradering av lysarmaturer og
drenering/utvidelse av løypa. Kommunen er i prosess der det vurderes kommunal overtakelse
av alle skiløyper som i dag driftes av klubber. Politisk sak vil bli skrevet.
NTNUI Roing har i dag sine båter liggende på stativ i Elvegata på motsatt side av elva på
høyde med Trondheim Spektrum. Utendørs lagring gir stor slitasje på kostbart materiell, samt
at det er vanskelige treningsforhold så langt oppe i elva pga. strøm og flo og fjære. Trygg
lagring av båtmateriellet og egnede roforhold er en forutsetning for aktivitet over tid. Nedre del
av elva er best egnet for trening, så båthuset bør ligge ved Ladehammeren slik det har vært
jobbet med tidligere.
I dag har publikum ingen plass å oppholde seg under kamper i denne hallen. Midler var avsatt
i budsjett 2015 som andel i et spleiselag mellom kommunen(700') og ishockeykretsen(300')
der idretten etter planen skulle stå for bygging. Kommunen er nå pålagt å overta byggingen.
Var planlagt bygget sommeren 2015, men ble utsatt på grunn av manglende finansiering.
Kostnadene er beregnet til 2,6 mill og restbevilgning var tatt inn i rådmannens forslag til
budsjette for 2016.
Det jobbes med planer for etablering av pitch mellom to gressbaner på Lade idrettspark.
Øvingsanlegget kan benyttes i tilknytning til dette. Cricket er også aktualisert i PIF - plan på
"Lilleby-tomta".
To øvingsanlegg for elvepadling ved Nedre Leirfoss (liten vanskelighetsgrad) og ved Sluppen
bru (mer krevende), samt container for lager ved Nedre Leirfoss. I dag må aktiviteten rigge
opp og ned anlegg for hver trening, noe som ar tidkrevende og medfører risiko. Det er ulike
interesser ( bla.a TK/miljøenhet, TOFA, grunneiere) som har hatt innvendinger mot slike
anlegg, men det er nå en god og positiv dialog mellom aktørene. I møte med kommunen
20.11.15 ble det enighet om at kajakk-klubben tidlig vinteren 2016 skulle utarbeide konkrete
forsalg til anlegg for utprøving og invitere partene til befaring.

Skitrening og barmarkstrening langrenn,
løping, turgåere.

1 Elvepadleanlegg Nedre Leirfoss og Elvepadling, Slalompadling
Sluppen

Anleggsbidrag. Bidrag og drahjelp fra kommunen
for å få etablert anleggene i 2016.

1 Trampoline/supertramp

Barmark snowboardaktivitet, turn

Lokale, oppbevaring og finansiering

Snowboardutøvere har behov for et helårstilbud i Trondheim og trenger derfor et sted å trene
utenfor sesong. Trondheim Snowboardklubb er i 2014 tildelt 50 000 kr i kommunal støtte til
trampolinen (utstyrsmidler), men klubben mangler lokale og restfinansiering. Trampolina er
spilt inn for etablering i planlagt basishall i Nye Trondheim Spektrum (pri 20 større anlegg).

1 Basketkurver Husebyhallen

Basketball, inkludert elitekamper

Finansiering

1 Havstein Idrettsplass aktivitetsanlegg
1 Steinan Skitrekk - videreutvikling
av anlegget og tilkobling for mobilt
snøproduksjonsanlegg.

Annen aktivitet enn fotball. Hinderløype og Anleggsbidrag og evt regulering.
varierte aktivitetstilbud
Treningsaktiviteter rekrutt alpin, hopp, aking, Anleggsbidrag og evt regulering
sykkel mm

Det er behov for nye basketkurver (basketring+bakplate) i Husebyhallen da det blant annet
spilles BLNO-kamper der (øverste herre-serie). Kurvene må være takfestet som i dag. På
grunn av betydelige kostnader er det ikke rom for å ta dette via budsjettet for utstyrsmidler
kommunale anlegg.
Planlagt etablert i og rundt område hvor 11er kunstgressbane og klubbhus ligger i dag.

