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Ordfører 

Gruppeledere i bystyret 

Kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen 

Kommunedirektøren 

 

         Trondheim 03. februar 2021 

 

 

 

PRIORITERING BEHOV FOR IDRETTSANLEGG I TRONDHEIM 2021-2022 

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 Trøndelag fylkeskommune gjør en utmerket 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 mener 

derfor det er viktig at kommunen forsterker fokuset på øvrige behov som idretten har for anlegg.  

 

Idrettsrådet kommer årlig med to ulike prioriteringer: 

1. Prioritering av spillemiddelsøknader. 

2. Prioritering av nye anlegg vi mener skal finansieres helt eller delvis av kommunen 

(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.  

 

Innspill og behandling  

Arbeidet er i hovedsak basert på innspill fra særkretser og særforbund med frist 15. september. 

 

Idrettsrådets har med bakgrunn i dette foretatt rullering av idrettens prioriteringsliste 2021-2022 pr 

27. januar 2021. 

 

Tydelig prioritering av idrettens behov 

Prioritetslista er de siste årene blitt meget omfattende med mange ulike anleggsbehov. For å gi et 

oversiktlig innspill som tydeliggjør idrettens prioritering overfor kommunen viderefører vi siste års 

struktur i lista. 
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• Alle idrettsanlegg inngår samlet i en prioritert liste. 

Alle anleggsbehov uansett størrelse, er samlet i en liste. Anleggene er prioritert fra 1 til 34, og 

alle anlegg har fått en egen prioritet. Merk: Interkommunale anlegg kan raskt gis nødvendig 

prioritet dersom muligheten for realisering i et samarbeid med annen kommune er til stede. 

 

• Andre registrerte behov for anlegg er lagt alfabetisk i egen liste. 

For å tydeliggjøre de høyest prioriterte anleggene, er et stort antall øvrige innmeldte 

anleggsbehov samlet i et eget vedlegg. Vi presiserer at lista er sortert alfabetisk uten intern 

prioritering. Dette er også viktige anleggsbehov som sannsynligvis etter hvert vil bli løftet inn 

i prioritert liste. Når dette skjer vil være avhengig av særidrettenes årlige innspill og aktivt 

arbeid/prosjektering fra de som «eier» prosjektet. 

 

• Skoleanlegg i Trondheim er i hovedsak ikke tatt inn i listene. 

Bygging av standard skoleanlegg (idrettshall og KG-bane) følger skoleutbyggingen og 

planlagt oppstart/ferdigstilling beskrives årlig i kommunens budsjett og økonomiplan. Det er 

derfor ikke behov for at dette ligger som eget vedlegg til vår prioriteringsliste. Kun 

skoleanlegg der kommunen har signalisert at idrettslag kan være utbygger, samt konkrete 

anleggsbehov ved nye skoler ut over det som er vedtatt som standard i PIF-plan er ivaretatt i 

listene.  

 

• Nærmiljøanlegg er ikke tatt inn i lista. 

Idrettene er ikke bedt om innmelding av behov for nærmiljøanlegg.  Dette skal ivaretas via 

andre rutiner i kommunen. IRT ber imidlertid om å bli involvert og få gi uttalelse til 

rådmannens prioritering av nærmiljøanlegg da dette også er anlegg av STOR betydning for 

idretten. 

 

• Oppgradering/rehabilitering/kjøp av eksisterende anlegg er ikke tatt inn i lista. 

IRT mener vår oppgave i denne sammenheng er å prioritere nye anleggsbehov, og at 

prioriteringslista blir bedre og tydeligere ved ikke å ta inn alle behov for rehabilitering av 

eksisterende anlegg og evt. kjøp av eksisterende anlegg. Enkelte eksisterende anlegg som 

krever omfattende transformering/ombygging, er imidlertid tatt inn.  

 

• Anlegg som er påbegynt eller ferdig finansiert er ikke tatt inn i lista. 

