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Trondheim eiendom - utbygging

Mulighetsstudien Leangen Idrettspark
Høsten 2016 ble en arbeidsgruppe bestående av
Roald Nyborg - Trondheim Kommune, IF
Hanne Aune Ulen – Trondheim Kommune, Drift
Morten Jakobsen - Arkitektkontoret Kvadrat AS
Bjørn Kilskar – Idrettsrådet
Lars Grevskott – Strindheim IL (Marianne Kartum – Strindheim IL)
Natalie Stout Sue-Chu – Trondheim Kommune, Trondheim eiendom – utbygging
satt sammen for å utvikle en mulighetsstudie over Leangen Idrettspark. Målet for denne studien var
å se på de områdene på Leangen som ikke var isrelaterte, og komme fram til en helhetlig,
framtidsrettet plan, slik at Leangen Idrettspark blir løst på den mest optimale måten i et
langtidsperspektiv.
Vi skulle begrense denne mulighetsstudien til de elementene som ikke omhandler is da det er
planlagt en mulighetsstudie som skal supplere denne studien i 2017.
Dagens situasjon på Leangen er meget unik, og skiller seg fra de andre idrettsanleggene i
Trondheim. Fire store idretter er representert på Leangen; ishockey, skøyter, håndball og fotball. I
tillegg så har det kommet en privat curlinghall inne på anlegget.
Det har ikke vært en helhetlig, langsiktig plan når det kommer til Leangen. Bygninger og utforming
av anlegget har kommet fortløpende over tid, og både de bygningsmessige elementene, men også
parken bærer preg av dette. Arealet har ikke blitt utnyttet på den mest optimale måten, og det er nå
arealknapphet og press på både spilleflater og garderober. Det er i tillegg andre idretter som
mangler et tilholdssted og areal for å utøve sin idrett, og fokuset vårt har vært å se hva som kan få
plass på anlegget, og hvordan det må løses slik at Leangen Idrettspark kan vokse på en forsvarig
måte.
Vårt forslag er et edruelig forslag, gjennomtenkt av flere instanser, med felles ønsker og
anbefalinger om den valgte løsningen.
Delrapportene fra de forskjellige aktørene vektlegger og belyser de positive og negative sidene ved
de valgte løsningene som vi har kommet fram til i detalj, og denne ingressen er ment som en
oppsummering av hva vi har kommet fram til, og bør leses i sammenheng med de øvrige
rapportene.
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Løsningene:
Kort fortalt så deles Leangen inn i to drag; et grøntdrag og et bygningsdrag. Bygningsdraget
knytter seg opp i mot dagens eksisterende bygninger.


I grøntdraget beholder vi skogen og trærne i parken. Det ryddes i skogen rundt parken slik
at dette blir et område som kan utforskes og brukes til lek og moro av blant andre barna
ved den nærliggende barnehagen. Det etableres en sammenhengende løpesti i dette
skogområdet rundt hele parken. Denne stien knytter seg videre opp til andre ruter utenfor
Leangen Idrettspark. Det etableres også en frisbeegolfbane som snor seg gjennom
parkens grøntdrag.



For å forsterke grøntdraget rives Strindheim IL sine eksisterende bygninger i form av
garderobebygget og klubbhus. Begge bygningene er i meget dårlig forfatning, og spesielt
gymbygget, med soppskader, er et bygg som det ikke bør oppholde seg folk i.



Det må etableres minst en 9’erbane for fotball, aller helst to, og får å få til dette på en best
mulig måte, må dagens Strindheimsbane flyttes lengre mot venstre. Dette fordi det er
meget knapt med plass med tanke på en 9’erbane der dagens 7’erbane er.



Det etableres tribuner mot dagens Leangen travpark på den ene siden av fotballbanene, og
det bygges et nytt bygg som blir garderober, klubbhus, lager og kiosk langs med
fotballflatene på den andre siden av tribunene. Dette bygget knytter seg da opp i mot det
andre draget i parken, nemlig bygningsdraget.



Bygningsdraget knytter seg opp mot de eksisterende hallene og Arenaen på Leangen. Det
etableres en ny rodestasjon for Drift i tilknytning til Arenaen, med en ekstra framtidig etasje
som kan brukes ved utvidelse av Arenaen.



Dagens plasthall rives, og vi anbefaler at det ikke bygges på eksisterende ringmur, men
heller bygges en ny hall på ny ringmur med tilhørende kjellerløsning og lagermuligheter
som Drift kan disponere. Det er flere grunner til at vi anbefaler denne løsningen, der de
viktigste er at det er arealknapphet og behov for både lager og andre areal som kan brukes
av flere idretter og organisasjoner. Det er også en bekymring at det blir fordyrende å prøve
å jobbe med det eksisterende, uten at det blir optimale løsninger.



Om det skal bygges på eksisterende ringmur så må kostnaden med å tildekke dagens
baner slik at de kan gjenbrukes, og at terrenget rundt må tilpasses og arronderes da
dagens ringmur ligger for lavt, tas inn i regnskapet.Den nye hallen bør bygges samtidig og i
tilknytning til en ny basishall med tilhørende areal til en
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supertramptrampoline. Dette for å spare kostnader ved sambygging. Vi anbefaler også at
det bygges et mellombygg som består blant annet av garderober, som det er akutt behov
for, og en felles gang som knytter sammen alle hallene, og som etablerer en felles
inngangssituasjon med hovedinngang i dagen Arena. Fordelene med denne felles gangen
er mange, og er også ønsket av isidrettene. Denne skal videreutvikles i neste
mulighetsstudie i 2017.


Dagens TIK-hus rives, og det kan med tida etableres en cageballhall her etter ønske fra
Strindheim IL.

Planen som vi presenterer her betyr at det må en omregulering til på Leangen slik at man får en ny
og mer gjennomtenkt reguleringsplan. Det som er viktig å presisere er at alle i arbeidsgruppa både
er enige og innforståtte med at resultatet av denne mulighetsstudien både er ønsket og bindende i
form av plassering av bygg og anlegg.
Natalie Stout Sue-Chu
Prosjektleder
Trondheim eiendom – utbygging
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6 - Cageball-hall, én bane 15 x 23 m
spilleflate

5 - VIP-område over garasje bydrift. Ligger på
nivå med hovedinngang/adkomst.

4 - Fotballhall, kaldt bygg over 9-er bane
fotball.

3 - Kunstgressbaner. Dagens bane flyttes når
9er-bane skal etableres på tvers lengst mot
øst

2 - Aktivitetsflate ute

1F - Garderobeanlegg på nivå med banene
med klubbhus/evt kafé over. Skal kunne
tilknyttes en framtidig fotballhall med 9er-bane.
Kombineres med tribuner på begge langsider.
Bygget erstatter dagens garderobebygg når
det skal rives.

1E - Garasje/servicebygg for bydrift
(rodestasjon)

1C - Basishall med areal for hoppegrop på
plan1. Areal for vektløfting m.m. i sokkel,
utløser trapp/heis. Får dagslys fra bekkedalen
i vest.

1B - Trim-/turløype. Opparbeides som grusvei/
sti. Kombineres med frisbee-golf som kan
foregå i de blå-skraverte områdene. Sjikaner
enkelte steder for å hindre uønsket sykling.
Det skal tynnes og kultiveres, verdifulle trær/
skog bevares. Areal for deponering av
hageavfall etableres 2-3 steder innenfor
skravert område.

1A - Ny flerbrukshall, tak og vegger plassert
på eksisterende fundament for plasthall. Skal
tilfredstille gjeldende teknisk forskrift.
2 håndballbaner, eksisterende spilleflate
beholdes.
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Leangen idrettspark består av bygninger og haller med ulik tilstandsgrad fra ulike tidsperioder med
forskjelligartet arkitektonisk uttrykk, materialbruk og farger. Samtidig er det innenfor området grønne arealer
med baner, plener, skråninger, kratt, skog og større flotte trær som gjør at området fortsatt fremstår som
park.
Mulighetsstudien har hatt som mål å illustrere arealer for utendørs- og innedørs aktiviteter basert på ønsker
og prioriteringer fra idretten og fra kommunen, i første omgang et akutt behov for å sette opp en ny enkel
treningshall som erstatning for plasthallen ved skøytebanen i sør, og erstatte det gamle garderobebygget
mellom kunstgressbanene i nord-vest med et nytt (1F) langs kunstgressbanene.
Samtidig har det vært et ønske om rendyrke et park- og bane belte (illustrert med orange stiplet strek) som
vil forsterkes når garderobebygget rives, og et bygningsbelte (blå stiplet strek) i utviklingsplanen.
Dette vil ha betydning for kostnadene til teknisk infrastuktur ved fremtidige utbygginger, og sikre parkpreget
i området. Føringer for dette tas inn i det videre arbeidet med reguleringsplanen.
Eksisterende kunstgressbane flyttes ikke før ny 9er-bane på tvers mot øst, eventuelt forberedt for
fotballhall, skal etableres. Hvis dagens 7er-bane erstattes med en 9er-bane vil denne delvis sperre
adkomsten til området fra parkeringsplassen ved barnehagen, som er hovedtilførselsveien inn i
idrettsparken fra nord.
Det er ikke laget noen kalkyle av de ulike alternativene utover noen grove kvadratmeterbetraktninger siden
detaljeringsnivået på tegninger/bygninger kun består av volumer.
1A – Viser ny flerbrukshall dimensjonert for to treningsbaner for håndball med delvis kjeller/sokkel mot
skøytebanen med lager for puter(skøytebane),bandy-vant/mål, fotballmål mm. Det kan etableres en isflate
utenfor denne på sydsiden med teknisk maskinrom plassert i kjeller med mulighet for gjenvinning av
overskuddsvarme til oppvarming av idrettshallen og putelageret, som også skal fungere som tørekerom.

Alternativt bygges ny enkel hall med tak og vegger plassert på eksisterende fundament for plasthallen.
Forutsetningen for en slik løsning er at eksisterende spilleflater kan beholdes. Begge alternativer skal
tilfredstille gjeldende teknisk forskrift.
1B - Trim-/turløype. Denne opparbeides som grusvei/sti og kombineres med frisbee-golf som kan foregå i
de blå-skraverte områdene som ligger inntil. Sjikaner settes opp på kritiske steder for å hindre uønsket
sykling. Skog og kratt skal tynnes og kultiveres og verdifulle trær/skog bevares. Areal for deponering av
hageavfall etableres 2-3 steder innenfor det skraverte området. Den grønne trekantede skråningen ned fra
curlinghallen mot kunstgress rendyrkes som areal for snowboard/freeski sommer med rails og
skateelementer.
1C - Basishall er vist plassert inntil ny flerbrukshall på plan1 med tørr forbindelse i mellom disse slik at de
kan sambrukes ved behov. Samtidig er det areal for tilliggende supertramp på 5,4x5,4m pluss
sikkerhetssoner. Areal for vektløfting, styrkeløft og kampsport m.m. legges i sokkel. En ny sokkeletasje
utløser krav til trapp/heis og får dagslys fra bekkedalen i vest.
1D – Her er det illustrert et nytt klimatisert forbindelsesareal (gul) mellom dagens vestibyle/vrimlehall og nye
garderober (blå) og noe publikumsareal (rosa). Garderobene skal betjene 1A-flerbrukshall og 1C-basishall
med sokkel.
1E - Garasje/servicebygg for bydrift (rodestasjon)
1F – Her bygges nytt garderobeanlegg som erstatter dagens garderobebygg når det skal rives.
Garderobene i 1.etasje ligger på nivå med banene, med klubbhus/evt kafé i etasjen over. Bygget skal
kunne tilknyttes en framtidig fotballhall bygget over 9er-banen (3). Kombineres med tribuner på begge
langsider.
1G - Flerbruksflate utendørs med vant og kunstdekke som eventuelt kan islegges om vinteren, 30x15m.
Viktig med telesikring av grunnen.
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2 - Kunstgressbaner, fremtidig situasjon. Inntil fotballhallen eventuelt skal bygges beholdes dagens
kunstgressbane der den ligger.
Dersom 9er-bane, eventuelt forberedt for fotballhall, skal etableres på tvers lengst mot øst må dagens bane
flyttes mot vest slik vist på illustrasjonen øverst.
3 - Fotballhall, uoppvarmet bygg over 9-er bane fotball og skal kunne bygges sammen med garderobebygg
(1F) som etter denne planen da skal være på plass. Strindheim tenker muligheten for å bruke hallen som et
alternativt utleieobjekt til messer, arrangement etc. som kan gi klubben inntekter. Hallen ligger nær
parkeringsområdet for idrettsparken og kan ha stor kjøreport mot kunstgressbanene.
4 - VIP-område er vist i 2.etasje over garasje bydrift og ligger på nivå med hovedinngang/adkomst. Denne
plasseringen forutsetter at garasje/servicebygget er forberedt for en etasje til, og gir samtidig muligheter for
å benytte allerede etablert bygningsmessig infrastruktur som fundamenter, vann, strøm og avløp.
Programareal for en VIP-avdeling er ikke diskutert, men arealet vist på tegning er på ca 285m2.
5 - Cageball-hall, én bane 15 x 23 m spilleflate. Areal for vektløfting, styrkeløft og kampsport m.m. i sokkel.
Sokkeletasje utløser krav til trapp/heis. Plassering på kanten av skråningen mot bekkedalen mot vest gir
muligheter for dagslys i sokkeletasjen.
Arkitektkontoret KVADRAT AS
Morten Jakobsen
Sivilarkitekt MNAL
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Mulighetsstudie Leangen høst 2016
Delrapport fra Trondheim bydrift Idrett, park og skog
Introduksjon: Trondheim bydrift, Idrett, park og skog
Trondheim bydrift er en driftsavdeling i Trondheim kommune. Avdeling for idrett, park og skog
(IPS) har driftsansvar for blant annet de store kommunale idrettsanleggene Leangen idrettspark,
Granåsen skisenter, Lade idrettspark og Dalgård idrettsanlegg. Hvert av disse anleggene fungerer
som driftstasjon for de ulike bydelene, og ved siden av driften av selve idrettsanlegget, drifter
samme mannskap og ledelse friarealer med turdrag og badeplasser, lekeplasser,
balløkker/skøytebaner, grøntarealer, samt deler av friluftslivet med markaområder. I tillegg til utstyr
og kjøretøy som kreves til drifta av idrettsanlegget, har IPS også en del kjøretøy og utstyr til
utedrifta garasjert på driftstasjonene.
Leangen idrettspark er et stort idrettsanlegg, der hovedtyngden av aktivitet er isidretter.
Administrasjonssenteret, og således fagmiljøet, til både ishockeykretsen og skøytekretsen er
lokalisert på Leangen, noe som gjør at Leangen er et knutepunkt mellom isidrettene og IPS. Dette
skaper en god kontakt og dialog ift en smidig drift av ishaller og kunstisbanen. Alt av muligheter
knyttet til isidrettene utgår fra denne mulighetsstudien, og skal behandles i en egen
mulighetsstudie i 2017. Behov og muligheter for utnyttelse av arealer til isidrettene kommer i likevel
til å omtales i korte trekk i denne rapporten, da totaliteten på anlegget er avgjørende for en god
drift. Mulighetsstudien tenker langsiktig, og det er således vanskelig å utelate isidrettene fra
mulighetene.
IPS er til stede på Leangen Idrettspark hver dag og opplever daglige utfordringer. Vi er dermed
opptatt av å ivareta praktiske og lønnsomme driftsløsninger ved fremtidige utbygginger ved
anlegget.
Dele idrettsparken og to akser/soner
Gruppa foreslår å dele idrettsparken i to akser, henholdsvis en bygningsakse og en parkakse.
Bygningsaksen lokaliseres mot parkeringsplassen og kunstisbanen, mens parkaksen ligger på
nordsiden og er definert av grønne arealer.
IPS ser bare fordeler med å dele opp idrettsparken på denne måten. Ved å samlokalisere
bygningene på denne siden av anlegget, vil parken få en naturlig adkomst med naturlige hindringer
for kjøretøy. Dersom bygningsmassene spres utover parken, vil det være større behov for at
kjøretøy, både private og tilbringertjeneste, må kjøre gjennom parken. Dette går først og fremst
utover sikkerheten til brukerne og driftspersonalet, samt at driftspersonalet må bruke tid på å
administrere biltrafikken inn i anlegget.
For å ivareta sikkerheten til driftspersonell og brukere, må det beholdes en bilvei/gangvei gjennom
parkaksen. I nødsituasjoner vil IPS kunne trenge å komme ut av området, og dersom utkjøringa er
gjenparkert trenger IPS en annen ”nødutgang”. Den samme utgangen vil også brukes som
adkomst for nødetater dersom hovedadkomsten er gjenparkert.
Ny idrettshall
IPS ser et stort behov for å erstatte Leangen Plasthall med en ny hall (1A). Plasthallen har store
driftutgifter, særlig med tanke på mengden energi som må til for å varme opp hallen.