1 Tennishall (Hall G). Trondheim
Spektrum - nytt dekke

Tennis og flerbruk

1 Utendørs flerbruksflate Byåsen

Innebandy, ballidretter sommer, isidretter
vinter
Egenorganisert aktivitet for ungdom håndball, bandy, basket

1 Næranlegg "Møteplassen"

Idrettsrådet i Trondheim

Othilienborg har i innspill til PIF-plan gode konkrete planer for videreutvikling av anlegget både
for sommer-og vinteraktivitet. Brakke som lå i anlegget brant ned høsten 2014 og er planlagt
bygget opp igjen. Othilienborg IF Har tatt initiativ overfor kommunen om bistand til etablering
av ny varmestue, påkobling av snøproduksjonsutsyr, lån av mobilt snøproduksjonsutstyr med
mer. Det nye bygget vil bestå av fem containermoduler og vil inneholde kiosk, kafe, WC,
lager og kontor.
Oppgradering av hallen med tennisdekke (er ikke Oppgradering av dagens 2 innebaner, bl.a. med nytt dekke. Nåværende dekke er altfor glatt
tennisdekke i dag) som del av avtalen mellom
og uhensiktsmessig for tennis. Generell oppussing i hallen er påkrevd. Må sees i
kommunen og Trondheim Spektrum.
sammenheng med pågående regulering av Nidarøområdet, samt planlagt utbygging og
rehabilitering av Trondheim Spektrum. Trondheim Tennisklubb som leier hallen er koblet på
prosjektet som jobber med utvikling av TS totalt sett.
Tomt og regulering. Drift i samarbeid med klubb. IRT har jan 2016 gitt innspill om at anlegget bør vurderes tatt inn som del av uteområdet i
pågående planer for Ugla skole. Byåsen IL kan være aktuell klubb.
Tomt og regulering. Drift i samarbeid med klubb. Samarbeidsprosjekt initiert og finansiert av av forbundene og Gjensidigestiftelsen. Trondheim
kommune har søkt og fått midler til et anlegg som planlegges etablert på Saupstad som en del
av områdeløft Saupstad / Kolstad. Anlegges planlegges sammen med Kolstadflaten
Borettslag. Møte vedr valg av alternariv ble avholdt 11.12.15.
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Idrettens prioriteringsliste - Mindre anlegg
PRIOR

Anlegg

2016

Aktivitet

Hva idretten ber om

Beskrivelse

1 Mobilt snøproduksjonsanlegg

Snøidretter

2 Tennisanlegg Dalgård, 3 utebaner

Tennis

Finansiere, etablere og drifte anlegg for utlån til
klubber
Finansiere, reetablere og drifte anlegg.

2 Cricket Bowling Machine

Cricket øvingsanlegg

Anleggsbidrag

2 Uteis/ishockeybane Dalgård

Ishockey og skøyter

Finansiere og bygge.

Noe slikt utstyr ble skaffet som del av bevilgninger "Markaløft 2014". Det er imidlertid stort
behov for flere anlegg til bruk i skileikbakker / aktivitetsområder i rundt om i byen.
Det er et ønske om å opprettholde tre baner. I mulighetsstudien er det satt av areal til to
tennisbaner. Reetablering og rehabilitering av baneanlegg er meldt inn til budsjettarbeid og
økonomiplan 2016 - 19.
Er aktuelt etablert sammen med Cricket Practice Nets i tilknytning til gressbaner på Lade
idrettspark, eventuelt i Dødens dal.
I utført mulighetsstudie er det tegnet inn en betongflate som skal fungere som isflate med
kunstis på vinter og skatepark på sommeren. Det er ønskelig at denne flaten utvides ift.
studien slik at man får en mer avlang flate og arealet lettere kan deles mellom flere interesser
(f.eks. hockey, isdans). Viktig rekrutteringstiltak for ishockey i Trondheim.

2 Saupstad Skisenter, ferdigstillelse
snøproduksjonsanlegg

Skiskyting, ski. Mangler rør for de siste 400 Anleggsbidrag
m snøproduksjon.