Anleggene vil bli realisert, og de trenger derfor ikke lenger ligge i lista.  

 

• Utstyrsbehov er ikke tatt inn i lista. 

Dette ivaretas via egne ordninger med midler avsatt til utstyr kommunale anlegg og 

kommunal støtte utstyr private anlegg.  

 

 

Beskrivelse av idrettens behov 

Lista beskriver i egen kolonne hva idretten ber Trondheim kommune om å bidra med i det enkelte 

prosjekt. 
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Kommunalt 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. Idrettsrådet opprettholder oppfordringen til 

kommunen om å utvikle gode finansierings- og driftsmodeller for alle private anleggstyper (lik de 

som er besluttet for idrettshaller), også anlegg som ikke ligger i tilknytning til skole. 

 

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/       Bjørn Kilskar 

styreleder        daglig leder   

  

 

 

 

            

Vedlegg:  

1. Idrettens prioriteringsliste over anleggsbehov 2021-2022 

2. Andre registrerte behov idrettsanlegg 2021-2022 

 

 

Kopi: 

Trøndelag idrettskrets 

Særkretser, regioner og særforbund 

Skaun idrettsråd 

Melhus idrettsråd 

Malvik idrettsråd 
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IDRETTENS PRIORITERINGSLISTE TRONDHEIM 2021-2022 - 270121 2021-2022

PRI Anlegg Aktivitet Hva idretten ber om

1 Tiller idrettspark - regulering Ferdigstille regulering i løpet av 2021

2 Leangen. Idrettens basishall og 

trenings- og konk.anlegg for 

vektløfting og styrkeløft. 

Supertrampoline. 

Turn og basistrening alle andre 

hallidretter. Vektløfting, styrkeløft og 

snowboard/freeski 

Bygging og drift av anlegget i samarbeid med idrettslag 

3 Spesialhall skyting. Granåsen

10-15-50 m.

Skyting, skiskyting, DFS Tomt, regulering og anleggsbidrag.  Finansiering av 

garderobedel.

4 Elvepadleanlegg Nedre Leirfoss og 

Sluppen

Elvepadling, slalompadling river 

running og feestyle

Regulering og anleggsbidrag. Bidrag/drahjelp fra TK for 

å få etablert slalomanleggene. Reetablering / erstatning 

av "Sluppenbølgene"
5 Granåsen fotballhall KG 11'er

 og fullverdig klatrehall

Fotball og klatring Bygging og drift av anlegget

6 Bydelsbasseng øst Svømming, stup, dykking, 

undervanns-rugby og vannrelatert 

aktivitet. Bydelsbad publikum

Bygging og drift av anlegget

7 Tiller idrettspark - fase 1

- Ishaller (Ishockey, skøyter, bandy)

Mange ute og inneidretter, herundert 

isidretter og studentidrett på is

Bygging og drift av anlegget i samarbeid med idrettslag. 

Fase 1 ferdigstilt innen 2025

8 Skianlegg øst                                 Flerbruksanlegg.  

Rekrutteringsanlegg for langrenn, 

rulleski, skileik, sykkel, 

(ski)orientering, mm

Kommunalt anlegg

9 Motorsportarena Skaun. 

(Interkommunalt anlegg)

Bilsport og motorsykkel Planlegging, utredning. Anleggsbidrag og bidrag til drift. 

TK bør være part i et slikt anlegg for å kunne gi et tilbud 

til Trondheims befolkning.
10 11'er KG-bane og friidrettsanlegg 

Heimdal/Breidablikk

Fotball og friidrett Regulering, finansiering og drift. 

11 Idrettshall Myra Flere ulike innendørs aktiviteter. Snarlig avklaring valg av tomt. Standard investerings-og 

driftsavtale med Trondheim kommune. Tomt, regulering 

og anleggsbidrag. Rekkefølgekrav dekket av TK. 