10

Hallen er også utfordrende ift øvrig drift ved at det eksempelvis må måkes snø fra duken, noe som
er svært tidkrevende arbeid. Mangel på garderober og høyt støynivå gjør hallen lite brukervennlig.
Arbeidsgruppa diskuterte to aktuelle løsninger ift bygging av nye hall: et alternativ er å bygge på
den eksisterende ringmuren, og det andre alternativet er å bygge helt nytt. IPS mener det beste er
å bygge helt nytt for å få en best mulig løsning med tanke på både drift og bruk.
Fordeler ved å bruke gammel ringmur:
-IPS kan ikke se andre fordeler enn at selve investeringen kan bli billigere.
Ulemper ved å bruke gammel ringmur:
- Den eksisterende grunnmuren kan brukes med forbehold. Dette legger restriksjoner på hvordan
den nye konstruksjonen blir. Det legger også foringer med tanke på hvordan de nye
bæreelementene skal forankres inn på grunnmuren.
-Det er ingen garantier for at man klarer å ivareta ringmuren og det eksisterende hallgulvet under
bygging av ny konstruksjon.
-Å bygge en ny hall på eksisterende ringmur vil føre til en del arvefeil, og løsningen vil ikke bli bra.
Som resultat kan man anta at hallen ikke vil bli stående så lenge som ønskelig, og at man på kort
sikt igjen må bygge ny hall.
-Det må vurderes om ringmuren ligger på riktig høyde ift omkringliggende areal.
-Å bygge ny hall på eksisterende konstruksjon vil kreve mange tilpasninger, slik at investeringen
ikke blir så billig som man i utgangspunktet tror. I tillegg vil det gi større drift- og
vedlikeholdsutgifter enn om man bygger helt nytt.
Fordeler ved å bygge nytt:
-Hallen kan bygges på en mer fornuftig måte for å ivareta sikkerheten til brukerne. F.eks kan det
bygges en enkel tribune for foreldre som er med barna på trening. I dag oppleves det at foreldre
plasserer stoler foran nødutgangene og hindrer frie rømningsveier. Det er også fornuftig å øke
avstanden mellom de to hallflatene slik at det blir plass til skillevegg mellom. Skilleveggen vil
hindre at baller ikke flyr over til den andre hallflaten, altså handler det om sikkerheten til brukerne.
- Man slipper arvefeil som vist under ”Ulemper ved å bruke gammel ringmur”.
-Man kan utnytte arealer under hallen til å bygge en kjeller, se neste delkapittel.
Ulemper ved å bygge nytt:
- IPS kan ikke se andre fordeler enn at selve investeringen kan bli dyrere.
Lagerplass og liten isflate i tilknytning til ny hall
Leangen idrettspark er preget av arealknapphet, og det er viktig å se mulighetene til å utnytte
arealene man har tilgjengelig. Ved å bygge helt ny idrettshall uten å bruke gammel ringmur,
foreslås det å utnytte arealene en sokkeletasje.
Lagerplass:
IPS trenger mer lagerplass, til eksempelvis lagerplass/tørkelager for sikkerhetsputene som brukes
på kunstisbanene. Putene må lagres og tørkes om sommeren. I forhold til logistikken på frakt frem
og tilbake, og for å slippe å frakte putene med maskinelt utstyr, må et lager ligge i umiddelbar
nærhet til banen. Dette både for å lette jobben med å ta putene på og av, samt for å unngå
transportskader og dermed behov for å kjøpe nye. Det foreslås å ha lager til disse putene i
kjelleren i 1A. Lageret kan være et råbygg i betongkonstruksjon, og må ha avfukting. Lager og
avfukting krever ca 500 m3.
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Alternativet er at putene blir liggende ute og det er store sjanger for fuktskader, og nye puter må
kjøpes inn jevnlig. Det finnes per i dag ingen innendørs lager for dette utstyret. Det ble kjøpt inn
nye puter til hele banen i 2016. Dette hadde en kostnad på 1,5 mill inkl. mva.
Kunstisbanen bygges ut med bandybane/kunstgressbane på indre bane. Dette bringer med seg
idrettsutstyr som krever lagerplass ift årstider. Det finnes per i dag ingen innendørs lager for dette
utstyret.
Liten kunstisflate og kjølerom:
IPS har et mobilt kjøleanlegg som er egnet til en liten kunstisbane (ca 20x30 meter). Et slikt
kjøleanlegg krever 400V strøm og det må være en ismaskin tilgjengelig. Dette gjør det naturlig å
plassere anlegget på Leangen. Til dette trengs et maskinrom til kjøleanlegget og et areal utendørs
til isbanen. Det foreslås å plassere maskinrommet i kjelleren i 1A og isflaten på sør-vestsiden av
1A. Maskinrommet til kjøleanlegg må være ca 40 m2, og 3 meter høyt.
Ved å utnytte et kjellerareal i idrettshallen bør landskapet senkes for en enklere adkomst fra
kunstisbanen. Arealet til den lille kunstisbanen trenger dog ikke å ligge på samme nivå som
putelager og maskinrom, men det må senkes så mye at ismaskinen kan kjøre dit ved islegging
(ismaskinen klarer ikke kjøre opp bratte bakker).
Fordelen med å bygge kjølerom/lagerplass og liten kunstisbane på dette stedet:
- God flyt i drifta: man kan etablere en ren sone mellom de to kunstisbanene, dvs at man ikke skal
strø til gående/syklende. Dersom ismaskinen må kjøre over strødde arealer eller grusarealer, må
IPS bruke tid på å vaske dekkene før den kjøres ut på isen. Dette krever ressurser og man
risikerer at dekkene ikke blir rene nok. Isen kan få en dårligere kvalitet, og det tar lang tid å drifte
banene.
-Økning i aktiviteten krever ikke økning i mannskapet, da vi får rasjonalisert tiden vi har til rådighet.
-Vi får utnyttet arealene vi har til rådighet.
-Økning i aktivitetsflater og dermed økning i aktivitet. Fornøyde brukere.
-Utnytte arealet under idrettshallen 1A.
-Utnytte overskuddsvarmen fra maskinrommet til å varme opp idrettshall og/eller putelager. Dette
vil være lønnsomme tiltak ift driftsutgiftene.
Garderober i tilknytning til ny hall
Det anbefales å bygge garderober (1D) til den nye idrettshallen (1A), samt at man bygger 1A og
1C sammen med resten av anlegget. Dette bør bygges samtidig, både fordi det gir billigere
investering samt en bedre totalitet i forhold til drift. Leangen Idrettsanlegg er bygd opp ”klattevis”
opp gjennom årene, og hele anlegget bærer preg av dette. Dette skaper store drift- og
vedlikeholdsutgifter, da eksempelvis tekniske komponenter som er bygd på ulike tid og ulike
prosjekter ikke fungerer sammen. Mye av dette skyldes at f.eks tekniske rom er plassert på feil
sted ift hverandre, og man får således ingen god teknisk løsning. Neste byggetrinn har ikke vært
gjennomtenkt ved bygging, og løsningene blir halvveis. Dette er noe som må unngås i fremtiden og
det er derfor det er viktig å tenke langsiktig i denne mulighetsstudien.
På Leangen er det 15 garderober fordelt på to ishaller, kunstisbanen og en håndballhall. Til
sammenligning er det vanlig å bygge seks garderober i tilknytning til en enkelt idrettshall, dette
med tanke på logistikk i forhold til bruk og drift/renhold. Garderobene på Leangen brukes både på
dagtid og kveldstid av brukerne av de fire arenaene, samtidig som man til enhver tid (dagtid og
helg) må holde minst en garderobe stengt grunnet renhold.
De ulike idrettene har forskjellig behov ift garderober. Noen brukere av isanleggene har faste
garderober etter avtale med IPS. Det kreves svært mye utstyr for å kunne utøve ishockey, og lag
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som trener en til to ganger daglig har ikke mulighet til å frakte ustyret til og fra anlegget. De får
derfor disponere garderober i høysesongen slik at de kan oppbevare sitt personlige utstyr der mot
at de holder garderobene ryddig etc. Vi kan ikke slippe andre brukere inn i disse garderobene
(unntatt ved spesielle anledninger/ved avtale og utenom høysesong), så i realiteten er ikke alle 15
garderobene tilgjengelig til fordeling til brukerne.
Dette viser at det allerede er for lite garderober tilgjengelig på Leangen. Samtidig er det unaturlig at
brukere av en idrettshall skal bruke garderober andre steder enn i den idrettshallen de skal trene.
Slik Leangen-anlegget er bygd opp i dag, må brukerne gå med utesko og ytterklær mellom
bygningene, og det er derfor lite hensiktmessig å tilstrebe at brukere av idrettshallen (1A) skal
kunne bruke garderober inne ved ishallene. Brukerne drar sand og grus, samt snø og vann inn i
hallen, og det kreves mer renhold.
Fordel med å bygge garderober sammen med ny idrettshall:
-Man får definerte rene og urene soner i 1A, noe som forenkler renholdet.
-Det vil bli et bedre innemiljø i 1A dersom man får bort lagringen av sko i hallen, da sand og grus
forringer innemiljøet.
-Bedre kapasitet og logistikk av garderobebruken totalt på anlegget. Det er ikke kapasiteten til å
tilby garderober til alle brukerne i dag. Når det bygges flere aktivitetsflater, blir det også større
behov for garderober.
-Forenkler logistikken for brukerne.
Ulempe med å bygge garderober sammen med ny idrettshall:
-IPS kan ikke se noen ulemper med dette.
Basishall
En basishall (1C) bør bygges sammen med, og samtidig som, den nye idrettshallen (1A). Dette vil
både gi en billigere investering og skaper en bedre helhet: f.eks kan basishall og idrettshall ha
felles garderobearealer, og man unngår de store driftsutgiftene som vil kunne påløpe dersom det
byggtekniske i de to hallene harmonerer. Ved å plassere basishallen som foreslått vil bygget
komme utenfor skråningen ned mot bekken. For å utnytte topografien kan det bygges en
kjeller/sokkeletasje som også kan brukes til idrettsformål, j.fr rapporten fra IRT vedrørende behov
for arealer til kampsport og styrkeidretter.
Fordeler med å plassere basishallen sammen med ny idrettshall:
-Brukere kan benytte samme adkomst og garderober som idrettshallen.
-Mer praktisk drift ved at det f.eks er nok med ett vaskerom for de to hallene. En gjennomgang
mellom hallene vil skape bedre flyt i drifta ved at man eksempelvis enkelt kommer seg frem og
tilbake mellom hallene med renholdsmaskiner etc. Renholdsmaskiner er tungt utstyr som ikke kan
fraktes frem og tilbake over grus og stein, grunnet fare for fraktskader, bruke tid på å rengjøre
maskinen før bruk etc.
-Utnytte topografien og etablere en sokkeletasje i basishallen for å utnyttet arealknappheten på
anlegget.
Ulemper med å plassere basishallen sammen med ny idrettshall:
-Bygningsmassen vil stenge gangveien inn til anlegget fra Bromstadveien. Det er dog ingen
innkjøring på denne siden, og det tillates heller ikke å etablere avstigningsrampe siden
Bromstadveien er en riksveg. Ergo er det ikke stor gangtrafikk inn i anlegget fra denne siden
uansett. Ulempen med at gangveien stenges løses derfor ved å legge gangveien, eller en enkelt
gangsti, rundt basishallen. IPS har ikke behov for å kjøre rundt basishallen med kjøretøy.
Svalgang/felles innendørs adkomst
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Gruppa har diskutert en sammenbygning av 1A, 1C og 1D med resten av anlegget med
gangadkomst under tak. Det ble først vurdert å bruke den eksisterende gangen gjennom anlegget,
men dette vil skape forstyrrende trafikk forbi ishockeykretsens kontor, samt at en slik løsning
krever ombygging av maskinrommet som ligger helt sør-vest ved Ungdomshallen ishall. Senere
ble det vurdert å legge en svalgang utenfor dagens bygg. Gangen må ha flere innganger med
tanke på de som skal inn til idrettshallen, garderober eller kretskontor uten å måtte gå gjennom
hovedinngangen til anlegget. For å tilfredsstille kravene til arbeidsmiljø for ishockeykretsen, må
svalgangen bygges i glass. Det må i så fall brukes herdet glass som tåler hardt bruk fra
idrettsutøvere.
IPS anbefaler at curlinghallen holdes utenfor denne svalgangen, da de har andre åpningstider etc.
enn resten av anlegget.
Fordeler med svalgang:
-Det blir en naturlig hovedinngang til hele bygningsmassen og brukerne kan gå tørrskodd fra den
ene til den andre siden. Det skapes et helhetlig inntrykk av idrettsanlegget.
-Enklere å bevege seg mellom de ulike idrettsarenaene ifm driftsoppgaver.
Ulemper med svalgang:
-Må bygges i herdet glass for å tåle bruk. Ellers vil det føre til store drift- og vedlikeholdsutgifter.
-Å bygge i herdet glass kan påvirke inneklimaet, ved at det eksempelvis blir varmt på sommeren –
både i svalgangen og arealene innenfor. Dette kan løses ved gode ventilasjonsanlegg
Driftsgarasje (2) og publikumsareal til Leangen Arena (5)
Å etablere en driftsgarasje gjør det lettere å ivareta både kjøretøy og utstyr da man reduserer
risikoen for værslitasje og herværk. Dette er lønnsomt mtp driftsutgifter, men også viktig ift
sikkerhet for personell og brukere av anlegget.
En garasje for drift er forselått plassert trekanten nord for Leangen Arena. Dette er det samme
arealet som brukes til parkering av bilparken i dag, og en slik løsning fører bare til kjøring et lite
stykke til innover parken uten at parkaksen berøres. Driftsgarasjen er foreslått med en størrelse på
285 m2 for å romme biler, traktorer pluss diverse driftsutstyr. Det lengste kjøretøyet trenger 7 meter
dybde.
Ved å etablere garasje i en etasje (1E), vil det være mulig å bygge ut Leangen Arena i andre etasje
slik det har vært ønskelig fra isidrettene i lengre tid. Dette er areal som kan brukes som
publikumsarealer og publikumsfasiliteter (5), samt at man får muligheten til å etablere et mer synlig
servicekontor. Leangen Arena er tilrettelagt kamparena for landets øverste divisjon i ishockey (Getliga), og en utvidelse av publikumsarealer/fasiliteter vil øke mulighetene for å få store
ishockeyarrangement til byen. Garasje og publikumsarealer til Leangen Arena bør bygges samtidig
for å få en helhetlig løsning, samt at det er mest gunstig ift investeringskostnadene.
Fordeler med plassering i trekanten:
-Garasjen, med kjøretøy og utstyr, vil være lett tilgjengelig med tanke på at personalrom og kontor
ligger på denne siden av bygget.
-Det medfører en større sikkerhet at kjøretøyene er plassert innenfor bommen, det reduserer for
eksempel risiko for hærverk. IPS har mer kontroll på dette arealet siden personalrom og kontor har
vinduer denne veien.
-Det er ingen annen naturlig lokasjon for driftsgarasjen.
-Det er arealknapphet på anlegget. Plasseringen av 1E er med på å utnytte et dødareal samt at det
skaper muligheter til å bygge ut 5.

