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1. Innledning
Planen skal bidra til at anleggsutviklingen best mulig stimulerer den aktivitetsutvikling som idretten i
Trøndelag ønsker.

2. Planprosessen
•
•
•
•
•
•

Mal fra tidligere planer N-T 2014-2018 og 2018-2022
Skriftlige innspill fra særidretter og idrettsråd 2019
Skriftlig høring 2020
Idrettskretstinget 2020 → strategidokumentet
Skriftlig høring 2021
Ledermøtet 24. april 2021

3. Definisjoner og avgrensning
Denne planen omhandler «anlegg av regional betydning innenfor naturlige aktivitets- og
anleggsfellesskap».
Anlegg skal som utgangspunkt ligge nærmest mulig der folk bor, men for anlegg vi ikke kan forvente å
ha i alle nærmiljø så er det ofte akseptabelt med reiseavstand på inntil en halv time hver vei med bil.
Dette gjelder i større grad anlegg til organiserte konkurranser enn anlegg til trening, og i all hovedsak
anlegg til voksne og eldre ungdom.
Grunnet geografiske/demografiske forhold vil det i enkelte områder i fylket være aktuelt å tøye
denne halvtimen opp til en time (og stedvis også mer). Eksempler på dette er ekstra lange avstander i
Indre Namdal og rushtidstrafikk i Trondheim. Strategidokumentet fra Idrettskretstinget vedtok derfor
en time som ramme, selv om utgangspunktet fortsatt er anlegg innenfor en halv time reisetid hver
vei.
Størrelse og utforming av et «anlegg av regional betydning innenfor naturlige aktivitets- og
anleggsfellesskap» vil variere med idrettens egenart og utbredelse i det aktuelle geografiske område.
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En generell beskrivelse kan allikevel være «et anlegg med mulig betydning for flere brukergrupper og
idrettslag på tvers av kommunegrensene».
Særidrettene har kommet med innspill til en beskrivelse av hvilken type/størrelse/utforming av
idrettsanlegg vi her snakker om. Disse innspillene er brukt som grunnlag for planens innhold, selv om
ikke alt som er foreslått er prioritert inn.
Planen behandler ikke spesifikt anlegg beregnet på nasjonale/internasjonale arrangement, men
indirekte kan anleggene i denne planen også være av betydning for dette.
Planen omfatter heller ikke lokale mindre anlegg, men denne anleggsutviklingen må allikevel også ses
i en helhet på tvers av geografi og særidrett. Blant annet for å unngå overetablering av antall anlegg i
forhold til målgrupper (antall innbyggere) i et område.

4. Hensikt og mål med planen
Idrettsanlegg er et virkemiddel som skal stimulere den aktivitetsutvikling som særidrettene og
idrettsrådene har prioritert på vegne av idrettslagene i Trøndelag gjennom vedtak på
Idrettskretstinget.
På tvers av særidrett, geografi og demografi, skal denne helhetlige planen legge til rette for best
mulig ressursutnyttelse på anleggssida, til idrettens og samfunnets beste i fylket.
Planen skal stimulere til å utnytte de ulike tilskuddsordninger best mulig, og bidra til at Trøndelag
utnytter en størst mulig andel av den nasjonale spillemiddelpotten til anlegg.
Planen legger føringer, for anleggsutviklinga i fylket. Disse føringene kan stimulere de anlegg planen
prioriterer, men tilsvarende også oppfattes begrensende for enkelte særidretter eller lokale ildsjeler
for anlegg som planen ikke prioriterer.
Planen er ment brukt internt i idrettens egne organisasjonsledd, men også som et verktøy i dialogen
med kommuner og fylkeskommune. Dette vil i særlig grad gjelde anlegg med kostnad over kroner 10
millioner, som i fylkets nye retningslinjer krever en ekstra behovsgodkjenning i Trønderidrettens
egen plan.
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5. Grunnleggende føringer
Langtidsplan 2021-2024 «Trønderidretten VIL»
ble behandlet på Idrettskretstinget 2020. Denne planen legger følgende føringer for hvilken
aktivitetsutvikling virkemiddelet anlegg skal stimulere:
«Trønderidretten vil styrke idrettslagenes aktivitetstilbud og bidra til at flest mulig av innbyggerne
i trøndelag deltar mest mulig og lengst mulig i et variert og koordinert aktivitetstilbud i alle
lokalmiljø i fylket».
Idretten i Trøndelag vil:
• utvikle et bedre samarbeid mellom særidrettene og mellom idrettslagene slik at alle barn i
fylket skal få et godt og variert aktivitetstilbud i eller i nærheten av sitt lokalmiljø.
• styrke idrettens tilbud til ungdom gjennom et forbedret samarbeid mellom særidrettene slik
at idrettslagene kan gi et variert og koordinert aktivitetstilbud til ungdom hvor alle som
ønsker å delta finner sin plass.
• redusere økonomiske barrierer i idretten slik at alle som ønsker det kan delta i idrettslagenes
aktivitetstilbud.
• at særidrettene skal videreutvikle og styrke idrettslagenes tilbud til voksne.
• bidra til at flere idrettslag har paraidrett som en naturlig del av idrettslagets aktivitetstilbud.
• styrke idrettslaget som fellesskapsarena slik at dette blir den mest attraktive møteplassen i
lokalmiljøet.
• styrke særidrettenes arbeid med toppidrett slik at flere utøvere og lag etablerer seg på
nasjonalt toppnivå.

