
IDRETTENS PRIORITERING AV ANLEGGSBEHOV I TRONDHEIM 2023-2024. Andre anleggsbehov - rangert. Vedtatt 26. jan 2023 2023-2024

PRI Anlegg Aktivitet Hva idretten ber om

11 Luftsportarena

(Interkommunalt anlegg)

Alle typer luftsport, samt mujlig flerbruk andre 

idretter

Planlegging, utredning. Anleggsbidrag og bidrag til drift. 

12 Fannrem. Regionanlegg hestesport. 

Ridehaller og ridebaner for hestesport.

Flerbruksanlegg for hest.  Rekruttering, bredde og 

toppnivå. Trening, konkurranse,  utstillinger og 

andre aktiviteter

Regulering og anleggsbidrag. Drift av anlegget i 

samarbeid med klubber. Interkommunalt samarbeid

13 O-Kart Buråsen Nasjonale løp, krets- og nærløp, turorientering, 

turbruk, nærmiljøaktivitet, skolebruk

Anleggsbidrag

14 Sørborgen innendørs skytebane Skyting Anleggsbidrag

15 Lade idrettspark- cricket og baseball 

treningsanlegg.  

Cricket og baseball teknikktrening. Essensiselt for 

trygg trening med ball og bat

Tomt og anleggsbidrag 

16 Hallsenter turn, klatring og 

svømming

Trondhjems Turnforening, Trondheim 

klatreklubb og TS&LK

Trening for alle typer innendørsaktiviteter med 

basis i turnanlegg.

Tomt, regulering, anleggsbidrag og rekkefølgekrav.

17 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.

18 Tennishall, Trondheim sør 2-4 baner 

(Tiller eller Heimdal)

Tennis Tomt, regulering og anleggsbidrag

19 Hundekjøreløype Smistad - 

Granåsen

Hundekjøring både sommer og vinter. Bygging og drift av anlegget

20 Diskgolf - regional konkurransebane 

18 hull (Tillerskogen?)

Diskgolf Regulering og finansiering. Drift i samarbeid med klubb.

21 Tiller idrettspark - fase 2

- Fotball / landhockey KG 11 

Fotball, landhockey Bygging og drift av anlegget i samarbeid med Tiller IL

22 Lille Jonsvatnet - utskilling fra store 

Jonsvatnet

Vannsport i Litjvatnet, Digresmyra skyteanlegg og 

mange andre aktiviteter i nedslagsfeltet

Utredning og regulering

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

24 Idrettshall S.P Andersens veg Håndball, volleyball, innebandy, futsal, aerobic, 

spinning, kampsport, andre ballidretter

Tomt, regulering, anleggsbidrag og rekkefølgekrav.

25 Granåsen breddeanlegg og Big Air. 

Høgåsen/Litjåsen. 

Rekruttanlegg, Langrennscross, freeski/Big Air, 

Aktiv park og permanent basisanlegg

Anleggsbidrag 

26 Klett. Kombinert rulleskøytebane/ 

kunstisbane og løpebane friidrett 

Rulleskøyter, skøyter, ishockey og friidrett. Planlegging, utredning. Anleggsbidrag og bidrag drift i et 

samarbeid med  Melhus (og Skaun?) 

27 O-kart Sagelva O-løp på kretsnivå, nærløp, turorientering, turbruk Anleggsbidrag
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28 Kyvannet kajakkpoloanlegg Kajakkpolo trening og konkurranser Anleggsbidrag

29 Spesialhall kampsporter Ulike kampidrettsaktiviteter, spesielt boksing 

trenger et slikt anlegg, men også kickboksing, ju-

jitsu, judo, karate og lignende.   
30 Sandhall. 4 konkurransebaner 

sandvolleyball/ beachhåndball.

Sandvolleyball (og andre sandhallaktiviteter?) Tomt, regulering, finansiering. Drift av anlegget i 

samarbeid med klubber.

31 Granås skole. Idrettshall, KG 9'er 

fotballbane, "friplassen" (friidrett) 

flere mindre idretter.
32 Lade idrettspark. 2 nye KG 11'er. Cricket, fotball, landhockey, rugby Kommunalt anlegg
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