IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM

Ordføreren
Gruppeledere i bystyret
Kultur-, idretts-og frilufislivskomiteen
Rådmannen
Trondheim 03.09.2010
PRIORITERING AV NYE IDRETTSANLEGG I TRONDHEIM 2010
Bakgrunn
Bystyret vedtok i 2006 at rådmannen i samarbeid med idretten skulle lage en prioriterings
plan 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
prioriteringsutvalg blant idrettene i byen. Utvalget utarbeidet en omforent prioriteringsliste for
bygging av nye idrettsanlegg i Trondheim som ble fremmet for byens politikere. Arbeidet
med å prioritere behovene er tatt inn i Idrettsrådet handlingsplan som behandles årlig av vårt
årsmøte. Idretten har besluttet at Idrettsrådet årlig skal rullere prioriteringslisten og rapportere
til kommunens politikere.
Idrettens prioriteringsliste høsten 2010.
Idrettsrådets har etter innspill fra særkretsene foretatt rullering av prioriteringslisten pr 3.
september 2010.
Kriterier for prioritering
Følgende kriterier er lagt til grunn for arbeidet.
• Dokumentert/ beskrevet behov sett opp mot anleggsdekning i dag og forventet størst
befolkningsvekst og utbygging i østbyen i aksen Tiller Utleira Ranheim.
—

—

•

Mangfold

•

Flerbruk/fleridrett

•

Kost

•

Tilgjengelighet tilrettelagt med god adkomst etc.

—

ivareta små idretter.
både haller og utendørs anlegg, sommer og vinter.

nytte. Mest mulig aktivitet for pengene, helårsbruk av anlegg.

Anlegg som det er vedtatt bygget
Anlegg som tidligere har vært prioritert og som er vedtatt bygget, er løftet opp i toppen av
listen i påvente av ferdigstillelse. Anlegg som har stått på listen og er realisert siden forrige
rullering er beholdt nederst i listen til informasjon.
Anleggskategorier
Alle behovene for nye større idrettsanlegg i Trondheim er samlet i en liste (vedlegg 1).
Regionale anleggsbehov som kan la seg realisere innen Trondheim kommune og som er
naturlig å lokalisere i byen er tatt inn under behovet i denne lista, øvrige regionale behov er
ikke tatt inn i listen og forutsettes fanget opp av regional anleggsplan (bla luftsportssenter og
motorsportsanlegg).
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I tillegg til våre prioriteringsliste over idrettsanlegg i Trondheim har vi laget en liste over
prioriterte behov mindre anlegg og tiltak (vedlegg 2)
•

Nye idrettsanlegg i Trondheim idrettens prioriteringer 2010 (vedlegg I)
Flerbruksanlegg som krever større investeringer. Disse er prioritert fra 1 til 20, samt i
tillegg en rekke anlegg uten innbyrdes prioritering.

•

Prioriterte mindre anlegg og tiltak i Trondheim (vedlegg 2)
Anlegg med store aktivitetsmuligheter med forholdsvis små investeringer. Disse er satt i
to kategorier; I .prioritet og 2.prioritet.

—

Konklusjon
Idrettsrådet har kommet fram til vedlagte omforente liste over idrettsanlegg og
næmiiljøanlegg som bør prioriteres i Trondheim kommune i årene som kommer.

Med hilsen
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Tor Gjermstad s
leder styret
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daglig leder

Vedlegg:
I Nye større idrettsanlegg i Trondheim idrettens prioriteringer 2010
2 Prioriterte mindre anlegg og tiltak i Trondheim
Kopi:
Sør-Trøndelag Idrettskrets
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Vedlegg 1

Kommunal finansieringldelfinansiering av større idrettsanlegg i Trondheim
Idrettens prioritering for 201012011
Endelig prioritering pr 3sept 2010

Vedtatt Husebyliallen med Husebybadet
rehabilitering fase 2 og 3

Vedtatt og forutsettes gjennomført som planlagt. Fase2:
Oppgradering av svømmehall
Fase 3: 0
de
av ldrettshall.
Igangsatt og forutsettes fullført

-

Vedtatt Rekrutteringsbakker Granåsen I Hogåsen
lnk o
raderin last
Vedtatt Lean fl lshal rehabiliteri
Vedtatt Enkel idrettsliall I plasthall