Trønderidrettens strategidokument for anleggsutvikling i tingperioden 2020-2024
ble behandlet på Idrettskretstinget 2020:
Hensikt
Strategidokumentet skal synligjøre trønderidrettens prioriteringer innenfor virkemiddelet
idrettsanlegg, for å best mulig underbygge den retning på aktivitetsutviklingen som
«Langtidsplan 2020 – 2024 Trønderidretten Vil» beskriver.
Mål
Anleggsutviklingen skal best mulig utnytte tilgjengelige ressurser på tvers av særidrett og
geografi/demografi.
Grunnleggende prinsipper for anleggsutviklingen:
• Bærekraft
• Kostnadseffektiv bygging og drift
Prioriteringer for hvilke anlegg som er viktigst å bygge
• Særidretter som mangler anlegg i et naturlig geografisk aktivitetsfellesskap innen en
time reisetid hver vei der idrettslaget har tilhørighet
• Anlegg som styrker særidrettens aktivitet innen naturlige årstidsvariasjoner/sesonger
• Anlegg som sikrer tilstrekkelig og variert aktivitetstilbud i det enkelte nærmiljø (ofte
skolekrets)
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Idrettens innspill til kommuners og fylkeskommunens prioritering av ventetid for utbetaling til
behovsgodkjente og ferdigbygde idrettsanlegg
• Sluttførte større aktivitetsanlegg der frivillige organisasjoner sitter med låneopptak i
påvente av spillemiddelutbetaling
• Interkommunale idrettsanlegg
• Anlegg prioritert i felles anleggsplan for kommuner og idretten i naturlige
aktivitetsfellesskap
Strategidokumentet danner grunnlaget for «Idrettens anleggsplan i Trøndelag 2021-2024».

Konsekvenser av «Langtidsplan 2021-2024 Trønderidretten vil» og «Trønderidrettens
strategidokument for anleggsutvikling i tingperioden 2020-2024»:
•

•
•

•
•
•

i alle nærmiljø (ofte skolekretser) skal det kunne tilbys et minimum av ulike særidretter både
vinter og sommer, samt at antallet særidrettstilbud kan øke med befolkningsgrunnlag/tetthet.
Trondheimsregionen med aksen Stjørdal-Orkland bør til sammen tilby de aller fleste
særidretter.
særlig utenfor byene legges det primært til rette for aktivitet i særidrettens hovedsesong, slik
at det blir tilstrekkelig antall personer til å holde flere særidrettstilbud i gang gjennom ulike
årstider.
i alle nærmiljø legges det til rette for aktiviteter i både vann, bane/hall, skog og snø/is så
fremt lokalmiljøet/innbyggerne selv ønsker dette.
utenfor byene legges det først og fremst til rette for de tradisjonelle særidrettene, uten at
dette skal sperre for mulighetene til å også gi nye særidretter fotfeste.
i byene legges det til rette for et bredt utvalg av både tradisjonelle og nye særidretter. I
byene er også befolkningsgrunnlaget stort nok til mer helårsaktivitet i særidretter.