2 Nærmiljøanlegg/ treningsanlegg
friidrett. Flatåsen.
2 Stokkan alpinanlegg

Friidrett sammen med andre idretter som
fotball, ski, skøyter, lekeplass for barn.
Treningsaktiviteter og konkurranser rekrutt
alpin, snowboard
Teknisk infrastruktur for treningsaktiviteter
og konkurranser langrenn

Tomt, regulering og anleggsbidrag

2 Hallsteinkollen

Treningsaktiviteter og konkurranser skileik,
rekrutt alpin, hopp og langrenn

Anleggsbidrag og evt regulering for reetablering
av anlegg. Ivareta Sjetne IL sine interesser i
utbyggingen, slik at dagens gode aktivitetstilbud
totalt sett i området opprettholdes også etter
utbygging. Utbyggingsavtale der utbygger bidrar
økonomisk til reetablering.

Regulering for Hallsteingård der Hallsteinkollen idag ligger sluttbehandles i bystyret 20.01.16.
Planen ivaretar ikke godt nok dagens skiløyper og anlegg i Hallsteinkollen. Det er stor
usikkerhet rundt hvem som skal ta kostnaden i forbindelse med flytting av dagens
skiløype/lysløype og skihytte. Det er en utfordring at utbygger ikke ser, og tar ansvaret for,
helheten i anlegget, da utbyggingen fysisk berører kun deler dagens anlegg.

2 Bratsberg skiarena

Treningsaktiviteter og konkurranser
langrenn, skileik
Treningsaktiviteter og konkurranser
langrenn, kombinert

Anleggsbidrag og evt regulering

2 Utendørs flerbruksflate, Eberg

Innebandy, ballidretter sommer, isidretter
vinter

2 Utendørs flerbruksflate Ranheim

Innebandy, ballidretter sommer, isidretter
vinter

Tomt og regulering. Finansieres gjennom
spillemidler, dugnadsarbeid og stønad. Drift i
samarbeid med klubb
Tomt og regulering. Drift i samarbeid med klubb.

Skileikanlegg er under planlegging og innebærer noen mindre endringer av løyper i den
forbindelse. Oppgradering er satt på vent til ny hovedvannledning er på plass.
Delvis opparbeidet til Hovedlandsrennet 2011. En fast langrennscross-løype er under
etablering. Lysanlegg er også planlagt etablert. Må sees i sammenheng med utvikling av
Granåsen og planlagt etablering av sykkelanlegg.
Anlegget var tidligere planlagt etablert i Leangen idrettspark. Grunnet utfordringer med å
frigjøre areal (TIK-brakka) er flata nå planlagt fltyttet til Eberg. Spkl. Freidig planlegger med
etablering av et slikt anlegg i tilknytning til idrettsanlegget.
Ingen konkrete planer pr dd etablert. Avhengig av initiativ fra klubb. Ranheim innebandyklubb
kan være aktuell klubb.

2 Bratsberg skiarena

2 Granåsen Langrennscross
(Høgåsen)

Idrettsrådet i Trondheim

Erverv adkomst og parkering kombinert med
kommunal innfartsport til marka.
Anleggsbidrag og evt regulering.

Anleggsbidrag og evt regulering

Klubbene har søkt om 700 000 i spillemidler til snøproduksjonsanlegget. Trinn 1 og 2 er
ferdigstilt og i full bruk. Noe gjenstår fortsatt i trinn 3. Mangler rør til produksjon i øverste del
av løypa.
Vedtak i krets og Flatås IL. Må sees i sammenheng med pågående regulering/prosjektering
av idrettshall i samme område.
Anlegget har vært noe i bruk de siste sesongene, men har fortsatt dårlig parkering og
adkomst.
Oppføring av lokale for tidtakertjenester, rennkontor, garasje for tråkkemaskin, og evt
treningsrom.
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Idrettens ønsker knyttet til skoler og andre kommunale prosjekter
Planlagt
ferdig
Kommunalt prosjekt
2018 Lade barne- og ungdomsskole