14

-Bedre tilrettelegging for publikum under ishockeykamper.
- Bakgrunnen for at man ønsker et bedre synlig servicekontor at brukerne av anlegget opplever at
driftspersonellet er vanskelig å finne. Vi ønsker å øke denne servicen. Et mer synlig servicekontor
gjør også at bruken/brukerne er lettere å følge med på for driftspersonellet. Totalt vil dette kunne
føre til en smidigere dialog mellom brukere og IPS.
Utfordringer med plassering i trekanten:
-IPS kan ikke se noen ulemper.
Fotballanlegg (3, 4, 1F):
Strindheim Fotball disponerer i dag deler av et gammelt kommunalt garderobebygg samt et
klubbhus nord for dette. Disse byggene må rives og bygges opp igjen et annet sted på anlegget. I
henhold til tanken om en parkakse og en bygningsakse, er det naturlig å plassere et nytt
garderobebygg (1F) sør for fotballbanen/fotballhall (3/4), nord for 1E/5. Det er også ønskelig med
et ekstra toalett og lager for Strindheim. Det er mest fornuftig å bygge dette sammen med 1F for å
samle alle bygningene i bygningsaksen. Dersom det skal bygges fotballhall (4) må denne ligge mot
travbanen i øst. Dette for å ivareta sikkerheten ift det trafikale bildet innover parken.
Fordeler med plassering av garderobebygget:
-Bygget står nært parkeringsarealet, og ved eventuell varelevering til bygget (1F) berøres ikke
parkaksen. Plasseringen er mest praktisk med tanke på adkomst og sikkerhet.
-Å samle alle bygningene i ett felles bygg er mest hensiktmessig ift drift av eksempelvis
gressarealene rundt.
Ulemper med plasseringen av garderobebygget:
-Kan bli et stort bygg med tanke på arealet man har tilgjengelig. Arealet rundt må tilpasses.
Cageballhall (6)
Det er vurdert hvorvidt en cageballhall (6) bør plasseres på området nord for ny 1A, 1C og 1D, der
TIK-huset står i dag. TIK-huset må rives uansett om det skal bygges en cageballhall der eller ikke.
Bygget er ikke en del av det kommunale idrettsanlegget og IPS registrerer uheldig bruk av huset.
Arbeidsgruppa har også snakket om hvorvidt en cageballhall kan samlokaliseres med
garderobebygget til Strindheim Fotball, f.eks som et kjellerareal. IPS anser Strindheim som den
naturlige drifter av både eget garderobebygg, fotballhall og cageballhall, ergo er en samlokalisering
mest hensiktsmessig. Å plassere cageballhallen nærme adkomsten er også viktig med tanke på
det trafikale bildet innover parken.
Flerbruksflate (2)
Det foreslås å etablere en flerbruksflate/aktivitetsflate til ulike idretter, som evt kan islegges om
vinteren.
Fordel med plassering:
-Nære barnehagen og adkomst fra den nordlige delen av anlegget.
Ulempen med plassering:
-Uheldig plassering dersom man tenker islegging om vinteren. IPS kan ikke kjøre ismaskin dit, ref.
tidligere tekst vedrørende behov for ren sone til ismaskinene. Det må evt brukes andre
vanningsbiler, noe som kan forstyrre smidigheten i drifta.
Stevnebygg kunstisbane
Stevnebygg eller servicebygg til kunstisbanen burde vært med inn i denne mulighetsstudien, og
må ivaretas gjennom mulighetsstudien for is i 2017. Bygget bør ha garasjefasiliteter til ismaskiner
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pluss redskap og vanntog i sokkeletasjen, samt publikums- eller kioskareal, speakertjeneste,
skøyteutleie etc i andre etasje.
Turdrag, frisbeegolf og aktivitetsareal i skogholtet (1B)
IPS er positive til etablering av både turdrag og frisbeegolf rundt anlegget. Begge aktivitetene må
tilpasses driftsbevegelsen og den øvrige aktiviteten på anlegget (som railparken, gangveier etc).
F.eks må man unngå å sette opp frisbeegolfkurver rundt kunstisbanen, da arealet brukes til
dumping av snø og is fra kunstisbanen.
Skogholtet nord på anlegget kan tynnes og ryddes slik at det kan brukes til aktivitetsareal.
21.12.16
Hanne Aune Ulen
Driftsplanlegger
Trondheim bydrift Idrett, park og skog
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Generelt
Idrettsrådet(IRT) representerer alle idretter/idrettslag i Trondheim og skal i mulighetsstudien på best
mulig måte ivareta anlegg for dagens aktiviteter og mulige fremtidige aktiviteter i Leangen
idrettspark. IRT har deltatt i arbeidet med daglig leder, Bjørn Kilskar.

Avgrensing og forutsetning
Mulighetsstudien skal ivareta alt annet enn anlegg knyttet til is-idretter. Behov for videreutvikling av
Leangen arena, anlegg/fasiliteter i tilknytning til hurtigløpsbanen og evt videreutvikling av Leangen
ungdomshall og curlinghallen skal ivaretas i egen studie. Det ble også lagt som en forutsetning at
plasthallen skal gjenoppbygges som permanent hall. Behov i tilknytning til kunstisanleggene er ikke
med jf. gitte forutsetninger.

Prosess
Prosjektet er initiert av Trondheim kommune /Enhet idrett og friluftsliv og er ledet av prosjektleder
Natalie Stout Sue-Chu i Trondheim Eiendom / utbyggingsenheten.
IRT ble innledningsvis bedt om å spille inn en prioritert liste over konkrete anlegg vi anbefaler
lokalisert i anlegget. Gjenoppbygging av plasthallen ble vi bedt om ikke å ta inn i vår prioriterte liste,
da dette anlegget uansett ville bli ivaretatt med høy prioritet i prosjektet.
På bakgrunn av dette tok idrettsrådet kontakt med de idrettene med kjent behov for anlegg som
kunne være aktuelle for en framtidig lokalisering på Leangen idrettspark. Idrettsrådet mottok før
første prosjektmøte Strindheim IL sine framtidige behov. Med grunnlag i innkomne innspill ble det
etablert en prioritert liste som er lagt til grunn for arbeidet i gruppa.
I sluttfasen på arbeidet har SIL meldt et behov for bygging av cage-ballhall og tribuner fotball.
For å gi is-idrettene nødvendig informasjon og sørge for innspill i skjæringspunktet mellom denne
mulighetsstudien og framtidig utvikling av is-anleggene, deltok ishockeykrets, skøytekrets,
curlingklubben og Trondhjems Skøiteklub på et særmøte initiert av IRT.

Idrettsrådets innspill og prioriteringer
Generelt ønsker IRT at mulighetsstudien skal ivareta anleggsbehov for idretter som:





benytter anlegget i dag
er tilhører bydelen og som har mangler/har /dårlig anleggsdekning
er byovergipende og som mangler/har dårlig anleggsdekning i Trondheim
ligger inne i idrettens prioriteringsliste.

Idrettsrådets innledende innspill ble noe justert underveis i prosessen, på grunn av nye muligheter
som framkom underveis arbeidet. Prioritert liste framkommer av tabell 1.
Tabell 1: Anlegg som er priorietert inn i mulighetsstudien fra idrettsrådet.

Pri
1
2

Anlegg
KG 9'er Strindheim IL
Klubblokaler og garderober SIL.

Type anlegg
Idrettsanlegg
Klubblokaler

Merknad
I innledende innspill
knyttet til basishall
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2

Idrettens basishall (30x23 m)

Idrettsanlegg

3

Flerbruksflate sommer/vinter (24x14 m > 30x15 m)

Nærmiljøanlegg

4
4
4

Trimløype i anlegget og kobling mot marka
Diskgolfpark 9 hull – rekruttanlegg
Supertramp snowboard, freeski ++ hall (5,4x5,4 m +
sikkerhetssone)
Treningslokaler til f.eks kampsport / styrkeløft /
vektløfting ca 2x300 m2

Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Idrettsanlegg

4

Idrettsanlegg

4

Garderober, lager og klubblokaler i tilknytning idrettshall
/ basishall

5

Rails. snowboard/freeski sommer.

Nærmiljøanlegg

5

Fotballhall Strindheim IL (hvis klubb-behov på sikt)

Idrettsanlegg

5

Ikke legge hindringer for mulig framtidig skøytehall over
400 m-bane.
Hall sandaktiviteter (volley, fotball, håndball)
(54 m x 24 m)

Idrettsanlegg

6

Tilpasset aktuelle
brukergrupper
Kan islegges vinter.
Bandy prosjekt

Kobles mot basishall
/del av basishall
Idrett ikke avklart.
Må tåle tunge vekter.
I tilknytning til
basishall.

Bruk av rest-is
sommer/høst
På sikt - overbygg
KG-bane
På lang sikt - beholde
muligheten

Idrettsanlegg

Begrunnelse og redegjørelse for behov for det enkelte anlegg i endelig
forslag mulighetsstudie
Fleridrettshall m/garderober/lager
Eksisterende plasthall må erstattes med en permanent løsning. Det er i hovedsak håndball og
innebandy som har vært brukere av hallen. Hallen ligger ikke inne i ordinær rammetildeling og
mesteparten av vintersesongen benyttes hallen av andre idretter som ikke har behov for oppvarmet
hall til sin aktivitet. Det er stort behov for hallflater i bydelen og spesielt viktig for håndball og
innebandy, men også andre idretter vil være aktuelle brukere.
Leangen idrettspark har generelt for lite garderober slik situasjonen er i dag. Med ønske om flere
brukere i anlegget er det behov for å bygge flere garderober, sanitæranlegg, lager og møterom/
klubblokaler. Nye og eksisterende haller (curlinghall/ungdomshall) bør knyttes sammen med felles
adkomst under tak.
Utendørs-isanlegget har behov for lager til oppbevaring blant annet av vant til bandy og sikringsputer
til Leangen hurtigløpsbane.
Fleridrettshall er et bydelsbehov.

Kunstgressbane 9’er Strindheim IL (SIL)
SIL har som en av de største bruker av Leangen idrettspark et stort behov for å utvide kapasiteten på
egne kunstgressbaner og det er naturlig at det skjer i på Leangen i tilknytning til eksisterende
baneanlegg. Viser for øvrig til SIL’s egen rapport.
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Klubblokaler og garderober Strindheim IL
SIL har behov for å bygge et nytt klubbhus og egne garderober i anlegget. Dagens bygninger er
nedslitte og uegnet, og kan representerer en helsefare. Bygning bør være i tilknytning til klubbens
kunstgressbaner og evt. framtidig fotballhall. Viser for øvrig til SIL’s egen rapport.

Idrettens basishall
Idrettens prioriteringsliste har foreslått å bygge flere basishaller i kommunal regi rundt om i
bydelene. Optimal lokalisering er i tilknytning til eksisterende ordinær fleridrettshall for sambruk av
fellesfasiliteter. Anlegget er egnet som treningsanlegg for turn, samt basistrening for alle andre
idretter. Leangen idrettspark har i dag et bredt spekter av aktiviteter (fotball, kunstløp, bandy,
båndball, skøyter, ishockey) som kan ha svært god nytte av basistrening i en slik hall.
Arbeidernes Turnforening (ATIF) (som i dag er i Rosenborghallen) har behov for å utvikle sitt tilbud og
er svært interessert i å knytte sin aktivitet til et slikt anlegg i stedet for å være i en idrettshall. Det vil
også være et klart behov for en turnforening for å bidra med faglig kompetanse og nødvendig tilsyn i
anlegget. Nye aktiviteter som snowboard, kampsport/styrkeløft/vektløfting vil også kunne ha stor
nytte av basistrening i dette anlegget. For mer info: Idrettens basishall Idretten trenger sårt nye
arealer til spesielle anlegg også i denne bydelen så vi anbefaler derfor at det også bygges kjeller
under hele hallen til andre idretter. Et slikt anlegg vil dekke både bydelsbehov og være
byovergripende.