Andre aktører og planer
•
•
•
•
•
•
•

Norges Idrettsforbund – Idretten skal – Flere og bedre anlegg 2019-2023
Trøndelag Fylkeskommune – Trøndelagsplanen 2019-2030, «Balansekunst» Strategi for
Trøndelag 2019-2022
Trøndelag Fylkeskommune – Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – Nye
retningslinjer (2020-2023)
HUNT 1-4
Særidrettene - De enkelte særidrettene har i varierende grad egne planer for
anleggsutviklingen fra nasjonalt, eller regionalt, ståsted.
Idrettsrådene og samarbeidsrelasjoner mellom Idrettsråd
Kommunene - Alle kommuner skal ha oppdaterte planer for anleggsutviklingen innen idrett
og friluftsliv.

Kunnskapsgrunnlag
er valgt utelatt i denne planen for å gjøre den kortest og enklest mulig. Vi har imidlertid god tilgang til
dette gjennom både statens anleggsregister, fylkeskommunen, idrettens PowerBI og Norsk
Idrettsindeks. Dette vil bli tatt i bruk anleggsplanens neste fase beskrevet i kapittel 8.
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Spillemidler
Kulturdepartementets til enhver tid gjeldende «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idretts og
fysisk aktivitet» legger de grunnleggende føringene for spillemiddelordningen.
Anleggsdekning, godkjent søknadsbeløp og innbyggertall er de tre faktorene som per i dag er
avgjørende for hvor stor del av den nasjonale spillemiddelpotten som tilfaller hvert fylke.
I Trøndelag er det stort avvik mellom tilgjengelig spillemidler og godkjente søknadsbeløp. De siste
årene har årlig spillemiddelpott til fordeling mellom søkerne ligget på drøyt 20% av godkjent
søknadssum. Det innebærer at «normal» ventetid til første utbetaling for et anlegg har vært 4 – 5 år.
For flere anlegg har dette gitt opp til 7 års ventetid før siste utbetaling av spillemidler til et sluttført
anlegg er mottatt.
For å øke tildelingen av spillemidler til Trøndelag vil det være en fordel å:
• oppdatere det sentrale anleggsregisteret og få slettet alle anlegg som ikke lenger er i bruk
• sørge for å holde det årlige totale søknadsbeløpet på idrettsanlegg som ikke har fått full
utbetaling så høyt som mulig, fordi alle anlegg teller med i søknadsbeløpet hvert år så lenge
de står til rest med en eller flere utbetalinger
Spillemiddeltildelingen inneholder i tillegg pr. 2021 et ekstra distriktstilskudd på 20% for Namdalen
og et ekstra pressområdetilskudd på 15% for Trondheim.
Interkommunale anlegg får i tillegg pr. 2021 et ekstratilskudd på 30 % (30 % påslag på det ordinære
tilskuddet).
Dette innebærer f.eks. at et interkommunalt ordinært anlegg i Namdalen eller et tilsvarende anlegg
som bygges i samarbeid med Trondheim kommune vil kunne komme opp i 50% offentlig finansiering
gjennom spillemidlene.

Naturlige aktivitetsfellesskap
Geografi, demografi, kulturell historie og offentlig organisering gjør det naturlig å tenke omkring ti
naturlige aktivitetsfellesskap i Trøndelag:
•
Leka, Nærøysund, (og Bindal i Nordland Fylkeskommune)
•
Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Høylandet og Grong
•
Flatanger, Namsos og Overhalla (samt nordre del av Osen)
•
Snåsa, Steinkjer og Inderøy
•
Verdal og Levanger (samt Inderøy og delvis Frosta)
•
Søndre del av Osen, Åfjord, Ørland og Indre Fosen
•
Meråker, Stjørdal, Frosta, Selbu og Tydal
•
Malvik, Trondheim og Melhus (samt også Orkland, Skaun og Stjørdal)
•
Skaun, Orkland, Rindal, Heim, Hitra og Frøya
•
Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal
Disse ti fellesskapene har sammenfallende interesser og koblingspunkter for både idrettsaktiviteten
og anleggsutviklinga, men inndelingen er kun et utgangspunkt da det finnes mange koblinger på tvers
av disse fellesskapene også:
• I Ytre Namdal er det naturlig å se Bindal sør for Bindalsfjorden inn i fellesskapet.

