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Ordfører 
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Kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen 

Kommunedirektøren 

Trondheim 07. februar 2023 

 

IDRETTSRÅDET I TRONDHEIMS PRIORITERING AV ANLEGG I TRONDHEIM 2023 – 2024 

 

Bakgrunn 

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. Idretten har besluttet at idrettsrådet 

årlig skal rullere prioriteringslisten og rapportere til kommunens politikere. Kriterier for prioritering av behov 

for idrettsanlegg behandles årlig av vårt årsmøte.  

 

Generelt 

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 viktige anleggsbehov som idretten har. 

 

Idrettsrådet foretar årlig to ulike prioriteringer: 

1. Prioritering av spillemiddelsøknader. 

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

(denne 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 1. november. 

Idrettsrådets har med bakgrunn i dette foretatt rullering av idrettens prioriteringsliste 2023-2024 pr 

26. januar 2023. 

 

Tydelig prioritering av idrettens anleggsbehov 

Prioritetslista var fram til 2021 meget omfattende med mange ulike anleggsbehov. For å 

tydeliggjør idrettens behov og prioritering overfor kommunen, omfatter rapporten kun de 10 høyest prioriterte 

anleggsbehovene i Trondheim. Se vedlegg. 

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. 

Presiseringer til prioritetsarbeidet 

• Interkommunale anlegg kan raskt gis nødvendig prioritet dersom muligheten for realisering i et samarbeid 

med annen kommune er til stede. 

• Skoleanlegg i Trondheim er i hovedsak ikke tatt inn. Bygging av standard skoleanlegg (idrettshall og KG-

bane) følger skoleutbyggingen og planlagt oppstart/ferdigstilling beskrives årlig i kommunens budsjett og 

økonomiplan. 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 blir tatt inn, eks. aktivitetshus. 

• Nærmiljøanlegg er ikke tatt inn i lista. IRT ber om å bli tettere involvert i kommunens prioritering av 

nærmiljøanlegg, da dette også er anlegg av stor betydning for idretten. Det er også et krav i NIFs lov at 

idrettsrådene skal være aktivt med i prioritering av nærmiljøanlegg. 

• 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. 

Konklusjon 

Idrettsrådet har vedtatt vedlagte liste over idrettsanlegg som skal prioriteres først bygget i Trondheim 

kommune de nærmeste årene.  

 

Med hilsen 

IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 

 

 

Anne-Lise Bratsberg /s/         Bjørn Kilskar 

leder styret          daglig leder 

 

Vedlegg: 

Idrettens prioritering av anleggsbehov i Trondheim 2023-2024. Vedtatt 260123 

 

Kopi: 

Trøndelag idrettskrets 

Særkretser, regioner og særforbund 

Orkland idrettsråd, Skaun idrettsråd, Melhus idrettsråd, Malvik idrettsråd og Stjørdal idrettsråd 
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IDRETTENS PRIORITERING AV ANLEGGSBEHOV I TRONDHEIM 2023-2024. Vedtatt 26. jan 2023 2023-2024

PRI Anlegg Aktivitet Hva idretten ber om

1 Leangen. Idrettens aktivitetshus - 

turn og vektløfting

Turn og basistrening alle andre hallidretter. Turn, 

vektløfting og snowboard/freeski supertrampoline 

Bygging og drift av anlegget i samarbeid med idrettslag 

2 Elvepadleanlegg Nedre Leirfoss og 

Sluppen. Slalom og reetablere 

"Sluppenbølgen"

Elvepadling, slalompadling river running og 

feestyle

Regulering og anleggsbidrag. Bidrag/drahjelp fra TK for å 

få etablert slalomanleggene. Reetablering / erstatning av 

"Sluppenbølgene"

3 Bydelsbasseng øst Svømming, stup, dykking, undervanns-rugby og 

vannrelatert aktivitet. Bydelsbad publikum.

Andre aktivitetssaler hvis mulig i kjeller / 

restarealer

Kommunalt anlegg

4 Tiller idrettspark - fase 1

- Ishaller (Ishockey, skøyter, bandy)

- Dansesal

Isidretter med behov for innendørs ishockeyrink, 

dans, samt generell fysisk aktivitet i aktivitetsrom, 

herunder studentidrett på is

Bygging og drift av anlegget i samarbeid med idrettslag. 

Fase 1 ferdigstilt innen 2027

5 11'er KG-bane og friidrettsanlegg 

Heimdal/Breidablikk

Fotball og friidrett Regulering, finansiering og drift. 

6 Skianlegg øst                                 Flerbruksanlegg.  Rekrutteringsanlegg for 

langrenn, rulleski, skileik, sykkel, (ski)orientering, 

mm

Kommunalt anlegg

7 Eberg idrettspark. Idrettshall 2 flater, 

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. 
8 Tiller IL, 9er eller 11'er KG-bane Fotball Regulering, rekkefølgekrav og anleggsbidrag

9 Leangen skøytehall Skøyteidrett Finansiere, bygge og drifte anlegget.

10 Gråkallen Vinterpark

(også mulig lokasjon for BigAir)

Rekrutteringsanlegg organisert /egenorganiserte 

snowboardere, freeskiere og aking.  Barn, 

ungdom, studenter og familier. HC-tilrettelagt

Festekontrakt, anleggsbidrag og kommunal garanti.
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