Idrettsrådet i Trondheim Side 1 av 3



IDRETTENS PRIORITERINGSLISTE TRONDHEIM 2021-2022 - 270121 2021-2022

PRI Anlegg Aktivitet Hva idretten ber om

12 Luftsportarena  (Interkommunalt 

anlegg)

Alle typer luftsport, samt mujlig 

flerbruk andre idretter

Planlegging, utredning. Anleggsbidrag og bidrag til drift. 

TK bør være part i et slikt anlegg for å kunne gi et tilbud 

til Trondheims befolkning.
13 Skøytehall Leangen Skøyteidrett Finansiere, bygge og drifte anlegget.

14 Eberg idrettspark. Idrettshall, 

aktivitetshus og div utendørsanlegg

Mange ulike innendørs og utendørs 

aktiviteter

Tilskudd konseptutredning.

Hall: Standard investerings-og driftsavtale med 

Trondheim kommune. Tomt, regulering og 

anleggsbidrag. Rekkefølgekrav dekket av TK. 
15 Sørborgen innendørs skytebane Skyting Anleggsbidrag

16 Hundekjøreløype Smistad - 

Granåsen

Hundekjøring både sommer og vinter. Bygging og drift av anlegget

17 Hestesportsanlegg - regionanlegg. 

To ridehaller og utendørs ridebaner. 

(Interkommunalt anlegg)

Flerbruksanlegg for hest.  

Rekruttering, bredde og toppnivå. 

Tomt, regulering og anleggbidrag. TK dekker 

rekkefølgekrav. Drift av anlegg i samarbeide klubber. 

18 Ishall og aktivitetshus Dalgård Isidretter, bokselokale garderober og 

styrkerom

Kommunalt anlegg, drift i samarbeid med idretten

19 Kombinert rulleskøytebane/ 

kunstisbane og løpebane friidrett på 

Klett. (Interkommunalt anlegg)

Rulleskøyter, skøyter, ishockey og 

friidrett.

Planlegging, utredning. Anleggsbidrag og bidrag drift i 

et samarbeid med  Melhus og Skaun. 

20 Vassfjellet skisenter Hovedanlegg trening og konkurranser 

i alpine grener, freeski/freestyle og 

snowboard. HC-tilrettelagt. 

Rekrutterings- og breddeanlegg.

Festekontrakt, anleggsbidrag og kommunal garanti.

21 Tiller idrettspark - fase 2

- Fotball KG 11 og KG 9

Fotball Bygging og drift av anlegget i samarbeid med Tiller IL

22 O-kart Sagelva O-løp på kretsnivå, nærløp, 

turorientering, turbruk

Anleggsbidrag

23 Båthus for roing NTNUI i samarbeid med andre 

roklubber i Trondheim.

Tomt, regulering og anleggsbidrag 
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IDRETTENS PRIORITERINGSLISTE TRONDHEIM 2021-2022 - 270121 2021-2022

PRI Anlegg Aktivitet Hva idretten ber om

24 Gråkallen Vinterpark Rekrutteringsanlegg organisert 

/egenorganiserte snowboardere og 

freeskiere. Barn, ungdom, studenter 

og familier. HC-tilrettelagt

Festekontrakt, anleggsbidrag og kommunal garanti.

25 Idrettens aktivitetshus og 

idrettshall. Nidarvoll Sunnland 

skole.

Mange innendørs og utendørs 

aktiviteter. Aktivitetshus: Dans, 

fekting,bryting, judo, bordtennis, 

boksing m.fl

Aktivitetshus: Kommunalt anlegg med drift i samarbeid 

med idrettslag og kulturenheten

Idrettshall: Kommunalt anlegg

26 Trondheim Golf klubb. Divingrange 

og flerbruksanlegg

Flerbruksanlegg for idretter, 

mosjonister og bevegelseshemmede. 

Mulige idretter: Hockey, 

terrengsykling, terrengløping, 

freesbee golf, curling.