7

IDRETTENS ANLEGGSPLAN I TRØNDELAG 2021-2024
•
•
•

•
•
•

Selv om Snåsa står sammen med Steinkjer, så har Snåsa Skiskytterlag interkommunalt anlegg
sammen med Grong IL på Bjørgan.
For Inderøy, og delvis Frosta, så er det naturlig å tenke i to retninger.
For Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger så er det for enkelte anlegg aktuelt å
planlegge som et fellesskap, mens for en del andre typer anlegg aktuelt å planlegge som to
fellesskap.
Geografien i Osen kommune gjør det naturlig å se i to retninger.
For Trondheim er det naturlig å tenke areal-/anleggsfellesskap lengre enn Melhus og Malvik.
For Rørosområdet er det i mange særidretter et historisk aktivitetsfellesskap i Nord-Østerdal
over fylkesgrensa til Innlandet fylke.

Mange særidretter har egne soneinndelinger som helt eller delvis sammenfaller med disse
fellesskapene.
Det er naturlige med ulike løsninger for idrettsaktivitet og anleggsutvikling i distrikts-Trøndelag,
småby-Trøndelag og Trondheim med aksen Stjørdal-Orkland.

Særidrettene
Særidrettene er meget forskjellige i størrelse, anleggskompetanse og utviklingskraft. Med dagens
kompetansekrav til spillemiddelsøknader og anleggsutforming, kan det ha oppstått en skjevfordeling
mellom særidrettene i anleggsutviklingen.
Særidrettenes egenart (størrelse og geografisk utbredelse) innebærer ulike løsninger. For noen
særidretter handler det om å utvikle bedre anlegg, mens det for andre er aktuelt å utvikle
særidrettsanlegg som ikke finnes i det aktuelle aktivitetsfellesskapet i dag.
Utenfor byene kan det være misforhold mellom antall særidretter som ønsker aktivitetstilbud, og
tilgjengelig innbyggertall/-tetthet til å ta i bruk disse. Her er det mer aktuelt å tenke variasjon i ulike
særidretter gjennom årstidene, gjennom samarbeid/kompromisser mellom særidrettene mot samme
målgruppe/utøvere.

6. Utfordringer og muligheter
Lokale initiativ og prioriteringer
I Trøndelag har frivilligheten vært en aktiv utvikler av idrettsanlegg. Dette forutsetter ildsjeler med
kompetanse og kraft til å makte dette. Ildsjelenes drivkraft/motivasjon er imidlertid ikke alltid
samsvarende med fellesskapets helhetlige prioriteringer for ressursutnyttelsen, og man kan komme i
dilemmaer.
I byene er det i større grad det offentlige som har stått for både bygging og drift av idrettsanlegg. Da
særlig i tilknytning til idrettshaller ved/nær skoler.

Kommuner/fylkeskommune eller idrettslagene som anleggsbyggere/-eiere?
Idretten ønsker i størst mulig grad det offentlige som anleggsbyggere. Dette behovet er sterkest i
byer, og ved de mest kostnadskrevende anleggene.
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Helårsidretter og/eller årstidsvariasjoner
Trønderidretten ønsker tilrettelegging for å være samtidig aktiv i flere særidretter for samme
målgruppe utøvere, samtidig som det også skal være muligheter for de utøvere som ønsker
fordypning/spesialisering i en eller få særidretter.
Dette skaper noen prioriteringsdilemmaer mellom anlegg for særidrett i sesong, og anlegg for
spesialisert trening utenfor hovedsesong.
Noen anlegg styrker særidretten i hovedsesong. Eksempler på dette kan være:
• Kunstgras for lengre sommersesong enn grus og gras
• Snøproduksjon for lengre og mer stabil vintersesong
Slike anlegg ønskes prioritert.
Det er naturlig med ekstra grundige behovsprosesser på antall anlegg for særidrettsspesialisert
aktivitet utenfor primærsesong, slik som f.eks.:
•
Haller/tak for tradisjonelle «sommeridretter» (eks. fotballhaller og friidrettshaller)
•
Rulleskiløyper
Slike anlegg bør primært dimensjoneres for målgruppen voksne og ungdom.