Utendørs flerbruksflate sommer/vinter
Dette er et lite kostnadskrevende nærmiljøanlegg som er utviklet av Norges bandyforbund og
benyttes av ulike ballidretter på sommeren, samt at flata svært raskt kan islegges som skøytebane
når det blir kaldt nok til det. Idrettsrådet har flere silke anlegg prioritert under behov for mindre
anlegg. Anlegget er lite kostnadskrevende å bygge. Bandyforbundet finansierer anlegget med
prosjektmidler fra bandyforbundet, spillemidler og dugnad. Dette vil være et flott tilbud til
egenorganisert aktivitet i anlegget på kveldstid. På dagtid vil det være et flott tilbud for barnehagen
som ligger like i nærheten. Et slikt anlegg vil dekke bydelsbehov.

Trimløype m/kobling til marka
I dag er det ikke noen god trimløype og oppvarmingsløype i anlegget. En trimløype vil heve hele
anlegget som idrettspark og være et nyttig bidrag for all organisert aktivitet, samt for egenorganisert
aktivitet og folkehelse i nærmiljøet. En kobling mot løypene i Strindamarka bør være et langsiktig
mål. Dette anlegget vil kunne dekke et bydelsbehov.

Diskgolfpark 9-hulls – rekruttanlegg
Frisbeegolf er en sterkt voksende og rimelig lavterskelaktivitet for alle aldersgrupper, som
idrettsrådet ønsker det blir tilrettelagt for rundt om i byen. Det er i dag to klubber i byen som
organiserer aktiviteten. Trolig utgjør den egenorganiserte aktiviteten en større andel av det totale
miljøet. I forbindelse med utbyggingen av Lade idrettsanlegg er et eksisterende godt rekruttanlegg
dessverre redusert og vil bli nedlagt når anlegget på Lade er ferdig utbygd. Det er derfor behov for å
etablere et nytt anlegg som erstatning for anlegget som forsvinner på Lade. Et slikt anlegg krever
mye areal, men det kan samtidig ha sambruk med andre trimaktiviteter i randsonene/grøntarealer i
en idrettspark. Idrettsrådet har i samråd med Trondheim Frisbeeklubb kommet fram til at det er en
god løsning å etablere et 9-hulls rekruttanlegg i Leangen idrettspark som erstatning for anlegget som
forsvinner på Lade. Dette vil kunne dekke et bydelsbehov. Dette vil være et byovergripende anlegg.
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Supertramp snowboard/freeski
Trondheim har i dag tre snowboardklubber som trenger et anlegg for sommertrening. Supertramp er
en svært stor og kraftig trampoline i en hall som utøverne i snowboard og freeski benytter til å øve
inn teknikk og ferdigheter. Uten et slikt anlegg i Trondheim vil utøverne på et visst nivå i våre klubber
bli tvunget til å reise til Østlandet for å få gode nok treningsforhold. Anlegget er prioritert på
idrettsrådets prioritetsliste. Selve trampolinen er relativt lite kostnadskrevende, men utfordringen er
å finne en hall å lokaliserer den i . Snowboardklubbene er i stor grad drevet av ungdommene selv og
har ikke ressurser til å finansiere bygging av egen hall. Trampolinen vil være et flott tilskudd til en
basishall der både turn, kunstløp og andre idretter vil kunne dra god nytte av denne. Vi mener derfor
det er naturlig og fornuftig at det settes av areal i tilknytning til den foreslåtte basishallen for god
sambruk av trampolinen og at brukerne har tilgang på fellesfasiliteter i tilknytning til idrettshallen. Se
video supertramp Oslo

Treningslokaler kampsport/styrkeidretter i kjellere under basishall og cageballhall
Trondheim har i dag over 30 klubber som driver ulike kampsporter og styrkeidretter (bryting, judo,
boksing, kickboksing, kampsport, vektløfting og styrkeløft). Mange av disse har mangelfulle
treningsfasiliteter. IRT mener derfor det er viktig at det planlegges smart med tanke på utnyttelse av
kjeller til aktiviteter som ikke krever stor takhøyde hver gang det bygges nye idrettsanlegg. Det er
flere av våre klubber som trenger lokaler og som vil ha god nytte av samlokalisering med basishall,
idrettshall og fellesfasiliteter på Leangen. Idrettsrådet mener derfor at det bør planlegges med
arealer for to klubber i kjeller under basishall og cageballhall.

Rails for snowboard/freeski
En enkel liten park/nærmiljøanlegg med rails er bygd ved siden av ishallene. Denne benytter rest-is
fra ishallene utover høsten før snøen kommer. Denne parken er et fint innslag for egenorganisert
aktivitet som bør beholdes og videreutvikles i samarbeid med snowboardmiljøet.

Fotballhall 9’er Strindheim IL
SIL har ønske omen regulering som ivaretar en mulighet for å bygge en framtidig fotballhall over
planlagt kunstgras-9-er. For å få til dette må eksisterende kunstgras-11-er flyttes. Planene for ny
kunstgressbane 9’er bør ivareta en slik mulig løsning. Viser for øvrig til SIL’s egen rapport.

Tribune fotball Strindheim IL
SIL har meldt behov om å bygge tribuner i tilknytning fotballanlegget. Dette anlegget bør bygges i
tilknytning til klubbhus og garderober.

Cageballhall Strindheim IL
SIL har meldt ønske om å bygge cageballhall i anlegget. Dette er ikke et prioritert anlegg fra idrettens
side, så vi anbefaler ikke at dette tas inn dersom det går på bekostning av øvrige aktiviteter/anlegg
listet over. Viser for øvrig til SIL’s egen rapport. Idretten trenger sårt nye arealer til spesielle anlegg
også i denne bydelen så vi anbefaler derfor at det også bygges kjeller under hele hallen som kan
disponeres av andre idretter.

Hall sandaktiviterer
Dette anlegget var lavest prioritert fra idrettsrådet og det ble det ikke funnet rom for å ta dette inn i
planene.
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Ulike alternativer for utbygging og byggetrinn
Det foreligger tre alternativer til bygging av fleridrettshall og anleggsmasse i tilknytning til denne.
Viser til utfyllende beskrivelse av disse alternativene og byggetrinn i hovedrapport.

Vurdering
Fordelene og ulempene med de ulikealternativene framgår av tabell 1.
Tabell 1: Fordeler og ulemper med alternativene til idrettshall:

Alt Positivt
1. Samordna utbygging av ny idrettshall med basishall,
trampolinehall garderober og lager, samt delvis
kjeller. Samla utbygging.
- Lavere kostnader på lang sikt for samme
anleggsmasse.
- Mulig utnyttelse av deler av kjeller under idretthall
mot skøytebanen til lager sikringsputer og vant.
- God utnyttelse arealer ved å bygge kjeller under
basishall og cageballhall.
- Flere styrkeidretter/kampsporter som er prioritert
/ sårt trenger anlegg får dette raskere/billigere enn
å bygge dette separat et annet sted.
- Basishall.
- Trampolinehall snowboard / freeski.
- Garderober, sanitæranlegg og klubblokaler til
eksisterende og nye aktiviteter.
- Nye aktiviteter får dekket sine anleggsbehov inkl.
møte-/klubblokaler.
- Felles adkomst under tak til eksisterende og nye
haller.
2

Samordna utbygging av ny idrettshall med basishall,
trampolinehall, garderober og lager. Bygget på
eksisterende grunnmur. Samla utbygging.
- Forholdsvis kort byggetid.
- Mulig gjenbruk av eksisterende sportsgulv.
- God utnyttelse arealer ved også å bygge kjeller
under basishall og cageballhall.
- Flere styrkeidretter/kampsporter som er prioritert
/ sårt trenger anlegg får dette raskere/billigere enn
å bygge dette separat et annet sted.
- Basishall.
- Trampolinehall snowboard / freeski.
- Garderober, sanitæranlegg og klubblokaler til
eksisterende og nye aktiviteter.
- Felles adkomst under tak til eksisterende og nye
haller.
- Lavere byggekostnad enn med kjeller under hall.

Ulempe

-

-

Lengre planleggings- og
byggeperiode fleridrettshall.
Ikke mulig å gjenbruke dagens
sportsgulv.
Høyere byggekostnad på kort sikt.

Ingen lager til bydrift for puter og
vant til isflata.
Dårligere utnyttelse av
tilgjengelige arealer i anlegget.
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3

Idrettshall uten garderobe, lager og kjeller. Bygget på
eksisterende grunnmur. Garderober, lager, basishall
og trampolinehall bygd som eget byggetrinn senere.
- Mulig gjenbruk av eksisterende sportsgulv.
- God utnyttelse arealer ved også å bygge kjeller
under basishall og cageballhall.
- Flere styrkeidretter/kampsporter som er prioritert
/ sårt trenger anlegg får dette raskere/billigere enn
å bygge dette separat et annet sted.
- Basishall.
- Trampolinehall snowboard / freeski.

-

-

Høyere byggekostnad på lang sikt
for å oppnå samme anleggsmasse.
Ingen lager til bydrift for puter og
vant til isbanen under hallen.
Dårligere utnyttelse av
tilgjengelige idrettsarealer.
Ingen nye garderober,
sanitæranlegg og klubblokaler til
eksisterende og nye aktiviteter,
unntatt SIL.
Ingen felles adkomst under tak til
eksisterende og nye haller.
Basishall og trampolinehall
realiseres senere.

Fordeler og ulemper ved de øvrige forslagene til anlegg framgår av tabell 2.
Tabell 2: Fordeler og ulemper med øvrig anleggsutbygging.

Positivt

Ulempe

-

Rails/nærmiljøanlegg snowboard/freeski.

-

-

Flerbruksbane nærmiljøanlegg sommer/vinter.

-

Diskgolfanlegg og trimløype.

-

Strindheim IL får dekt sine anleggsbehov.

-

Trimløype med kobling til marka

-

Økt tilrettelegging for egenorganisert aktivitet.

Ingen er identifisert.

Anbefaling/konklusjon
Idretten har behov for å få erstattet plasthallen med en ny to-flaters idrettshall så raskt som mulig,
da hallsituasjonen i bydelen er prekær og mange barn og unge nå må reise til andre haller for å trene
og spille kamper. Dette fører til unødvendig transportbelastning og klimautslipp, samt redusert
folkehelse ved at utøverne ikke kan gå/sykle til anlegget i eget nærmiljø. Idrettsrådet mener likevel at
kommunen må ta seg tid til å planlegge en helhetlig og god løsning for hall og fasiliteter i tilknytning
til denne slik at den blir en best mulig løsning på lang sikt. Planene må også ivareta grensesnittet mot
skøyteanlegget og ishallene på en god måte.
På bakgrunn av dette anbefaler idrettsrådet alternativ 1 med idrettshall med kjeller. Dersom
kommunen finner en alternativ og god nok løsning til lager for puter og vant til isbanen et annet sted
enn i sokkel på idrettshallen, anbefaler vi alternativ 2.
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Idrettsrådet anbefaler videre at SILs eksisterende KG-11-erbane flyttes for å gi plass til en ny KG-9erbane som evt. kan få tak på sikt.
Basishall, trampolinehall, garderobeanlegg, lager og overbygg adkomst bør bygges samtidig med
idrettshallen, slik at kostnadene til rigg blir lavest mulig, og ivaretakelse av grensesnitt mellom ulike
bygningstekniske detaljer blir ivaretatt best mulig. Ved fasevis utbygging av bygningskonstruksjoner
som er planlagt å henge sammen vil det måtte gjøres ombygginger som blir fordyrende. Dette vil
også føre til utfordringer med hensyn til å gå gode overganger mellom ulike grensesnitt på ytre
fasader som kan ha betydning for drift og vedlikehold og driftskostnader.

13.12.16
Bjørn Kilskar
Idrettsrådet I Trondheim
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Leangen idrettspark mulighetsstudie høst 2016.
Delrapport fra Strindheim Idrettslag
Pr. 20.12.2016

Generelt
Strindheim Idrettslag (SIL) er et av byens største idrettslag som dekker 4 særidretter (håndball,
fotball, langrenn og friidrett) for både barn og topp/elite utøvere. Vårt rekruteringsområde er
hovedsakelig fra Trondheim øst hvor vi dekker 5 skolekretser. Det er en dugnadsbasert klubb med 4
ansatte i ulike administrative stillinger.
Primært har vi kommentert det som er klubbens ansvarsområde i dag, men vi vil poengtere at vi
ønsker alle andre og nye idretter velkommen til Leangen Idrettspark.

Fakta om klubben
Etablert i 1926
Antall aktive: 1950
Trenere: ca 1 pr 10 utøvere. I tillegg kommer oppmenn, foreldrekontakter etc.
Anlegg: en 11’er bane, to 7’er baner, klubbhus anno 1970 på Leangen

Fleridrettshall m/garderober/lager
SIL støtter idrettsrådets uttalelser rundt behovet for en fleridrettshall i bydelen. Det er behov for en
fleridrettshall med kort vei for brukerne hvor de kan både gå og sykle. Lokale anlegg skaper flere
aktive utøvere. Pr i dag flytter vi våre utøvere til andre deler av byen hvor det er anlegg.
Det har vært en betydelig fortetning i bydelen som har gitt flere utøvere. I tillegg er vår nærmeste
nabo, Leangen Travpark, blitt omregulert til boligformål. Det er naturlig å anta at Strindheim
idrettslag vil favne disse nye bydelsbeboere.
Vi anbefaler garderobeanlegg i tilknytning til fleridrettshall, da vi i likhet med skolene i Trondheim
Kommune ønsker å følge opp god hygiene gjennom å tilby egne- og eksterne lag garderober med
dusjfasiliteter.