Kommunal støtte forprosjektering

27 Rulleskianlegg Nilsbyen, Byåsen 

Skiskytterlag

Rulleskiskyting, langrenn på rulleski, 

skilek.

Anleggsbidrag og evt regulering

28 Tennishall, Trondheim sør 2-4 baner 

(Tiller eller Heimdal)

Tennis Tomt, regulering og anleggsbidrag

29 Idrettshall S.P Andersens veg Håndball, volleyball, innebandy, 

futsal, aerobic, spinning, kampsport, 

andre ballidretter

Tomt, regulering, anleggsbidrag og rekkefølgekrav.

30 Fleridrettshall og 9'er fotballhall 

Lade idrettspark.

Flere ulike innendørs aktiviteter. 

Innendørs fotballaktivitet

Idrettshall: Standard investerings-og driftsavtale med 

Trondheim kommune. Rekkefølgekrav dekket av TK.  

Fotballhall / cageballhall anleggsbidrag
31 Cricket og baseball øvingsanlegg. 

Slagbur/treningsnett Lade 

idrettspark, sambruk med baseball 

Cricket og baseball øvingsanlegg 

med  Practice Nets og Cricket 

Bowling Machine

Tomt og anleggsbidrag 

32 Vannsportsenter Østmarkneset Kajakk, dykking og annen vannsport Anleggsbidrag og evt regulering

33 O-Kart Buråsen Norgescupfinale og NM jr. stafett 

2021, krets- og nærløp, 

turorientering, turbruk, 

nærmiljøaktivitet, skolebruk

Anleggsbidrag

34 Kyvannet kajakkpoloanlegg Kajakkpolo trening og konkurranser Anleggsbidrag
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IDRETTENS PRIORITERINGSLISTE TRONDHEIM 2021-2022. ANDRE ANLEGGSBEHOV - 270121 (Listet alfabetisk) 2021-2022

PRI Anlegg Aktivitet Hva idretten ber om

Andre 

anleggs

behov

Akebakke Sørem Naurbaneaking, pulkutfor, barne- og 

familieaktiviteter

Finansiere, bygge og drifte anlegget

Andre 

anleggs

behov

Bueskytteranlegg store konkurranser. 

Flatt areal på 140X 160-190m som er 

tilrettelagt og tilgang fellesfunksjoner/ 

infrastruktur f.eks i Granåsen.

Bueskyting Regulering og opprbeiding av brukbart areal.

Andre 

anleggs

behov

Byarena Ishockey Byarena + treningsflate. Kamparena for 

topplag i kvinne og herreserie, samt 

treningsflater for bredde.

Støtte til utkjøp av tomt, regulering og kommunal leie 

av  istid til breddeidretten.

Andre 

anleggs

behov

Charlottenlund SK, 9'er KG

(utvide fra 7'er)

Fotball Regulering og anleggsbidrag

Andre 

anleggs

behov

Cricket treningsområde innendørs med 

nett, og mobil cricketmatte og ballmaskin

Treningsfasilitet for cricket innendørs på 

vinterstid. 

Tilgang idrettshall m/ utstyr for rigging

Andre 

anleggs

behov

Cricket treningsområde utendørs Mindre gressområde til trening for barn, 

unge, og sosial cricket. Ikke nødvendigvis 

med permanent pitch. 

Kommunalt anlegg. Drift i samarbeid klubb

Andre 

anleggs

behov

Digresmyra skyteanlegg. 50 m utendørs 

riflebane. 

Skyting Regulering og anleggsbidrag.

Andre 

anleggs

behov

Ferista Nærskianlegg - Videreutvikling av 

dagens BSK anlegg.

Treningsaktiviteter og konkurranser knyttet 

til skileik, langrenn og hopp/kombinert, 

inkludert rulleskiløype. 

Anleggsbidrag og evt regulering

Andre 

anleggs

behov

Fotballanlegg Strindheim IL - Leangen.