Friluftsliv og uteidrett
Særlig i de områder av fylket med fysisk nærhet til naturen, så ønskes høy grad av tilrettelegging for
idrettsaktivitet i ulike naturmiljø. Dette er ofte idrettsanlegg som gir mange aktivitetstimer per
investert krone. Tilrettelagte idrettsanlegg i naturelementene skog, vann og snø/is skal ha høy
prioritet.

Investering kontra drift
Ressurser til drift av idrettsanlegg er for mange en større kritisk faktor enn finansiering av nybygging.
Både idrettslag og kommuner må øke egen bevissthet på de langsiktige kostnadene ved
investeringer. Dette gjelder uavhengig av om man skal eie anlegget selv eller være leietaker.

Store og lange lån for frivillige idrettslag
For de frivillige idrettslagene er låneopptak en utfordring. En ting er å ha sikkerhet i tråd med
bankenes krav til å i det hele tatt bli innvilget lån, -samt å bli innvilget gunstig rentebelastning.
En annen side er å håndtere de ekstra driftskostnadene som et lån medfører i venteperioden på
spillemidlene, -med de negative konsekvenser dette kan få for aktivitetsproduksjonen og rekruttering
av nye tillitsvalgte.
Trønderidretten ønsker at kommunene støtter idrettslagene med kommunale lånegarantier.

Bærekraft
Trønderidretten skal ha et aktivt forhold til å utvikle bærekraftige idrettsanlegg gjennom bruk av
miljøvennlige materialer, fokus på energieffektivitet, minimere nedbygging av dyrkajord, ta vare på
naturmangfoldet og plassering av anlegg i forhold til å redusere privat transport til anlegget.
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Arealutvikling/-sikring
Idrettsrådene skal være pådrivere for å sikre framtidige arealer til idrett i nærmiljøene. Grunnlaget
for dette legges gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner.
Utfordringene er størst i byene, og da i særlig grad i «Stor-Trondheim» med omegn. Her er det ekstra
behov for å tenke interkommunal anleggsutvikling på tvers av kommunegrensene.

Sambruk og utnyttelsesgrad
Idrettsanlegg ønskes utnyttet til flest mulig utøvere i flest mulige timer. Sambruk mellom idretten på
fritid og barnehager, skoler, m.m. i arbeidstid må tilstrebes. Beliggenhet for dette er da viktig.
Ulike typer idrettsanlegg kan ha anleggselementer (eks. parkering, garderober og oppholdsrom) som
kan benyttes i fellesskap i stedet for at hver enkelt særidrett bygger for seg selv. For særidretter med
ulik årstidssesong kan dette være ekstra aktuelt.
Tilsvarende kan vi også tenke idrettsanlegg i samarbeid med anlegg for annen kultur. Idrettsanlegg
ønskes i større grad tenkt som framtidige møteplasser, slik som kjøpesentrene er blitt.
Enkelte koblinger av ulike typer aktivitetsanlegg kan være utfordrende for aktiviteten. F.eks.
klatrevegger i/over håndballflater, ballaktivitet inntil friidrett, -og tribuner for nært hallflater eller
løpebaner.

Beslutningsprosessene og reell styring?
Tradisjonelt har det ikke vært noen reell prioritering av hvilke anlegg som er blitt bygd hvor. Hadde
man først fått idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning på sin anleggssøknad så gikk man i praksis inn i
køen for utbetaling spillemidler.
Slik er det ikke lenger. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er fjernet, og fylkeskommunen har
allerede fra 2020 vedtatt nye retningslinjer der man må gjennom en behovsgodkjenning for å bli
berettiget spillemidler.
Denne planen mener å legge tydeligere føringer for hvilke anlegg som bør bygges på hvilke steder, og
som dermed også bør behovsgodkjennes.