-

Enkel flerbrukshall. Full hallfiate
Inkl tribuner, garderober med mer

Vedtatt Granåsen - toppidrettssenter
1 Utleira - flerbrukshall og kunstgressbane

Flere ulike aktiviteter i hele anlegget

Jfr stor behov dokumentert av flere kretser og kommune

Asveien, Spongdal, Nidarvoll!Sunnland lht kommunal skoleutbygging. Detjs~L
bygges i forbindelse med~j~~ nye skoler / rehab skoler. Bør bygges som
flerbrukshaller for fleksibel utnyttelse av flere aktiviteter i og utenom skoletid for
eksempel håndball, fotball, innebandy, badminton, basket, klatring, kampsport,
bordtennis etc. Det er viktig at idrettens behov tas tidlig inn i planprosessen mht
uts
merkin
la rka
~f
Bygges i forbindelse medalle nye skoler / rehab skoler. Feks 7-er
1 Skoleanlegg - utendørs aktivitet sommer og Flere aktiviteter
kunstgressbane, ballbinge. basket, skileik, friidrett, (kunstfrosset) isbane etc som
vinter (flerbruksanlegg)
ir mur het for variert uteaktivitet sommer
vinter.
Instruktør-og rekrutleringsanlegg alpint, Reguleres sammen med Skistuområde, Lille Gråkallen leir og Gråkallen skipark.
2 Gråkallen sklparki flerbruks anlegg FIS-godkjent slalombakke, inkl
Ansvar Byplankontoret
Gråkallen! Kobberdammen
handicap alpint, alle freestylegrener, sk
og brettcross, big-jump. Terrengsykling
- downhill /freepide
I Skoleldrettshaller (flerbrukshaller)

Flere aktiviteter og klubbiokaler

3 Curllnghall med min. 4 baner

Curling

Må sees i sammenheng med pågående oppgradering av kjølegg i
Leangenanlegget.

4 Ladeanlegget - oppgradeflng

Fotball, am.fotball, sandvolleyball.
utendørs isaktiviteter
baseball
b criket fdsbee m.fl.
Tennis

Kunstgressbaner til breddefotball, rugby, am.fotball, og baseball.Trondheims
konkurranseanlegg for sandvolleyball

5 Utvidelse tennisanlegg Øya
6 Speslalhall kampsport, judo og boksing
7 Skyteanlegg Jensvannet
6 Speslalhall Bordtennls Ranileim

Bordtennis

Bygges i tilknytning til Ranheimshallen i 2.etg

9 Skøytebane Leangen ute

Lengdeløp, skøyter, kunstiøp, bandy,
ishockey

Flerbniks isfiate. Oppgradering av lengdeløpsbane og kunstis indre bane.

Langrenn og skiskyting sommer og
vinter, skyting

Snoproduksjonsutstyr og ferdigstillelse oppgradering av løyper, skiver og
standplass

Turn og basistrening mange idretter.
Stort tensial flerbruk

Bør bygges i tilknytning til flerbrukshallerl skoleidrettshaller

12 Basishali tum

Akseptert som prinsipp av Trondheim

Samarbeid mellom Kommunen og s
om å gjennomføre regulering. Enighet om å vurdere
altemativer uten stor alpinbakke.

Curlingforbundet har hatt møte med Trondheim Kommune.
Kommunen har bestilt et forprosjekt bestilt av Asplan- under
arbeid.
Reg.saken ferdigbehandlet 22.06.10, Det fremmes planforslag
alt.0, som inebærer oppgradering av banene og vanlig
vedlikehold, samt tribune.

Nytt innendørsanlegg med 4 baner på eksisterende anleggsområde. Flytting og
reduk n av utendørsan
et fra 4 til 3 baner.
Bør bygges i tilknytning til flerbwkshaller I skoleidrettshaller

Felles for flere kampsporter, judo og
boksin
Skyting

10 Saupstad skisenter

Vedtatt o forutsettes ft,llført.
6 mill bevilget 2009. Forutsettes fullført i et samarbeid med
klubber høsten 2010. Kolstad er ikke lenger aktuell.
Kommunen er nå i samtaler med Flatåsen
Rammetillatelse gitt. Utbygger venter på avklaring fra
kommunen
flere forhold iffit
ektet.
Enighet med kommunen om at dette prosjektet skal startes.
Vanskeligheter med erhverv av grunn forsinker prosjektet.