9er fotballhall og utvidet banekapasitet

Tribune, klubbhus og garderober

Fotball Regulering, tomt og anleggsbidrag.

Andre 

anleggs

behov

Friidrettsanlegg - fullverdig. Nord-Øst 

Trondheim (Tidl Dragvoll)

Friidrett, Løkkefotball og uorganiserte 

aktiviteter.

Regulering, finansiering og drift. 

Andre 

anleggs

behov

Frisbeegolfanlegg 2x18-hulls 

konkurransebane. 

Diskgolf Regulering og finansiering. Drift i samarbeid med 

klubb.
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IDRETTENS PRIORITERINGSLISTE TRONDHEIM 2021-2022. ANDRE ANLEGGSBEHOV - 270121 (Listet alfabetisk) 2021-2022

PRI Anlegg Aktivitet Hva idretten ber om

Andre 

anleggs

behov

Gløshaugen idrettspark. Nye delanlegg  

og ombygging/ rehabilitering

Amerikansk fotball, fotball, rumpeldunk, 

lacrosse, rugby, volleyball, basketball, 

Calisthenics. Åpent for allmennheten og 

brukt mye av skoler i nærheten på dagtid.

Dekket rekkefølgekrav og anleggsbidrag.

Andre 

anleggs

behov

Granåsen breddeanlegg og Big Air. 

Høgåsen/Litjåsen. 

Rekruttanlegg, Langrennscross, freeski/Big 

Air, Aktiv park og permanent basisanlegg

Anleggsbidrag 

Andre 

anleggs

behov

Hallsteinkollen Treningsaktiviteter og konkurranser skileik, 

rekrutt alpin, hopp og langrenn

Anleggsbidrag og evt regulering for reetablering av 

anlegg. 

Andre 

anleggs

behov

Havstein fotballhall 9'er , Sverresborg IF Fotball Regulering og anleggsbidrag. 

Andre 

anleggs

behov

Idrettens basishall i tilknytning til 

skolebygg 

Turn,basistrening,kompetanseutvkling 

mellom ulike idretter. Barnehage,skole og 

SFO, folkehelsetiltak, kulturtiltak.  

Finansiere og bygge. Drift i samarbeid med 

idrettslag.Samlokalisering med skoleidrettshall

Andre 

anleggs

behov

Idrettens basishall integrert i nytt anlegg i 

område Granåsen langs Kongsvegen.

Turn,basistrening,kompetanseutvkling 

mellom ulike idretter,aktivitet barnehage, 

Trønderhopp, skole og Olympiatoppen, 

folkehelsetiltak

Tomt, regulering og anleggsbidrag. Rekkefølgekrav 

dekket av TK

Andre 

anleggs

behov

Idrettshall Klæbu, en flate Flere ulike innendørs aktiviteter. Kommunalt anlegg?

Tomt, regulering og anleggsbidrag. Rekkefølgekrav 

dekket av TK. 

Andre 

anleggs

behov

Jonsvatnet IL. Flerbrukshall og fotballhall Fotball Tomt, regulering, anleggsbidrag og rekkefølgekrav.

andre 

anleggs

behov

Kampsportlokaler 

- arealer primært i tilknytning til andre anlegg

Taekwondo, boksing, kickboksing, judo, 

jujutsu, annen kampsport. En "Kampsport-

HUB" 

Bygging og drift av anlegget i samarbeid med 

idrettslag

Andre 

anleggs

behov

Landhockey - tilrettelagt i neste 

kommunale 11-er fotball

Landhockey Finansiere, bygge og drifte anlegget

Andre 

anleggs

behov

Leinstrand. Kunstgress 11'er Fotball for Leinstrand IL Regulering, rekkefølgekrav og anleggsbidrag.
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IDRETTENS PRIORITERINGSLISTE TRONDHEIM 2021-2022. ANDRE ANLEGGSBEHOV - 270121 (Listet alfabetisk) 2021-2022

PRI Anlegg Aktivitet Hva idretten ber om

Andre 

anleggs

behov

Midt-Norsk Sjøsportarena Seiling, windsurf, surfing, kite, standup 

padling, roing, jolle-seiling.