Anlegg for ungdom og trender
Hva er egentlig «anlegg for ungdomsidrett»? For idrettens del så tenker vi ofte på anlegg til
organisert trening og konkurranse, -men at anleggene er tilrettelagt og tilgjengelige for
egenorganisert aktivitet er også av stor betydning. Ungdomsidrett innebærer gjerne nye trender, og
anleggsutviklingen må ta høyde for å tilpasse seg disse. Her må man også i større grad akseptere at
trender «går over». Ungdom må i større grad spørres om egne ønsker og behov.

Kompetanse og kapasitet
Dagens krav til formaliteter knyttet til bygging av idrettsanlegg utfordrer frivilligheten i idrettslagene.
Idretten ønsker i enda større grad assistanse fra kommunene mht. byråkratiet og regelverket i
prosessene. Her er idrettsrådenes samarbeidsavtaler med kommunene viktige.
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Anleggsplaner på tvers av kommunegrensene i sonen og interkommunale
spillemiddeltilskudd
Alle kommuner vedtar egne anleggsplaner. Trønderidretten ønsker i tillegg en utvikling i retning av
felles anleggsplaner for kommunene i de respektive aktivitetsfellesskapene. Disse planene kan legge
vekt på «anlegg av regional betydning i aktivitetsfellesskapet».
Slike planer vil også kunne bidra til økt utnyttelse av spillemiddeltilskuddet til interkommunale
anlegg, med 30 % påslag oppå det ordinære tilskuddsbeløpet.

7. Noen utvalgte anleggsvurderinger
Dette kapitlet er trønderidrettens felles vurderinger på en del tidsaktuelle anleggsmuligheter, men er
ikke ment å være en utfyllende beskrivelse av alle typer anlegg.
Hver enkelt særidretts anlegg vil i større grad komme til syne når kapittel 8 i denne planen skal
utarbeides i neste fase.

Fotballbaner
Fotball har generelt god anleggsdekning i fylket, men det er en underdekning på antall ballflater i
Trondheim med omegn, og delvis også andre byer/tettbygde strøk.
Mangel på kamparenaer i Trondheim med omegn, kombinert med økt tilrettelegging av
nivådifferensierte serier (medfører at flere lag fra andre deler av fylket blir involvert i serier med lag
fra Trondheim), har medvirket til at fotball i hele Trøndelag (ikke bare der det er baneknapphet) har
måttet ta i bruk hele uka til kampavvikling.
Dette har påvirket idrettslivet utenfor byene slik at det er blitt vanskeligere å samle
fotballspillerne/familien/idrettslaget/bygda til annen særidrett/fellesaktivitet på tvers av kjønn og
alder på et fast og gunstig tidspunkt i løpet av uka. En økning av tilgjengelig kampareal i Trondheim
kan derfor bidra positivt for det varierte særidretts-/kulturlivet utenfor byene.
I kontrast til mangelen på kamparenaer i Trondheim med omegn, så står mange gamle grus- og
grasbaner utenfor byene nå med ingen eller svært få brukstimer. Dersom fotballbaner (grus og gras) i
deler av fylket ikke vil komme i bruk igjen, så er det aktuelt å få banene formelt avviklet/nedlagt, slik
at de ikke bidrar til lavere spillemiddelandel til Trøndelag p.g.a. tildelingskriteriet anleggstetthet.

Fotballhaller
Fotball ønsker flere innendørs fotballhaller for bedre helårsaktivitet.
For Trondheim med omegn kan demografien tilsi en tettere utbygging av haller.
Dersom en fotballhall totalt sett gir flere kampflater (ikke bygges på eksisterende kamparenaer), så
kan dette være vinn-vinn på tvers av fotball og særidrettene for øvrig.
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En utvikling av innendørsareal for fotball bør utenfor byene (der samme målgruppe/utøvere
tradisjonelt driver mer variert særidrettsaktivitet ut fra årstid) primært ha målgruppen voksne og
ungdom, og per nå begrenses til en hall i hvert aktivitetsfelleskap.
For de aktivitetsfellesskap som ikke allerede har hall med sjuer-størrelse, så anbefales nierstørrelse.