2016

Type prosjekt
Ny skole

Ønsket idrettsaktivitet
Innendørs hallidretter

2018 Heimdal videregående skole

Ny skole

Innendørs hallidretter

2018 Sjetne barne- og ungdomsskole

Skole utvidelse og nybygg

Innendørs hallidretter og
aktiviteter på kunstgress
utendørs

2020 Ny skole Østbyen

Ny skole

Innendørs hallidretter

2020 Huseby ungdomsskole.
Saupstad/Kolstad barneskole

Ny skole

Innendørs

2021 Nidarvoll/Sunnland barne- og
ungdomsskole

Ny skole

Innendørs hallidretter og
aktiviteter på kunstgress
utendørs

2023 Granåsen øst ungdomsskole

Ny skole

Innendørs hallidretter og
aktiviteter på kunstgress
utendørs. Tilrettelagt HC-idretter
(rullestol og el-innebandy)

Fleridrettshall.
Idrettens basishall. Pri nr 7 i liste over større anlegg
Kunstgress 9'er. Hall og adkomst spesielt tilrettelagt
for HC-idretter

Reguleringsarbeid er igangsatt og IRT har gitt innspill i flere runder,
sist juni 2015. KG 9'er planlagt i den totale reguleringen og akseptert
av IRTog fotballkretsen som en god løsning. Ferdigstilles i perioden
2020-2025.

2025 Lilleby/Lade undomsskole

Ny skole

Innendørs hallidretter

2028 Dragvoll barneskole

Ny skole

Innendørs hallidretter og
aktiviteter på kunstgress
utendørs

Fleridrettshall.
Fotball-hall 7'er / 9'er.
Fleridrettshall.
Kunstgress 11er.

Ikke aktuell før i perioden 2020 - 2025. Fotballhall kun aktuelt
dersom dette ikke bygges inne på Ladeanlegget
Dette prosjektet ligger langt frem i tid. Usikker årstall

Idrettsrådet i Trondheim

Hva idretten ber om
Fleridrettshall.
Ekstra aktivitetsflate/basisflate 1/3 hall

Beskrivelse
Reguleringsarbeid igangsatt. Idretten har gitt innledende innspill
behov og Spkl Trygg/lade er pekt ut som superbruker fra idretten i
planleggingen av hallen. Ekstra 1/3 hall spilt inn fra idretten, men er
avvist av kommunen grunnet liten tomt. Det planlegges med ordinær
idrettshall med to garderobesett. Ferdigstilles til skolestart høsten
2018.
Fleridrettshall med 3 spilleflater. Avtale mellom TK og Avtale er inngått mellom STFK og Kolstad håndball, der klubben
STFK om fordeling av treningstid til idretten på
finansierer en av flatene.
kveldstid og helg.
Fleridrettshall.
Arbeid med reguleringsplan er igangsatt. Idrettshall reguleres inn,
Kunstgress 7'er.
men planlegges ikke bygget ikke som en del av
skoleprosjektet. Sjetne IL og grendalaget er invitert til å bygge hall
der kommunen blir leietaker, men Sjetne IL ønsker ikke å stå for
bygging av privat hall. Idretten ønsker kommunal hall, men det er
ikke inne i kommunens plan/budsjett.
Fleridrettshall.
Arbeid med planprogram for områderegulering er varslet med frist
Idrettens basishall. Pri nr 6 i liste over større anlegg . innspill 1.juli. Det jobbes med å finne aktuell tomt. Planlagt feridgstilt
Kunstgress minimum 7'er.
høsten 2020
Idrettens basishall. Pri nr 20 i liste over større anlegg Ny Huseby ungdomsskole antatt ferdig 2020 som vil bruke
Husebyhallen. Ny skole til erstatning for Kolstad / Saupstad er
foreslått utsatt.
Fleridrettshall.
Uklart om det blir et samlet skoleanlegg eller om det blir to
Idrettens basishall. Pri nr 20 i liste over større anlegg skoleanlegg. Uklart om Nidelv/Nardo skal bygge fotballhall og
Fotball-hall 7'er / 9'er Pri nr 20 i liste større anlegg
idrettshall som skolen skal leie.
Kunstgress 7er.
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