Ref. idrettsrådets pri 1: Kunstgressbane 9’er Strindheim IL (SIL)
SIL har som en av de største brukerne av Leangen idrettspark et stort behov for å utvide kapasiteten
på egne kunstgressbaner, og det er naturlig at det skjer i tilknytning til eksisterende baneanlegg. Pr i
dag har vi sprengt kapasitet på vårt fotballanlegg. På sommeren trenes det fra kl 1400 til kl 2230 på
hverdager.
NFF/Fotballkretsen har kommet med nye krav til spillform med innføring av 9’er spill, noe som krever
ytterligere banekapasitet. Vi har frem til nå leid eksterne baner i andre bydeler.
Vi må ha flere og større flater raskt.
Vi ønsker at begge våre 7’er baner på anlegget omreguleres til lik størrelsen på 9’er flate.
1
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Ref. idrettsrådets pri 2: Klubblokaler og garderober Strindheim IL
Klubben disponere i dag et kommunalt garderobeanlegg som er helsefarlig da det er påvist farlig
sopp. Trondheim kommune har selv pålagt seg å rive/erstatte garderobeanlegget innen utgangen av
2019. Pr i dag benyttes garderobebygget av fotball og friidrett.
Dagens klubblokaler fremstår som rimelig nedslitt og har betydelig behov for oppgradering.
Generelt er det behov for et samlingspunkt/lokale for bydelen og klubben er innstilt på å legge til
rette for et nytt felles garderobe/klubbhus. Erfaringsvis har et klubblokale vist seg å være et viktig
samlingspunkt i lokalsamfunnet. Ut over eget bruk kan vi tilby bydelen et møtested for andre
aktiviteter.
Klubbens friidrettsavdeling har ønsker om å kunne gjennomføre sine arrangement i og rundt et
klubbhus som kan dekke deres behov for servering, administrasjon og garderobefasiliteter.
NFF har i sine retningslinjer for divisjonsspill krav til garderobefasiliteter som pr i dag ikke dekkes. Det
er bl.a. krav til avstand fra spilleflate, garderobestørrelse, og øvrige fasiliteter og det er i Trondheims
området få baner som tilfredsstiller disse kravene.

Ref idrettsrådets pri.9: Fotballhall 9’er Strindheim IL
Fotball har blitt en helårsidrett på lik linje med andre idretter, og for å kunne tilby et best mulig tilbud
til alle våre aktive så ønsker vi at det legges til rette en mulig hall over ny 9’er flate. Dette vil gi
utøverne et bedre tilbud gjennom hele året, og det vil sette klubben på fotballkartet.
Garderobe/klubbhus ved 11’er banen bygges med mulighet til å knyttes sammen med fotballhall.
Vi ser også muligheten for å bruke hallen som et alternativt utleieobjekt som messer, arrangement
etc. som kan gi klubben inntekter.

Tribune fotball Strindheim IL
SIL ønsker at det i reguleringsplanen blir tatt inn mulighet for tribune ved 11’er banen i tilknytning til
garderobe/klubbhus. Dette for å ta høyde for fotballspill i høyere divisjoner hvor kravet fra NFF til
fasiliteter er betydelig, og for å få mulighet til bedre gjennomføringer av klubbens arrangement.

Cageballhall Strindheim IL
En cageballhall har pr nå ikke prioritet annet enn at klubben ønsker å ha en fremtidig mulighet til å
knytte en cageballhall til anlegget.

Strindheim Idrettslag 20. desember
Lars Greskott, daglig leder
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A - Parkering
B - Hovedbygg med cafe, ishall (for kamper),
garderober, Trondheim bydrift
C - Idrettshall
D - Ungdomshall (ishall) og garderober
E - Trondheim curling
F - Plasthall
G - Skøytebane
H - Utleie og sliping av skøyter
I - Privateid bygg
J - Garderobebygg
K - Klubbhus Strindheim IL
L - Trondheim Skøyteklubb
M - Kunstgressbane
N - Kunstgressbane
O - Kunstgressbane

Leangen idrettspark

37

Tiltakshaver:

r0207ad fra 2007

Prosjekt:

Leangen Idrettspark

Prosjekt.nr:

1634

Trondheim kommune

A3

Reguleringsplaner

MJ

Format: Målestokk: Saksbeh.:

Tegningstittel:

MaJ

Tegnet av:

Dato:

25.10.2016

M u l i g h e t s s t u d i e L e a n g e n Idr e t t sp a r k

r0207i fra 1974

r0207aa fra 2000

r0207y fra 1997

STATSRÅD KROHGS VEG 15 E
7021 TRONDHEIM
TLF 72 56 60 20
WWW.KVADRAT.ST.NO

Størstedelen av området er omfattet av
reguleringsplan r0207i fra 1974 (lengst til
venstre), mens en liten del nord på området er
regulert av plan r0207ad fra 2007 (nederst).
Boligbebyggelsen rett mot vest ble omregulert i
1997 med reguleringsplan r0207y (til vestre), og
deler av området som før var regulert til
"Friområde - sentralidrettsanlegg" ble da
omregulert til "Friområde - parker, turveger,
anlegg for lek og sport". Parkeringsplassen i
sørøst ble omregulert i 2000 med reguleringsplan
r0207aa (i midten). Parkeringsareal og areal for
gangtrafikk ble da omregulert til parkeringsareal
og kontorformål.

Reguleringsplaner
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§ 12 Utnyttelsesgrad for idrettsromådet skal ikke
overstige 0,1.
§ 16 Avkjørsler til idrettsområdet skal skje fra
Tungavegen . Direkte avkjørsel til idrettsområdet
fra de øvrige veger som området begrenses av
tillates ikke.
§ 19 Når særlige grunner tilsier det, kan det
gjøres unntak fra disse reguleringsbestemmelser
innenfor rammen bygningsloven og
bygningsvedtektekten for Trondheim kommune.

Utdrag fra reguleringsbestemmelsene i
reguleringsplan R0207i:

Reguleringsplan r0207i
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Denne reguleringsplanen berører i liten grad
området til Leangen idrettspark. Den er vist her
fordi den omregulerer deler av plan r0207i fra
gartneri og friområde (sentralidrettsanlegg) til
bolig og friområde (parker, turveger, anlegg for
lek og sport). En liten del av området som var
regulert til gartneri er derimot ikke del av denne
reguleringsplanen og står igjen på tomt
tilhørende Leangen idrettspark.

Reguleringsplan r0207y
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§ 1 Byggeområde for kontor:
I området skal det oppføres kontorbygg.
Maksimum tillatt gesimshøyde er 9,0 m over
planert terreng. Grad av utnytting i Felt B1 er TBRA=1500m2. Birom og tekniske rom i
underetasje/kjeller inngår ikke i
beregningsgrunnlaget.
§ 2 Offentlige trafikkområder:
Området skal tilsåes med gress og benyttes til
snøopplag og rabatt. Evt gjerde skal plasseres i
grensen mot parkeringsplass. Tidligere etablerte
avkjørsler fra Tungaveien stenges.
§ 3 Friområder:
Friområdene skal benyttes til anlegg for idrett og
sport og inngår som en del av
Leangen idrettsanlegg for øvrig.
§4 Fellesområder:
Felles avkjørsel, Fl, er felles for
parkeringsplassene, Leangen idrettsanlegg og
kontorbygg i felt B 1. Felles områder F2 og F3 er
felles parkeringsplass for Leangen idrettsanlegg
og kontorbygg i felt B 1. Før ferdigattest for
kontorbygg gis, skal parkeringsplasser være
etablert og området være beplantet etter
godkjent utomhusplan.

Utdrag fra reguleringsbestemmelsene i
reguleringsplan R0207aa:

Reguleringsplan r0207aa
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§ 5 Byggeområde for allmennyttig formål, A2,
Klubblokaler: Eksisterende bygninger innenfor
området tillates benyttet til klubblokaler og
garasje/ lager til drift og forvaltning av
idrettsanlegget. Ved eventuell avvikling av drift
eller flytting av bygningene, skal arealet
tilbakeføres til idrettsformål med tilhørende egnet
opparbeiding.
§ 7.1 Anlegg for idrett og sport, F1: Arealet skal
benyttes til utendørs idrettsanlegg. Nød- og
nyttekjøring tillates innenfor idrettsanlegget.
§ 7.2 Parkeringsanlegg for idrett og sport, F2:
Innenfor arealet tillates opparbeidet
parkeringsplass for inntil 50 biler.
Parkeringsanlegget skal benyttes til idrettsanlegg
og barnehage.
§ 7.3 Turvei, F3: Turveier skal inngå i et
overordnet turveinett. Turvei skal opparbeides
med bredde på minimum 2,5 meter og med
toppdekke av grus/subbus. Kjøring i forbindelse
med forvaltning og drift av idrettsanlegget tillates
på turveien.
§ 9 Spesialområde, bevaring av naturmiljø:
Eksisterende vegetasjon skal ivaretas som
verdifullt landskapselement og naturmiljø for å
opprettholde skogens funksjon som fuglebiotop
og klimaskjerm.

Utdrag fra reguleringsbestemmelsene i
reguleringsplan R0207ad:

Reguleringsplan r0207ad
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Sammenstilt ser reguleringsforutsetningene for
området slik ut. Vanligvis kan det ikke bygges
noe på arealer som er grønne. I den eldste
reguleringsplanen står det at friområdet skal ha
en maks u-grad på 0,1, men det er noe uklart om
dette er medregnet ishallen/idrettshallen og
garderobebygget (som har eget formål og rød
farge) og/eller parkeringsplassene som også er
vist som egne formål.

Utgangspunkt for området

43

Tiltakshaver:

Areal regulert til
parkering og veg

Areal som er
regulert til kontor

Prosjekt:

Leangen Idrettspark

Prosjekt.nr:

1634

Trondheim kommune

MJ

A3

Oversikt over formål

1:2500

Format: Målestokk: Saksbeh.:

Tegningstittel:

Tegnet av:

MaJ

Dato:

25.10.2016

STATSRÅD KROHGS VEG 15 E
7021 TRONDHEIM
TLF 72 56 60 20
WWW.KVADRAT.ST.NO

Vi anbefaler derfor å ta et møte med plankontoret
for å få avklarat om området bør reguleres på
nytt, eller om man kan fortsette å føre opp
bygninger med dispensasjon fra gjeldende plan.
Det antas at det er søkt dispensasjon for
oppføring av plasthallen samt "brakkebygget"
som ligger i friområdet, samt for de nyeste
delene av hallen som strekker seg litt ut over
areal avsatt til almennyttig bebyggelse.

Potensialet for anlegget slik det er regulert nå er
at det kan oppføres et nytt kontorbygg, men
ingen flere idrettsbygg.

Rødskaraverte arealer har andre formål påført
med tekst.
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Areal som fortsatt
er regulert til
landbruksområde,
gartneri

Areal regulert
til klubbhus.

Turveg

Bevaring
naturmiljø

Grønne arealer er regulert til friområder. Her kan
det bygges utendørsanlegg, men det kan i
utgangspunktet ikke bygges bygninger på dette
arealet.
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I kommuneplanens arealdel for 2014-2024 er
området avsatt til nåværende grøntstruktur og
nåværende idrettsanlegg.

Planen viser nåværende arealbruk samt
kollektivtrafikk, gang-, sykkel- og turveier.

Kommuneplanen 2014-2024,
nåværende arealbruk
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Dette kan trolig avklares med byplankontoret.

Dersom det er sannsynlig at travbanen og
parkeringsplassen bygges om til boliger i løpet av
de neste 8 årene, bør dette vektlegges ved
videre arbeid med idrettsanlegget.

I kommuneplanens arealdel for 2014-2024 er
området fortsatt størstedelen av området avsatt
til nåværende grøntstruktur og nåværende
idrettsanlegg. Havle parkeringsplassen samt
området til travbanen er imidlertid avsatt til
fremtidig boligformål.

Planen viser nåværende og arealbruk samt
kollektivtrafikk, gang-, sykkel- og turveier.

Kommuneplanen 2014-2024,
fremtidig arealbruk

Hj.haver/Fester:

Dato: 14/10-2016 Sign:
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Dato:
14/10-2016 Sign:
TRONDHEIM

Adresse:

Adresse:

Idrettsområdet vil trolig ha positiv effekt av å
knytte seg til bekkedragene i større grad enn det
gjør i dag.

Et lite stykke vest for tomta ligger et tilsvarende
bekkedrag som strekker seg opp mot friområder
på Strinda.

Brøsetdalstien er godt egnet til gåturer og
joggeturer. Store deler av stien passer til
sykkelturer og turer med barnevogn, men den er
smal og bratt enkelte steder."

Stien er et fint utgangspunkt for å komme seg ut i
Strindamarka fra boligområdene på Leangen og
ved Bromstad.

"Turstien langs Brøsetdalen strekker seg fra
Leangen, opp til Angeltrøa og forbi Åsvang, og
ender på Lohove.

Sørvest på tomta ligger et bekkedrag som
strekker seg sørover og oppover til Brøset. Langs
dette bekkedraget går det en tursti:

Grøntområder og videre
forbindelser til turområder
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tas forbehold
at det
kan
forekomme
feil på kartet, bla. ledninger/kabler,
gjelder dette eiendomsgrenser,
kummer
m.m. som i forbindelse med
må undersøkes nærmere.
rbehold om at det kan Det
forekomme
feil påom
kartet,
bla.
gjelder
dette eiendomsgrenser,
kummer m.m. ledninger/kabler,
som i forbindelse med
prosjektering/anleggsarbeid
måprosjektering/anleggsarbeid
undersøkes nærmere.

TRONDHEIM
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Miljødirektoratets naturbase har markert deler av
Brøsetdalen som statlig sikret friluftslivsområder.
I tillegg er det markert observasjoner av
kornkråke inne på idrettsanlegget.

Naturbase
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Uteoppholdsareal bør ligge i grønn eller hvit
sone.

Støykartet viser at det er en del støy fra de to
veiene mot sør, men at arealene som ligger bak
bygget er godt skjermet.

Støy
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Det er gode sykkelforbindelser fra Leangen
idrettspark og resten av bygen. Det går
sykkelveier både nordover til Lade, sørover til
Dragvoll og Estenstadmarka, østover mot
Ranheim og vestover til sentrum.

Sykkelruter
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Det er kollektivtrafikk i området, men ingen av
bussene med hyppige avganger har holdeplass i
nærheten av hovedinngangen. Buss nr 9 og 18
har holdeplasser i Bromstadvegen og går hvert
tiende minutt i rush, og ca en gang i halvtimen
om kvelden (varierer med tidspunkt på kvelden).
Buss nr 16 og 86 har holdeplass i Tungavegen,
men disse er "pendler-ruter" og har bare mellom
1 og 3 avganger om dagen.

Hovedatkomsten er via parkeringsplass ved
hovedinngangen til hallen. Parkeringsplassen og
den eldste hallen er synlig fra deler av
Tungavegen i sørøst, mens resten av området
ligger gjemt bort bak hekker, gjerder og
bygninger og er lite synlig fra veiene rundt.
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Solvollvegen

9

Buss

Bromstadsvingen

9, 18

Buss

Gangvei

Innkjøring

Leangen Idrettspark ligger i overgangen mellom
boligbebyggelse i vest og næring/industri i
sørøst. Mot nordøst ligger Leangen Travbane
som et inngjerdet område.