Reguleringsplan skal uarbeides for alle 4 skyteanlegg. Ansva
B lan
Konkret prosjekt, inkludert finansiering, knyttet til
Ranheimshallen utredes
Står ikke i økonomiplan 2010-201 3, men står på kommunens
liste over an
som har behov for rehabiliteri

1

Oppgradering og tilpasseing til yngre utøvere er gjennomført.
Forlengelse av sandplass/rehab standplass er igangsaft.
Sn roduk nsuts
lanla t. $ iiilemiddelsøknad 2011

Vedlegg 1

—

13 5
lalhall s
14 Flerbrukshall 2- Tiller
15 Rulleskiløype Ferista

5
bu
flere ulike innendørs aktiviteter
Rulleski, gang/tur, t,im.

16 Svømmehall 25 m -Trondheim øst

Svømming dykking,
uv- b
Fotball
Vannhopp sommer, samt rulleski,
kkel, a
r trim.
Fotball kunstgress bredde,friidrett ute, Breidablikk
innendørs hallaktiviteter
Flere ulike innendørs aktiviteter
Jfr stor behov dokumentert av kretser
kommune
Tennis, badminton,
sh
Bør b
i tilkn i til flerbnikshaller / skoleidrettshaller
lshocke , skø er, k’elkehocke
Rulleski, sftkel. gang/tur. trim.
Rulleskiløypa flytter mye aktivitet bort fra bilveg. Må tilpasses skiskyting mht
sfratlèrunder, sk ‘ etc,
BiFard
Flere ulike innendørs aktiviteter
Jfr stor behov dokumentert av kretser
kommune
Golf
Utvidelse til 18 hull
Ridni
den
Vaadan
Langrenn sommer og vinter, skiskyting, Oppgradening m bla rulleskiløype, forlengelse av standplass,el.skiver, lys,
snøproduksjonsutstyr, skytehall, skileik etc
skyting, sykkel

17 Kuns
breddefotball -8
ie Vannhoppanlegg Granåsen

sen

19 Heimdal flerbruksanlegg
20 Flerbrukshall 3- Brøset /Lean n
5
Ihall tennis badmlnto s uash
Ishall - trenl Tiller
Rulleskiløype Granåsen
5 sialhall bi rd
Flerbrukshall 4-8
Golfbane Sommerseter
Hestes il
Nilsbyen skianlegg
Rullesklløype Granåsen - Saupstad

Rulleski, sykkel, gang/tur, ffim.

flytte mer av aktiviteten bort fra bilveg.

Orlenterin
Bratsbe skiarena
Granåsen - skiskyting A-llsens

Orienteri
Lan renn, s kel
Skiskyting

o
o

Hall sandaktiviteter

Sandvolleyball, beach-håndball, fotball
m.fl
Langrenn, løping,
Nytt skianlegg / skistadion / skileik
syl<kel, alpint rekr,
ho rekr, rulleskitrase?
Jfr stor behov dokumentert av kretser
kommune
Tum og basistrening mange idretter.
Bør bygges i tilknytning til flerbrukshaller / skoleidrettshaller
Stort tensial flerbruk
Tursti, sykkel, rulleski, casting, t,im,
Trlrettelegging for mange typer aktiviteter sommer og vinter ved / rundt
skileik etc. HC—tilpasset
Vikeraunqønna - Stokkanbakken.

Stelntraøa skianlegg (Estenstadmarka)
Flerbrukshaller Ebe
Basishall turn nr 2

Lade

Granåsen

VlkerauntJønna. Aktivitets-og frlluftsanlegg

Kunstgressbaner (Strinda, Saupstad,
Sentrum
Nardo
Rulleskiløype Granåsen - Nllsbyen (- Ferista) Rulleski, sykkel, gang/tur. tnim.

Ferdi
Ferdl
Ferd

Må sees i sammenhe med bl.a laner Nilsb n
Jfr stor behov dokumentert av kretser o kommune
Flytte mer av aktiviteten bort fra bilveg. Løype tilpasset yngre utøvere.
Ferd’ stilli
Mulig å beholde svømmehall på Brøseth - sett opp mot igangsau
uleri sarbeid?
Jfr stor behov dokumentert av kretser
kommune
Freestyle I vannhoppanlegg som erstatning for tidligere anlegg i Jonsvatnet.