Futsal
Framvekst av idretten Futsal, -særlig i by, har lagt ytterligere press på tilgang til treningstid i
idrettshall.

Friidrettsanlegg
Trønderidretten ønsker at alle aktivitetsfellesskap skal ha et friidrettsanlegg på nivå med den terskel
som fridrettskretskretsene har definert. I tillegg ønskes enklere/mindre anlegg i de aktuelle nærmiljø
med friidrettsaktivitet i klubb.

Kampsportanlegg
Det er mange beslektede kampidretter, med nyanser i krav til gulv/matter. Kampidrettene ønsker
anlegg der gulv/matter kan ligge permanent, framfor gymsaler som må rigges for hver økt. Dette
reduserer også behovet for lagerplass. Kampidrettene har ferdige skisser for mulige fellesanlegg,
samt hvordan kampidrettsanlegg kan innpasses i andre anlegg.

Kunstisanlegg
bør:
•
•
•
•
•
•
•

være minimum på størrelse med en ishockeybane, og være tilrettelagt for flere typer
isaktiviteter
ha tak
ha sambruk av anleggselementer (parkering, garderobe) med andre kultur- og/eller
idrettsanlegg
«selge» varmeutviklingen tilknyttet produksjonen av kulde til islegging
primært ha is i den kaldeste delen av året, og få anlegget utnyttet til andre særidretter i den
varme delen av året
bør ligge i et befolkningstett område, slik at leiepotensialet fra kommuner (barnehage, skole,
fritid), fylkeskommuner (videregående skole), høyskoler, etc. kan utnyttes
selge aktivitetstid også til egenorganiserte målgrupper, -også utenfor idrettslagene, dersom
tid er ledig

Selv om det er underdekning på tilgjengelige flater til ishockey i Trondheim, så er det et prioritert
ønske å spre denne aktiviteten også til andre byer i Trøndelag.

Kunstsnøproduksjon
Produksjon av kunstsnø er med klimaendringene blitt en prioritert anleggsutvikling for å
opprettholde tradisjonell særidrettsaktivitet i opprinnelig primærsesong. Generelt ønskes slike
aktivitetsanlegg nært der folk bor, men her må man skille mellom mindre skileik-/rekrutteringsanlegg
og større anlegg i hvert enkelt aktivitetsfellesskapsområde. Alle lokalmiljø med tradisjonell
skiaktivitet bør sikre seg snø i skileikanlegg og 500 meter aktivitetstrase i vintersesong, mens
tettheten av større anlegg med minimum to kilometer kunstsnølengde bør begrenses.
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Ved bygging av rulleskiløyper bør kunstsnøproduksjon også vurderes/planlegges.
Ved eventuell planlegging av nye anlegg til større konkurranser i langrenn/skiskyting bør det også
tenkes nærhet til overnattingskapasitet, eksisterende infrastruktur (trafikk, parkering, hus, …) og
videregående skoler med idrettsfaglig studieretning.

Motorsport
Motorsportanlegg er krevende både m.h.p. på areal og støy. Slike anlegg er særlig aktuelle som
fellesanlegg på tvers av kommunegrensene (med interkommunal spillemiddelsats). Motorsport
anlegg må gjerne tenkes i tilknytning til annen idretts med støy. F.eks. skyting.

Rulleskiløyper
Asfalterte rulleskiløyper er interessante i den grad de faktisk bidrar til å redusere bruk av offentlig vei
til denne aktiviteten. Rulleskiløyper bør primært ligge i tilknytning til videregående skoler (og
ungdomsskoler), slik at målgruppen ungdom kan nytte disse tilknyttet sin skoledag. I sentrumsnære
strøk bør også sambruk med annen mosjonsaktivitet tilstrebes.
Rulleskiløyper må gjerne kombineres med kunstsnøproduksjon, og i arealplanleggingen (ikke
nødvendigvis utbygging) bør også arealer til skiskyting tegnes inn. Slik utbygging ønskes primært på
et sted i aktivitetsfellesskapet som i utgangspunktet også normalt har natursnø.