Atkomst og kollektivtrafikk

Leangen Idrettspark mulighetsstudie del 2
Våren 2017

Leangen Idrettspark - mulighetsstudie del 2

Bakgrunn
Leangen Idrettspark ligger øst from Trondheim, og er i en særstilling når det kommer til idrettsanlegg
både i Trondheim og Norge. Dette er en idrettspark der man har både ishockey, kunstløp, kortbaneløp,
rollerderby, bandy, skøyter, fotball, håndball, innebandy, volleyball, basket, tennis, futsal og en privat
curlinghall samlet på ett område.  Anleggene og parken blir meget flittig brukt av både organisert og
uorganisert aktivitet, sommer som vinter.
Anlegget består av flere haller, bygd til forskjellige tider og i forskjellige stiler. Alle unntatt
curlinghallen er kommunalt eid, og driftes av Bydrift.

Høsten 2016 ble det bestemt at Leangen Idrettspark skulle få sin egen mulighetsstudie, der målet var å
lage en helhetlig masterplan for hele området. I og med at parken er så stor som den er, ble det
bestemt at mulighetsstudien skulle deles i to, der del 1 skulle omhandle gressiden av parken, og del to
skulle omhandle isdelen av parken.

Til sammen skal del 1 og del 2 dekke hele Leangen Idrettspark, og være det de to arbeidsgruppene
mener er den riktige, langsiktige løsningen for området med tanke på hva parken tåler og hva den
trenger. Det er viktig å presisere at begge arbeidsgruppene er innforstått med at dette er en langsiktig
plan, og at det ikke er mulig å realisere alt med en gang, men at det som presenteres nå er hva de
forskjellige idrettsgruppene ønsker å planlegge for og jobbe frem mot.
Det var forskjellige medlemmer i de to arbeidsgruppene, med noen gjengangere:

Bjørn Kilskar - Idrettsrådet - daglig leder
Morten Jakobsen - Kvadrat Arkitekter As
Roald Nyborg - Trondheim kommune - Idrett og Friluftsliv
Natalie Stout Sue-Chu - Trondheim kommune - Trondheim eiendom - utbygging

satt i begge arbeidsgruppene. Bjørn Kilskar satt som felles representant for de idrettsgrenene som ikke
var superbrukere, og Morten Jakobsen ble tiltransportert som arkitekt til del 2 etter endt del 1. Roald
Nyborg representerte IF, men deltok på lik linje som alle de andre i arbeidsgruppa. Natalie Stout
Sue-Chu var prosjektutvikler/prosjektleder på begge studiene.
Alle aktørene, både fra del 1 og del 2, kommer til å bli tilsendt rapportene ved endt mulighetsstudie.

Del 1
Leangen idrettspark - mulighetsstudie del 1 ble levert desember 2016. Denne mulighetsstudien hadde
hovedfokus på idrettene som ikke omhandlet is, med Strindheim IL som superbruker.
Det eneste uavklarte som sto igjen etter del 1 var om Strindheimsbanen skulle flyttes for å lage plass til
en fotballhall med 9’er bane. Dette er nå bestemt, og Strindheimsbanen flyttes. En tilleggsrapport fra
Strindheim IL legges ved denne rapporten som et supplement til den originale rapporten til
Strindheim IL i del 1.

Del 2
Arbeidet med Leangen Idrettspark - mulighetsstudie del 2, begynte januar 2017. Hovedfokuset for
denne mulighetsstudien var isidrettene.
Arbeidsgruppa ble satt sammen av Idrett og friluftsliv, og besto av

Tor Audun Sørensen - Bandyforbundet
Anniken Meisler - Sør -Trøndelag Ishockeykrets (STIHK) - Leder anleggskomitè
Bjørn Kilskar - Idrettsrådet - daglig leder
Morten Jakobsen/Silje Sandvin - Kvadrat Arkitekter As
Nils Harald Brattgjerd - Sør - Trøndelag skøytekrets (STSK)
Odd Arne Nilsen  - Trondheim kommune - Bydrift
Roald Nyborg - Trondheim kommune - Idrett og Friluftsliv
Natalie Stout Sue-Chu - Trondheim kommune - Trondheim eiendom - utbygging
Bestilling
Den politiske bestillingen lød som følger:

Resultatet skal være en planskisse for:
● Leangen arena, forbedret kaféfasiliteter, VIP-område,
● møteplasser, tribunekapasitet (heve taket/nytt vant),
● oppfylle krav til elitespill ishockey.
● Leangen hurtigløpsbane, servicebygg, lager,
● møtelokaler, lyssetting, høyttaleranlegg, resultattavle.
● Overbygg/tak hurtigløpsbanen, er dette mulig?
● Prinsippforslag med kostnadsestimat.
Grunnprinsippene

Arenaen
Det ble tatt noen valg med tanke på grunnprinsippene for inndelingen av Leangen i del 1.
Det første vi gjorde var å dele parken i to; en grønn side, og en bebygd side. Dette gir klare soner og
enkel inndeling.
Videre ønsker vi én hovedinngang til Leangen; en naturlig inngang som leder brukere og besøkende
rask og enkelt dit man skal, og som er en naturlig plass for foreldre og foresatte å hente sine håpefulle
etter endt trening. For å få til dette må inngangen til Arenaen styrkes, og det må være mulig å gå
tørrskodd gjennom hele det kommunale bebygde arealet på Leangen. Dette oppnås ved å bygge
garderober og lager mellom dagens Plasthall og Ungdomshall, og å etablere en gangsone/ferdselssone
langs med utsiden av bygget.
Inngangen til Arenaen utvides og  pusses opp ved at vegger fjernes og foajeen bygges om til en
bydelskafé som driftes av de forskjellige idrettslagene på Leangen. Dette blir også
infoskranken/utsalgsstedet for hele Leangen, et viktig knutepunkt, og det nye hjerte av Leangen.

Det er et gjennomgående tema at det er akutt behov for garderober på Leangen. De forskjellige
forbundene har levert egne rapporter der dette er belyst, og der de forklarer hvorfor det er så akutt
mangel på garderober akkurat på Leangen. For å oppnå tilstrekkelig dekningsgrad har vi valgt å bygge
ut etasjen under dagens foaje, og dermed trekkes hele ytterskallet av dagens foaje ut mot dagens
skøytebane.
Arenaen pusses opp til et nivå som tilfredsstiller eliteserienivå, og en VIP-avdeling plasseres over
driftsbygget som ble planlagt i del 1.

Ny bandy- og skøytehall
En ny bandy- og skøytehall etableres over dagens skøytebane og indre bane. Taket er tenkt som en
lettkonstruksjon med bæring i stål, med et spenn som gjør at vi klarer å plassere søylene slik at de
kommer på utsiden av tribuner, og dermed ikke er i veien for tilskuere eller eventuelle TV-kameraer.
Søylene plasseres da slik at de heller ikke går i veien for gangsonen som er etablert langs med dagens
hall, og som dermed optimaliserer opplevelsen både for de som ser på skøyteidrettene og de som er på
vei til den nye Bydelshallen som er tiltenkt som en erstatning for dagens Plasthall.
Dagens indre bane og de utbedringene som gjøres der i dag beholdes. Unntaket er at vi anbefaler å
fjerne kunstgressbanene som er under bygging i dag, og heller erstatte dette med rene
betongoverflater for å optimalisere isopplevelsen, og eventuelt kunne bruke indre bane til andre ting
som skatingflate om sommeren. Kunstgressbanene som forsvinner blir erstattet med tre 5’er baner
som etableres nord for Strindheimsbanen.
Hvorfor ny bandy - og skøytehall?
Med stadig skiftende vær om vinteren, mer og mer interesse for skøytegåing, og flere driftsmessige
utfordringer i form av manglende kjøleanlegg, sikkerhet og vedlikehold ved anleggene, gjør at alle i
mulighetsstudien ønsker og anbefaler at det etableres tak over skøyteflatene som er der i dag. Den
konstruksjonen som er beskrevet i rapporten er den mest rasjonelle og bygningsmessige gunstige
løsningen, i den forstand at
●
●
●

●

●
●

vi unngår søyler i synsfelt
gjenbruker det som allerede er der på bakkeplan i dag
kan bygge sammen det som er av eksisterende og det som etableres nytt i etapper - fordele det
ut over flere byggetrinn
styrker bydelskafeen/hjertet; det etableres et klimaskille mellom ishallen og bydelskafeen,
men det gjøres med glass slik at man får innsyn til all aktivitet som skjer inne på islatene på
hver side
bygger samme alle anleggene på Leangen slik at vi får et helhetlig anlegg med innsyn og
kontakt på tvers av idrettene
gir bedre og mer faste treningsforhold til to idretter som vokser i rekordfart

Fordelene er mange, og dette er bare en brøkdel av det som har blitt nevnt i prosessen med å planlegge
et potensielt tak.
Hvordan ny bandy - og skøytehall?
Arbeidsgruppa har sett på muligheter til å finansiere en ny ishall, og har kommet fram til følgende
anbefaling:

To næringsbygg, ett langs med Tungavegen,  og et trekantbygg som bygges på søyler en etasje over
bakkenivå på parkeringsplassen, bygges i et offentlig - privat samarbeid. Næringsbygget langs med
Tungavegen må inneholde noen kommunale funksjoner som ny “Skøytebod” - som erstatter dagens
tidtakerbod med mer, og er også tiltenkt betalt parkering for å bøte på den kaotiske
parkeringssituasjonen som er oppe på Leangen i dag. Ellers kan bygget inneholde alt fra legekontor til
dagligvarebutikk, eller boliger om dette er ønskelig. Bygges bygget over 5 etasjer får man dagslys inne
på begge sider av bygget. Byggets utforming og høyde må detaljprosjekteres, men grunnprinsippene er
at dette skal være et bygg som rommer nødvendige kontor og rom til idretten, næring og parkering.
Trekantbygget, eller næringsbygg to, er tenkt som en forhøyet struktur slik at man opprettholder
parkering på bakkeplan. Her er det tenkt primær kontorvirksomhet slik at parkeringsplassene blir
ledige ved endt arbeidsdag og i helgene.
Det er viktig at man planlegger de to næringsbyggene tidlig, slik at man, ved behov, kan dimensjonere
byggene for den tiltenkte endelige høyden, spesielt om man velger å bygge Skøyteboden og de
arealene som trengs der, før man bygger resten av bygget.
Sør-Trønderlag skøytekrets har i tillegg til det som leveres her, sett på muligheten til å utnytte enda
mer areal på Leangen. Dette forslaget er levert som et eget vedlegg til den endelige rapporten.

Prosessen
Det har gjennom hele prosessen vært et sterkt engasjement for å få til en god, realistisk løsning for hva
som er best for Leangen og de brukerne som er der. Det har vært stort fokus på at det skal tenkes
helhetlig, og at man ikke skal kjempe for sin idrett, men heller for hele Leangen. Dette har gjort at det
har vært en god og lærerik prosess, med gode innspill og gjensidig respekt. Prosjektleder har anbefalt
alle aktørene på Leangen å holde et felles møte når mulighetsstudien er levert, slik at alle de
forskjellige idrettene kan planlegge veien videre sammen, og dermed trekke i samme retning.
Alle gruppens medlemmer har skrevet en egen rapport som argumenterer for og vektlegger hva som
er viktig for dem, og hvordan dette kan løses.

01.09.17
Natalie Stout Sue-Chu
Prosjektutvikler/Prosjektleder
Trondheim eiendom - utbygging
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Leangen idrettspark består av bygninger og haller med ulik tilstandsgrad fra ulike tidsperioder med
forskjelligartet arkitektonisk uttrykk, materialbruk og farger. Samtidig er det innenfor området grønne arealer
med baner, plener, skråninger, kratt, skog og større flotte trær som gjør at området fortsatt fremstår som
park.
Mulighetsstudien har hatt som mål å illustrere arealer for utendørs- og innedørs aktiviteter basert på ønsker
og prioriteringer fra idretten og fra kommunen, i første omgang et akutt behov for å sette opp en ny enkel
treningshall som erstatning for plasthallen ved skøytebanen i sør, og erstatte det gamle garderobebygget
mellom kunstgressbanene i nord-vest med et nytt (1G) langs kunstgressbanene.
Samtidig har det vært et ønske om rendyrke et park- og bane belte (illustrert med orange stiplet strek) som
vil forsterkes når garderobebygget rives, og et bygningsbelte (blå stiplet strek) i utviklingsplanen.
Dette vil ha betydning for kostnadene til teknisk infrastuktur ved fremtidige utbygginger, og sikre parkpreget
i området. Føringer for dette tas inn i det videre arbeidet med reguleringsplanen.
1A - Viser ny flerbrukshall dimensjonert for to treningsbaner for håndball med delvis kjeller/sokkel mot
skøytebanen med lager for puter(skøytebane),bandy-vant/mål, fotballmål mm. Det kan etableres en isflate
utenfor denne på sydsiden med teknisk maskinrom plassert i kjeller med mulighet for gjenvinning av
overskuddsvarme til oppvarming av idrettshallen og putelageret, som også skal fungere som tørekerom.