Snøproduksjonsanlegg Granåsen la renns
r
Ranheim frlldrettshall
flerbruksan
L
er
Ilseterm ne
0-kart for VM 2010

Langrenn

Orientert

raderi kart i flere områder
rederi
t. Fullføres
WC-anlegg, og avlasting for de to andre anleggene

I

Privat
8

—

‘

I

I

kt. (3odk’ nt av I)

sakskontoret

sen har utsatt laner om rehabiliterin av 7år-bane

En prosjketgruppe jobber med saken. Planene ble forevist
skikre
i uke 34.
Vil kreve re uleri

Fortsatt på uprioritert plass i Sti-og løypeplan. Planen skal
nilleres i 2010/2011
Behandlet i formannskap 28.04.09. Permanent
konkurransearena for skiskyting innarbeides i den kommende
helhetl’ e akt.lan for Granåsen,

Står

u rioritert lass i Sti-o lø

lan.

Regulert både atkomst og bakke, men utbygging må avente.
Ma ler både midler ca 12 mill
tillatelse til b
start

Jfr stor behov dokumentert av kretser og kommune
Flytte mer av aktiviteten bort fra bilveg. Må tilpasses skiskyting mht strafferunder,
sk ‘n etc.
Permanent snøproduksjon i langrennløyper

Kommunal andel

Fortsatt på uprioritert plass i SV-og løypeplan. Planen skal
rulleres i 2010/2011
Fullført
Fullføres hest 2010
Fullført

Vedlegg 2

Kommunal finansieringldelfinansiering av mindre idrettsanlegg!tiltak i Trondheim
Idrettens prioritering for 201012011
Endelig prioritering pr 3.sept 2010

I Hundekjoreløype
I Tomt til boblehall tennis
RanheimlCharlottenlund

-

I Hallsteinkollen
I Feltskytebane for bueskyting - Munkaunet
I Maritimt fellesanlegg
I Løypenett i marka øst

Hundekjøring

Erstatning for løype som ikke lenger kan benyttes ved Kyvannet. Det ble bevilget 1 mill til prosjektet i 2008. Midlene ble senere omprioritert.

Tennis

Eksisterende ‘Boble” på Strinda skal rives 2011. Tennis ønsker å bygge ny “boble”, men trenger tomt. Aktuelt ifm Ranheim idrettsanlegg

Skileik, alpint,
ho
la renn
Bueskyting

Oppgradering skileik / snøbrett
Planene er godkjent av kommunen, men klubben mangler finansiering. Ikke iverksatt

Padling, roing,
Felles aktivitetshus m. lagerkapasitet. Båtplasser.
d kkin • seili
Langrenn, sykkel. ____________________
Rehabilitering/utbedrina av løypenettet Bratsberg - Jonsvannet - Utleira - Strindamarka - Reppe- Ranheim. Prioritering av østbyen. ref
løping, turgåere utbygging og bef.vekst

I Sandvolleybaner Lade - konkurranseanlegg San dvolley

2 baner er bygget. Trenger en bane til

I Terren lø er s kkel. Konk 0 trenin
I Stupebrett og bobleanlegg stup - Pirbadet

5 kkel
Svørnming-stup

Tilrettel
i , merki , r uleri
utbedri av traseer både øst
Bedre treningsforhold og bedret sikkerhet for stup

I
I
I
2
2
2

5 kkel
Klatri
Tennis
Friidrett
Svømmi
Alpint og snøbrett

Breidablikk
I tilkn i til skoler, nærmil’øanl
haller
o raderin av eksisterende baner Da
8
al
Genno
I0
raderi av eksisterende anl
5 anl
Påbegynt. Vei/adkomst og parkering gjenstår. Fullføres

2 Friidrett - nærmireanle I “fri assen”
2 Basket utendorsanlegg !nærmlljøanlegg 3

Friidrett
Basket

Heimdal/Breidablikk eller nedre B åsen
I tilknyting til skole

2 Ballbin r
2 Steinanbakken

BalIs ill
Alpint,hopp,aking Inkl tilkobling for mobilt snøproduksjonsutstyr

BMX-bane
Buldreve er! små klatreve
Tennisanle Dal ård
Friidrett - nærmil øanle I “fri lassen”
Skolebassen
Stokkan alpinanlegg

Ferdig

Skileik v!Byåsbakken

Ferdi
Ferdi
Ferdi
Ferdi

Nær o-kart skolekart
Basketbaner 2.stk ‘ Rosenbo
Basketbane
Leutenhaven
Castin anl
ved Gaula

Alpint,hopp,
la renn
Orienteri
Basket
Basket
Casti

.

vest for b en

Gis lavere

enn n

25-meters basse

øst liste idrettsanl