Skateboard og Snowboard
Norges Brettforbund ønsker en freestylearena for snowboard og freeski på snø i Grong. De ønsker i
tillegg et utendørs skateanlegg på minimum 800kvm og et innendørs skateanlegg på minimum
600kvm.

Skyting og Bueskyting
Denne planen behandler anlegg tilknyttet Norges Skytterforbund og Norges Bueskytterforbund, -og
ikke Det Frivillige Skyttervesen som er et eget idrettsforbund utenfor Norges Idrettsforbund.
Generelt bør imidlertid disse anleggene allikevel søkes planlagt i samarbeid med Det frivillige
skyttervesen.
Anlegg for skiskyting vurderes mer i tilknytning til anlegg for langrenn.
Det er også aktuelt å tenke nærhet til Motorsportanlegg med tanke på utfordringen knyttet til støy
på utendørsbaner.
Alle aktivitetsfellesskap bør ha tilgang til innendørs skyting på både 10, 15 og 50 meters avstand.

Svømmehaller
Indre Namdal er eneste sone i fylket som ikke har et svømmeanlegg med minimum 25 meters
banelengde.
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Sykkelanlegg
Sykkel benytter i stor grad landevei eller terrengstier, men idretten i Trøndelag har tidligere løftet en
innendørs velodrom på topp av anlegg som vi ønsket mint et av i fylket.

Turnhaller
Trønderidretten ønsker at alle aktivitetsfellesskap skal ha en basishall/turnhall i differensierte
størrelser/utgaver ut fra demografi/innbyggertall.

Vann- og sjøsport
Dette omfatter mange aktiviteter/særidretter, som i størst mulig grad bør søke fellesløsninger der
dette er mulig.

8.

Tabell som viser status og prioriteringer

PS. Denne tabellen utarbeides ikke før etter at denne anleggsplanen er vedtatt.
Denne tabellen skal vise hvilken type/størrelse anlegg vi her snakker om i den enkelte særidrett, samt
i hvilke aktvitetsfellesskap disse anleggene er særlig prioritert.
Det planlegges en årlig rullering der alle særidretter og aktivitetsfellesskap må løfte opp den
anleggsutvikling de prioriterer på topp. Dette vil i særlig grad gjelde anlegg med kostnad over kroner
10 millioner, som i fylkets nye retningslinjer krever en ekstra behovsgodkjenning i Trønderidrettens
egen plan.
Tabellen vil trenge hjelp fra organisasjonen for å bli best mulig fullstendig per særidrett og geografi.
Dette arbeidet planlegges gjennomført etter Ledermøtet i Trøndelag Idrettskrets 2021.
Følgende er foreløpig tekst som innledning til den kommende tabellen/prioriteringen:
Tabell som viser status og prioriteringer per aktivitetsfellesskap og særidrett m.h.t. utvikling av
«anlegg av regional betydning innenfor naturlige aktivitets- og anleggsfellesskap» i Trøndelag.
Denne tabellen prioriterer fram de aller viktigste anleggsutviklingene i kommende fireårsperiode, i et
kompromiss mellom geografi og særidrett:
• Eksisterende anlegg i tråd med terskelbeskrivelsene for type idrettsanlegg er beskrevet med
sort skrift og stedsnavn i tabellen.
• Prioriterte anlegg som allerede er godkjent og under utvikling, er skrevet med grønn skrift.
• Ekstra viktige prioriterte behov er skrevet med rød skrift.
• Uprioriterte ønsker fra særidretter eller idrettsråd er skrevet med lilla skrift.
• Tabellen kan leses vannrett per særidrett, og/eller loddrett per geografisk fellesskap.
• Der opplysninger mangler, så er disse ikke mottatt fra den aktuelle særidrett, eller det
aktuelle geografiske fellesskap.
• Innholdet og formuleringene kan avvike fra særidrettenes egne innspill, ønsker og
prioriteringer.
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