1B - Trim-/turløype. Denne opparbeides som grusvei/sti og kombineres med frisbee-golf som kan foregå i
de blå-skraverte områdene som ligger inntil. Sjikaner settes opp på kritiske steder for å hindre uønsket
sykling. Skog og kratt skal tynnes og kultiveres og verdifulle trær/skog bevares. Areal for deponering av
hageavfall etableres 2-3 steder innenfor det skraverte området. Den grønne trekantede skråningen ned fra
curlinghallen mot kunstgress rendyrkes som areal for snowboard/freeski sommer med rails og
skateelementer.
1C - Basishall er vist plassert inntil ny flerbrukshall på plan1 med tørr forbindelse i mellom disse slik at de
kan sambrukes ved behov. Samtidig er det areal for tilliggende supertramp på 5,4x5,4m pluss
sikkerhetssoner. Areal for vektløfting, styrkeløft og kampsport m.m. legges i sokkel. En ny sokkeletasje
utløser krav til trapp/heis og får dagslys fra bekkedalen i vest.
1D - Her er det illustrert et nytt klimatisert forbindelsesareal (gul) mellom dagens vestibyle/vrimlehall og nye
garderober (blå) og noe publikumsareal (rosa). Garderobene skal betjene 1A-flerbrukshall og 1C-basishall
med sokkel.
1E - Opprusting av arena for ishockey, samt utvidelse av kafe og inngangsparti. Etabelering av garderober i
kjeller.
1F - Garasje/servicebygg for bydrift (rodestasjon) med VIP anlegg for ishallen i etasjen over.
1G - Garderobeanlegg på nivå med banene med klubbhus/Utleierom med kjøkken/kioskvirksomhet i 2.etg.
Skal kunne tilknyttes en framtidig fotballhall bygget over 9er-banen (4). Kombineres med tribuner på begge
langsider. Bygget erstatter dagens garderobebygg når det skal rives.
1-3 - Næringsbygg 1: Bygg med støttefunksjoner til skøyteløp og bandy arena, parkering og
næringsfunksjoner. Kan bidra til finansieringen av hele området.
2A - Arena for skøyteløp og bandy: Dagens skøyteløpsbane får takoverbygg,
2B - Flerbruksflate utendørs med vant og kunstdekke som eventuelt kan islegges om vinteren, 30x15m.
Viktig med telesikring av grunnen.
2-4 - Næringsbygg 2: Næringsbygg hevet fra bakkeplan med parkering under. Kan bidra til finansieringen
av hele området.
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3 - Kunstgressbaner, fremtidig situasjon. Dagens fotballbane flyttes. De tre 5-er banene mot dagens
travpark kommer som en erstatning når arenaen for skøyteløp og bandy 2A får tak, da dagens fotballbaner i
arenaen for skøyte og bandy gjøres om til rene betong/isflater.
4 - Fotballhall, uoppvarmet bygg over 9-er bane fotball og skal kunne bygges sammen med garderobebygg
(1G) som etter denne planen da skal være på plass. Strindheim tenker muligheten for å bruke hallen som et
alternativt utleieobjekt til messer, arrangement etc. som kan gi klubben inntekter. Hallen ligger nær
parkeringsområdet for idrettsparken og kan ha stor kjøreport mot kunstgressbanene.
5A - Cageball-hall, én bane 15 x 23 m spilleflate. Areal for vektløfting, styrkeløft og kampsport m.m. i
sokkel.
5B - Lager mellom håndballhall og curlinghall.
Parkering:
Det etableres parkering i næringsbygg 1, og på bakkeplan under næringsbygg 2. Det er også parkering
forran ishallen. Overdekt sykkelparkering etableres langs ishallen. Bussparkeing og kiss and ride plasseres
ut mot tungavegen.
Arkitektkontoret KVADRAT AS
Silje Sandvin
Master i Arkitektur
Morten Jakobsen
Sivilarkitekt MNAL
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Nummerering av tiltakene representerer tenkt prioritering av
anleggene
1A - Ny flerbrukshall dimensjonert for to treningsbaner for håndball
med delvis kjeller/sokkel mot skøytebanen med lager for
puter(skøytebane),bandy-vant/mål, fotballmål mm.

3

3

3

3

1B - Trim-/turløype. Opparbeides som grusvei/sti. Kombineres med
frisbee-golf som kan foregå i de blå-skraverte områdene. Sjikaner
enkelte steder for å hindre uønsket sykling. Det skal tynnes og
kultiveres, verdifulle trær/skog bevares. Areal for deponering av
hageavfall etableres 2-3 steder innenfor skravert område.

4

1G

1C - Basishall på plan1 med tilliggende supertramp på 5,4x5,4m
pluss sikkerhetssoner. Areal for vektløfting, styrkeløft og kampsport
m.m. i sokkel. Får dagslys fra bekkedalen i vest.
1D - Nytt klimatisert forbindelsesareal (gul) mellom dagens
vestibyle/vrimlehall og garderober (blå)/noe publikumsareal (rosa).
Garderobene skal betjene 1A-flerbrukshall og 1C-basishall med
sokkel.

1G

11

1E - Opprusting av arena for ishockey, samt utvidelse av kafe og
inngangsparti. Etabelering av garderober i kjeller.

m2

1F

5A

2-4

1E

5B
30
1

1F - Garasje/servicebygg for bydrift (rodestasjon)
VIP-område over garasje bydrift. Ligger på nivå med
hovedinngang/adkomst.
1G - Garderobeanlegg på nivå med banene med klubbhus/
Utleierom med kjøkken/kioskvirksomhet i 2.etg. Skal kunne
tilknyttes en framtidig fotballhall bygget over 9er-banen (4).
Kombineres med tribuner på begge langsider. Bygget erstatter
dagens garderobebygg når det skal rives.

m2

1E

27
8

m2

13

10

0

m2

m2

1C

1-3 - Næringsbygg 1: Bygg med støttefunksjoner til skøyteløp og
bandy arena, parkering og næringsfunksjoner.

1D
1A

2A - Arena for bandy og skøyteløp: Etablering av tak og vegger
rundt eksisterende langdistanse skøytebane.

1-3

2A

2B - Flerbruksflate ute/evt. isflate om vinteren, 30x15m.

2B

2-4 - Næringsbygg 2: Næringsbygg hevet fra bakkeplan med
parkering under.
3 - Kunstgressbaner, fremtidig situasjon. Dagens fotballbane
flyttes. De tre 5-er banene mot dagens travpark kommer som en
erstatning når arenaen for skøyteløp og bandy 2A får tak, da
dagens fotballbaner i arenaen for skøyte og bandy gjøres om til
rene betong/isflater.
4 - Fotballhall, uoppvarmet bygg over ny 9er-bane fotball.

1B

5A - Cageball-hall, én bane 15 x 23 m spilleflate. Areal for
vektløfting, styrkeløft og kampsport m.m. i sokkel.
5B - Lager mellom eksiterende håndballhall og curlinghall.
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Sør-Trøndelag Ishockeykrets (STIHK) sin begrunnelse og redegjørelse
Leangen Arena ble åpnet i 1977, og er godt vedlikeholdt i de 40 årene den har vært i drift. Anlegget
ble bygd i betong og er stabilt. Men det er et stort behov for oppgradering. Og med spesielt
ishockeyens voksende interesse og stadig økende rekruttering, begynner behovene for garderober,
lager og istid å bli prekært.
OPPGRADERING AV LEANGEN ARENA
Med bakgrunn i det internasjonale ishockeyforbundets (IIHF) krav til vant (lavere, mer fleksible,
avrundede kanter, mm), er det montert nye vant i Leangen Arena sommeren 2017. Dette har
medført at banen har blitt 4 meter smalere. Ishockey spesielt, er en idrett som er i vekst og
hockeyinteressene blant det norske folk har også økt. Dette vil trolig kreve større
publikumskapasitet, så en del av det ekstra arealet bør benyttes til sitteplasser til publikum.
Nidaros Hockey satser mot opprykk til GET-ligaen. Spill i GET setter flere krav til anlegget. Blant annet
lyssetting, lydanlegg, internettforbindelse, mediakube, tilpasning for media, kiosker/utsalgssteder,
garderober, skadestue og lager mm. Det er viktig at disse blir hensyntatt ved utbedring av arenaen.
Mer info om krav fins her: https://www.hockey.no/anlegg/tema/
Det er et ønske fra driftspersonell og isidrettene at det monteres klappseter i hele Leangen Arena.
Dette gjør rengjøring av hallen enklere, det blir mer behagelig å sitte, samt at framkommeligheten
blir bedre.
I tillegg ønsker Nidaros Hockey å ivareta sine sponsorer og støttespillere på en god måte. Man ser
derfor et behov for en VIP-sone. Her vil det serveres mat og drikke, slik at publikum kan få en
helaften i ishallen – noe man mener vil tiltrekke seg mer publikum. Andre etasje i det nye
driftsbygget er tenkt å utvikles til et VIP-område. Dette vil inkludere et kjøkken, toaletter, et par
kontorer for Nidaros Hockey, samt areal for VIP-arrangement. På sikt ønskes det også at venstre
sving avskjermes med lettvegg på venstre side og en kioskløsning som skal betjene VIP-publikum og
vanlig publikum på høyre side (se tegninger). I tillegg skal et visst areal av tribunene avgrenses med
rekkverk slik at en VIP-sone blir etablert. Dette vil medføre at løpebanen ikke blir hel. Men man
ønsker å ivareta dagens dekke inkl. 60 meters og 40 meters baneoppmerking, slik at anlegget fortsatt
er tilgjengelig for øvelse og oppvarming. Ranheimshallen er i dag den arenaen som skal brukes for
løping, og med enda større aktivitet i Leangen Arena (i GET spilles det kamper 3 dager i uka), vil
tilgjengeligheten til løpebanen bli ytterligere redusert.
Å bygge en glassvegg der dagens toaletter og kiosk er, mellom Leangen Arena og vrimlearealet, vil gi
anlegget lys, åpenhet og tilgjengelighet. Alle idretter som er brukere av Leangen Arena vil kunne
tiltrekke seg større publikum og økt oppslutning når flere får innsikt i hva som foregår på i hallen.
Men ved å gjøre dette forsvinner det en kiosk. Nidaros Hockey er avhengig av salg fra denne. Så for å
kompensere for tapet av denne kiosken er det tegnet inn en kiosk (kjøkken) i høyre sving. Denne er
tenkt bygd som en stålramme kledd med plater, der en kjøkkenbenk plasseres oppå. Ideelt for salg,
og plasseringen er også ideell da dette er ishallens mins ettertraktede tribuneområdet pga. dårlig
oversikt, samt at strøm, vann og avløp er lett tilgjengelig.
GARDEROBER
Tilgang til garderober er et stort problem for alle lag som bruker Leangen idrettspark. Særlig ishockey
har et stort garderobebehov, og problemene med fordeling er spesielt synlig under avvikling av

kamper og arrangementer i helgene. Da kommer gjerne 2-3 tilreisende lag med fulle tropper. Dvs.
opptil 20 spillere + 2 keepere, støtteapparat, materialer, slipemaskin mm per lag. Disse, sammen
med hjemmelagene, trenger tilgang til hver sin garderobe hele helgen igjennom. I tillegg avvikles det
ofte lokal serie i helgene. Disse har også behov for garderober (2 stk. per kamp).
I det daglige/i ukedagene har vi rekrutteringstimer en ukedag og i helg der 50-100 unger er på isen.
Dette krever 2 garderober. Strinda VGS må til enhver tid har en garderobe tilgjengelig. Den de har
disponibel i dag er altfor liten, for denne blir delt av kjelkehockey (som har spesielle behov) og
ishockey.
Jentehockey er i sterkt vekst i Trondheim, og dette stiller krav til bedre garderobekapasitet. NIHF
krever at det tas hensyn til jentene når det planlegges garderober for nye anlegg, eller dersom anlegg
skal rehabiliteres. I dag fins ingen egne jentegarderober – verken på dagtid eller kveld. Dette er et
stort savn. Vi har mange jenter som spiller hockey og et damelag i dag må disse ofte skifte på
toaletter og lager. Uholdbart for å beholde jentene i idretten og sikre stabil rekruttering.
For å synliggjøre aktiviteten i Leangen idrettspark på de to isflatene Leangen Arena og
Ungdomshallen, har vi under laget en oversikt som viser helgen 06.01.17-08.01.17 (en normalhelg).
Det som er markert i gult er estimert antall utøvere som er på is under isøkten. Dette utgjør totalt
utøvere på ca. 775 stk. i Arena og 590 stk. i UH totalt fra fredag til søndag. Enkelte helger
gjennomføres det i tillegg bandy- og kjelkehockeykamper i UH. Og i den utvalgte helga hadde verken
Wings damelag (som spiller i øverste divisjon) eller Nidaros Hockey hjemmekamper. Disse hadde i
denne sesongen 2 kamper hver hjemmehelg, og de har et stort publikum.
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Garderober skal være klargjorde minst to timer før kampstart for spill i 1. divisjon damer og herrer,
samt for landsomfattende serier (U20, U18, U16 og U15). Dvs. ca. 6 timer per lag per kamp. For de
resterende lag kreves 1 time forut for kamp, totalt 3-5 timer. NIHF krever at man har to
dommergarderober i anlegget. I dag fins det bare en.
Ved å tenke totalitet og hva det er mulig å utnytte de arealer som er tilstede på Leangen Idrettspark
til, bør det fokuseres på garderober. I denne mulighetsstudien ser vi at det kan være mulig å få inn
åtte nye garderober. Alle isidrettene vil ha utbytte av dette. Tar man utgangspunkt i ishockeyens
behov på areal i en garderobe, har man dekket alle de andre idrettenes behov. Det internasjonale
kravet til størrelse på en ishockeygarderobe er 40 m2. På Leangen er det i dag 10 garderober av
denne størrelsen (større), der to i dag er slått sammen for å dekke behovet for garderobe til Nidaros
Hockey.

ISTID
I sesongen 2016/2017 hadde vi følgende lag i ishockey:
-

U11: 6 lag
U12: 5 lag
U13: 5 lag
U15: 5 lag
4. div: 10 lag
Oldboys: 8 lag
8 landsomfattende lag (U15, U16 (2), U18 (2), 2. div. 1. div. og kvinner elite)
Samt mikro/mini som har to treningsdager i uken

Alle disse har krav på tid til gjennomføring av treninger, kamper og aktivitetsdager.
I tillegg av andre skøyteidretter som har behov for istid i hallene:
-

Strinda dagtid og kveld
Strinda kjelkehockey dagtid og kveld
Kunstløp
Kortbane
Bandy

Det er en uendelig stor kabal som hver sesong skal legges, og en fordelingsnøkkel brukes for å fordele
istid. Den er basert på antall medlemmer/aktive utøvere i hver idrett. Hadde vi fått en isflate ute med
takoverbygg, hadde man fått en stabil og tilgjengelig arena der flere av de som i dag bruker Leangen
Arena og Ungdomshall kunne disponert isen, og man hadde fått frigitt mer tid til ishockey inne. Alt av
trening og kamper for kortbane og bandy kan da gjennomføres på indre bane og langdistansebanen. I
tillegg kan kunstløp og rekrutteringstimene bruke dette/deler av dette området. Et tak ville ha løst
mye for alle isidrettene med tanke på istid, og også for gjennomføring av arrangementer.
PARKERING
Mange lag og lagdeler har ikke lagerplass i Leangen Idrettspark. Det er dermed et behov for å få kjørt
utstyret til og fra anlegget. Og de fleste spillerne bor ikke i gangavstand fra idrettsparken, så mange

foreldre som kjører velger å bli i anlegget under trening. Vi ser helt klart er behov for både en enkel
‘drop-off’ sone for enkelt å slippe av utøverne og kjøre videre, samt muligheter for parkering.
Ellers er det stort behov for parkering under avvikling av kamper og stevner. Som et eksempel dro
Nidaros Hockey (1. divisjon) herrer i snitt ca. 1000 tilskuere lørdag og søndag gjennom hele sesongen
16/17. Nidaros Jr. Elite U18 hadde under sine sluttspillskamper over 800 tilskuere. Kvalifiserer
Nidaros Hockey til GET i løpet av de nærmeste årene, blir behovet for parkeringsplasser enda større
og da spilles det kamper tirsdag, torsdag og lørdag. Kommer man opp til fordums storhetstid, kan
man forvente opp mot 3200 tilskuere.
Til tider er det fullstendig parkeringskaos utenfor Leangen Idrettspark, hvis ishockey har fullt
kampprogram, skøyter arrangerer stevne og det er fotballcup på Strindheims utebaner. Får man en
isflate med takoverbygg, kan man forvente enda større påtrykk på arealene og parkeringsplassene,
da aktivitetsnivået vil øke betraktelig pga. stabile isforhold. En god oppmerking av dagens parkering,
en ‘kiss-and-ride’ sone, samt et nytt bygg med parkeringsmuligheter hadde gjort situasjonen knyttet
til parkering mye bedre.