Tomt, regulering og anleggsbidrag.

Andre 

anleggs

behov

Motorsportanlegg innendørs , Tiller 

Trondheim

Motocross/Supercross, Trial, Enduro, Mini 

Moto, Speedway, ATV/Quad, Supermotard, 

Freestyle, Radiostyrt bilsport, Andre akt: 

skateboard, bmx sykling, klatring, action- og 

xtremesport.

Tomt, regulering og anleggsbidrag. Prosessledelse 

for å samle motorsportene. 

Andre 

anleggs

behov

Nissekollen - Kunstgress 9'er (utvide KG 

7'er)

Fotball barn og unge Anleggsbidrag for utvidelse av eksisterende 7’er 

bane.

Andre 

anleggs

behov

Overvik 11'er KG Ranheim IL (CSK / 

Strindheim IL)

Fotball Regulering og anleggsbidrag

Andre 

anleggs

behov

Sandhall. 4 konkurransebaner 

sandvolleyball/ beachhåndball.

Sandvolleyball (og andre 

sandhallaktiviteter?)

Tomt, regulering, finansiering. Drift av anlegget i 

samarbeid med klubber.

Andre 

anleggs

behov

Sjetne Kunstgress - utvidelse og 

rehabilitering av dagens anlegg

Fotball Regulering og anleggsbidrag

Andre 

anleggs

behov

Sjøflyarena Litjvatnet. (Interkommunalt 

anlegg)

Sjøflygning Anleggsbidrag og bidrag til drift. Trondheim 

kommune må være part i et slikt anlegg for å kunne 

gi et tilbud til Trondheims befolkning.

Andre 

anleggs

behov

Steinan Skitrekk - videreutvikling av 

anlegget og tilkobling for mobilt 

snøproduksjonsanlegg.

Treningsaktiviteter rekrutt alpin, hopp, aking, 

sykkel mm

Anleggsbidrag  og evt regulering

Andre 

anleggs

behov

Stokkan alpinanlegg Trening og konkurranser alpine grener, 

freeski/freestyle og snowboard. 

Rekrutterings- og breddeanlegg. 

Skileikområde 

Erverv adkomst og parkering kombinert med 

kommunal innfartsport til marka. Langsiktige avtaler 

grunneiere., Anleggsbidrag utbygging og etablering 

strøm, vann, avløp
Andre 

anleggs

behov

Surf, elvebølge / Unit Surf pool Surf
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PRI Anlegg Aktivitet Hva idretten ber om

Andre 

anleggs

behov

Tiller idrettspark - fase 3

Idrettshaller /kampsporthall/ friidrettshall 

aktivitetshus /aktivitetsflater ute for mange 

ulike idretter.

Andre 

anleggs

behov

Tiller IL, 9er/11'er KG-bane Fotball Regulering, rekkefølgekrav og anleggsbidrag

Andre 

anleggs

behov

Trondhjems Turnforening. Hallsenter. Trening for alle typer innendørsaktiviteter 

med basis i turnanlegg.

Bidra i muligheter for endelig lokalisering.  

Investeringsstøtte, driftsstøtte.

Andre 

anleggs

behov

Utskilling av lille Jonsvatnet fra store 

Jonsvatnet

Vannsport i Litjvatnet Utredning og regulering

Andre 

anleggs

behov

Vikerauntjønna aktivitets- og 

friluftsanlegg

Tursti, sykkel, rulleski, casting, trim, skileik 

etc. HC-tilpasset

Regulere, finansiere og drifte

Andre 

anleggs

behov

Wavepool Surf Bygging og drift av anlegget
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