På vegne av Sør-Trøndelag Ishockeykrets, 19.6.2017

Anniken B. Meisler
Leder STIHK Anleggskomité

Prosjektleder for mulighetsstudie Leangen
Trondheim, 28. august 2017

Deres referanse:

Mulighetsstudie Leangen del 2. Innspill fra Idrettsrådet i Trondheim
Idrettsrådet i Trondheim (IRT) stiller seg fullt ut bak framlagt rapport og støtter de ulike idretters
delrapporter. Det er en stor styrke i framlagt mulighetsstudie at det er en bred enighet mellom alle
idretter og kommunen om anbefalingen i rapporten. Forslaget dekker på en god måte alle idrettene
sine behov. IRT vil spesielt trekke fram noen viktige momenter.









Leangen idrettspark er et byovergripende anlegg og regionanlegg for ishockey, hurtigløp,
kunstløp, curling, kortbaneskøyter og bandy. I tillegg benytter i dag følgende idretter
anleggene: innebandy, håndball, fotball, badminton, bedriftsidrett og innendørs cricket. Med
foreslått utbygging vil det i tillegg bli anlegg for gymnastikk-og turn /basistrening, styrkeløft/
vektløfting, frisbeegolf, sommertreningsanlegg freeski/snowboard, flerbruksflate ballidretter
utendørs, cageball, innendørs fotball og mulighet for flere hallidretter. Leangen bli da et enda
viktigere trenings-og konkurranseanlegg for hele regionen, byen og denne bydelen.
En overbygd bandy- og skøytearena vil gi mange fordeler for mange brukere blant annet med
betydelig forlenget sesong, kapasitetsøkning, stabile isforhold, mye bedre
arrangementsfasiliteter, energibesparende drift, god lagerkapasitet, ivaretar
frigåing/publikumstid og fleksibel bruk med mulighet for flere parallelle aktiviteter samtidig.
IRT er ikke i tvil om at det er riktig å satse på ny ishall i et stadig mer krevende og ustabilt
klima som vanskeliggjør utendørs isaktivitet.
Alle kunstisanleggene må også etter utbygging være i kommunal eie og ha fri hall- og
baneleie. Vi støtter ikke å finansiere drift med inngangspenger hverken for idrett eller
publikum.
Oppgradering av ishockeybane, tribune og VIP-fasiliteter i Leangen Arena og hovedinngang
til anlegget er viktig og ivaretas på en god måte i planene.
Svært mange idretter med aktivitet parallelt krever betydelig garderobefasiliteter totalt sett i
anlegget. Dagens kapasitet er ifølge idrettene og Trondheim bydrift sprengt. Ishockey og
kjelkehockey har her spesielle behov. Alle idrettenes behov må ivaretas i anlegget.
Som regionanlegg/byovergripende anlegg er det viktig med god tilrettelegging for offentlig
kommunikasjon, sykkel og soner for enkel av- påstiging fra bil. Denne typen anlegg krever i
tillegg også god parkeringskapasitet både til daglig trening og til større konkurranser og
arrangementer. Parkeringskapasiteten ved anlegget er i dag på et minimum for et anlegg med
så stor og variert aktivitet. Ved realisering av anleggene i mulighetsstudiene 1 og 2 vil
aktiviteten øke betydelig. I tillegg til å stimulere til mest mulig miljøvennlig transport til
anlegget, må anlegget opprettholde en god parkeringskapasitet. Framlagt forslag gir en
nødvendig styrking parkeringskapasiteten.

IDRETTSRÅDET
Ingvald Ystgaards veg 3A, 7047 Trondheim
I TRONDHEIM
IR.Trondheim@idrettsforbundet.no
Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund
Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no
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Et «hjerte» i midten av anlegget med temperert kafe, møtested og vrimlearealer som har godt
innsyn til flere arenaer vil gi et stort løft for brukerne av anlegget og vil bidra til at dette blir
et viktig treffpunkt i bydelen.
Foreslåtte nye og utvidede arealer og fasiliteter til IPS er nødvendig for en god og funksjonell
drift av anlegget.
Vi støtter tilrettelegging for næring i foreslåtte bygg både ved ny ishall og i frittstående bygg.
Dette forringer ikke idrettsarealene og er en stor styrke for prosjektets finansiering.
For ytterligere detaljer og tekniske krav til de enkelte deler av anlegget henviser vi til
særidrettenes og IPS sine delrapporter. Disse utdyper og begrunner detaljene i framlagt
forslag på en god måte.

Avslutningsvis vil IRT presisere at viktigheten av at alle særidrettene og IRT trekkes tidlig inn i
arbeidet når den enkelte del av anlegget skal detaljplanlegges og realiseres.

Med vennlig hilsen
Bjørn Kilskar
daglig leder Idrettsrådet i Trondheim

Kopi: Trondheim kommune/ enhet idrett og friluftsliv
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Rapport/kommentarer fra drift, Trondheim bydrift - IPS
Denne rapporten bygger videre på rapport fra Trondheim bydrift, IPS, av 18.12.2016.
Innspill og kommentarer fra den rapporten er ikke nevneverdig kommentert her.
Brukerperspektiv er heller ikke tatt inn da dette er godt ivaretatt av rapporter fra
idretten.
Arenabygg
●

Det er et ønske fra IPS at det monteres klappseter i hele Leangen arena. Dette
gjør rengjøring av hallen enklere samt at framkommelighet og sikkerheten blir
mye bedre.
● Det bør skiftes lys i hele arenadelen til LED. Må kunne “fjernstyres” via
nettbrett/mobil og PC
● Tak på arenabygget har sterkt behov for oppgradering/vedlikehold på grunn av
gjentagende lekkasjer, taket bør også etterisoleres.
● En generell oppgradering inne i hallen er på sin plass. Mye kan gjøres med maling
for å få et lysere uttrykk. Dette vil også gi enda bedre lys i hallen.
Garderobekapasitet
●

Pr i dag har anlegget for lite garderober. Både for brukere og ansatte. Må ivaretas
i prosjektet. Det er forøvrig godt beskrevet i rapport fra STIHK
El og lys
●

Det anbefales å gå over til LED i hele anlegget. Både inne og ute. Det vil gi bedre
belysning samt redusere energiforbruk betraktelig. Må kunne “fjernstyres” via
nettbrett/mobil og PC
● Kjølekapasitet må økes i takt med utbygging og bruk. Dette vil øke
energiforbruket
og
det
må
kompenseres
da
driftsutgifter
vil
øke.
Uten tak over utebanen vil energibehovet måtte økes fra ca 1500kw til ca 2700
kw (jfr samtale med Frode Dyrhaug i Asplan Viak ) Da vil vi kunne kjøle fra ca nov
februar
med
dagens
aktiviteter.
Får vi tak over banen vil vi kunne klare oss med ca 1500 Kw.
● Det må settes opp et tilfredsstillende høyttaleranlegg som dekker hele uteområdet
ved skøytebanene. Dette for å kunne gi god og riktig info til brukere av anlegget
ved f.eks vanning, brøyting m.m. Dette vil kunne ivareta sikkerheten mye bedre
enn vi klarer i dag. Vi jobber ofte alene på banene og da er det behov for å kunne
gi klare beskjeder som høres av alle.
● Det bør etableres et elektronisk informasjonssystem (infoskjermer) som kan vise
korte beskjeder, oversikt over garderobefordeling, hvor du finner det enkelte
anlegg/hall osv. I dag brukes tavle og kritt for f.eks garderobefordeling.
● Nytt SD-anlegg. Vi må få på plass et anlegg som kan fjernstyres fra
nettbrett/mobil og PC for all energi. (varme, lys, kjøl, ventilasjon osv)
Dagens inngangsparti
●

Dette er i dag et stort areal som ikke er brukt til noe. Kan det f,eks lages et enkelt
“skifterom” for brukere av skøytebanene utendørs? Kan knyttes sammen med
gangbro over til isflata på kunstgressdelen. Vil gi en bedre brukeropplevelse og
færre som skifter ved/på putene langs banen.

Generell oppmerking av anlegget
●

Det bør skiltes slik at det er enkelt for brukere og besøkende å finne frem. Felles
og enhetlig skiltplan.
Drifts- og servicebygg
●

Vi har behov for et godt utstyrt drifts- og servicebygg. Dette må inneholde plass
for garasjering av biler og maskiner/utstyr, lagerplass for f.eks puter på utebanen
og annet driftsutstyr, verksted for reparasjoner og vedlikehold/smøring, og
spiserom og sanitærrom for ansatte (toalett, dusj, garderober).
● Det er viktig å få på plass et slikt bygg for å ivareta sikkerhet for ansatte og
brukere ved preparering av banen
Uteområder
●

Uteområdene må asfalteres eller få annet fast dekke (betong). Dette for å hindre
at grus og sand kommer inn på banene. Dette skjer ofte i dag på grunn av at
store deler av anlegget er grusveier. Det gir dårlig isforhold og ødelegger
skjær/kniver på ismaskinene.
● Det må sikres god adkomst og fremkommelighet for driftsutstyr og maskiner.
Park bør derfor samles mest mulig slik at området for idrett blir mest mulig åpent
og fritt for trær/plen der vi skal ha effektiv drift av idrettsbanene/hallene.
● Parkeringsplasser må asfalteres
● Området må gjerdes inn slik at uvedkommende ikke kan komme inn med
biler/maskiner.
● Det må finnes et egnet område for lagring av snø. Når flaten på “indre bane” på
skøytebanen nå skal islegges vil det bli mer enn dobbelt så mye snø og is som må
bort. Tidligere ble dette lagt der kunstgresset nå blir lagt. Rundt skøytebanen er
det bratte skråninger så lagring av snø her blir vanskelig. Det vil gi IPS en
betydelig merutgift å frakte snø bort fra banene og legge den f.eks ned mot dalen
vest for skøytebanene.
Tak over anlegget/innbygging - hall
●

Dersom det utendørs skøyteanlegget bygges inn med tak og vegger (ishall) så vil
mye av det som er beskrevet i de andre punktene falle bort. Lagring av snø, puter
osv vil ikke være noe problem. Det vil gi en vesentlig reduksjon i energiforbruk og
en mer effektiv drift.
● Tak over anlegget, samt andre takflater, bør vurderes brukt til å få utnyttet
solvarme (solceller), oppsamling av vann og varmegjenvinning. Dette bør utredes
og prosjekteres i detalj i en senere fase.
Teknisk rom - amoniakk
●

Ved en overbygg/innbygging må man sikre at ventilasjon og vifter er tilstrekkelig
dimensjonert i tekniske rom. Dette med tanke på en eventuell amoniakklekkasje.

Trondheim 7.7.17 og 22.8.17
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Innspill fra Sør-Trøndelag skøytekrets (STSK) til
Mulighetsstudie Leangen del 2
Sør Trøndelag Skøytekrets
Sør Trøndelag Skøytekrets dekker følgende grener – Hurtigløp, Kunstløp, Kortbane og
Rollerderby. Særlig har følgende klubber nær tilknytning til Leangen: Trondheim kunstløpklubb,
Trondheim Kortbaneklubb, Trondhjems skøiteklub, Sportsklubben Falken og Leinstrand IL og
Nidaros Roller Derbyklubb. Ifølge aktivitetstallene fra Idrettsregistreringen var 767 personer
aktive i skøyteidrettene i disse klubbene i 2016.

1. Bruk av og behov for anlegget
Det er i dag hurtigløp som i størst grad benytter hurtigløpsanlegget, samt at Kortbane sine utøvere
også benytter banen. Med en innendørs arena med hel isflate oppdelt i soner vil gi økt mulighet
for at både hurtigløp, kunstløp og kortbane kan benytte isflaten i den nye arenaen samtidig,
spesielt til rekrutteringsaktiviteter og kurs både for barn, unge og voksne. Kapasitetsøkningen for
flerbruk og parallelle aktiviteter vil være vesentlig - og reduseres dagens pressede situasjon ang
istid for alle isidrettene på Leangen - ettersom utøvere fra ulike idretter og med ulike
ferdighetsnivå kan skje samtidig hhv hurtigløpsbanen og den indre isflaten.
På dagens utendørsbane må trenerne ofte avvise besøkende som oppsøker anlegget når det pågår
trening for de aktive. I frigangs-tidene i helgene er anlegget meget godt besøkt av barn og
foreldre som leker og mosjonerer.

Interesse for skøyteaktivitet
For å illustrere det vi ser som potensiale for aktivitet, rekruttering og breddeidrett i en innendørs
arena vil vi bruke Trondheim kortbaneklubb som eksempel. Klubben ble startet for 6 år siden og
trener i innendørshallen på Leangen. Klubben har et aktivt utadrettet tilbud med skøytekurs både

til barn og voksne. Fra noen få deltakere og mosjonister første sesong - så hadde klubben siste
sesong 50 deltakere på hver av sine 2 skøyteskole-kull siste sesong i tillegg til klubbens 30
rekrutter pluss aktive løpere. Dessuten var også 14 deltakere på klubbens tilrettelagte tilbud for
mennesker med funksjonshemminger og særlige behov - og klubben nylig har mottatt
inkluderingspris fra Extrastiftelsen med kr 60.000 til kompetanseutvikling på trenersiden for vår
gruppe for tilrettelagt skøyteløp.
Vi mener dette er et uttrykk for at interessen for gode skøyteopplevelser og aktivitet på is fortsatt
er meget sterk i befolkningen. I en situasjon med mer snøfattige vintre erfarer vi økt interesse for
kunstfrosne anlegg - og mener denne interessen ytterligere vil forsterkes ved mer attraktive og
stabile forhold i en innendørs arena.
Nedenfor har vi beskrevet noen generelle krav for hurtigløp sin bruk av skøytebanen. Disse er
uavhengig av innendørs eller utendørs arena. For de andre grenene vil deres bruk forutsette en
innendørs arena.

Garderober
Hurtigløp har på treningskvelder normalt behov for 1 dame- og 2 herregarderober, og på større
nasjonale arrangement vil behovet være ca. det dobbelte (en eller to helger pr. vinter). Med et
innendørs anlegg vil det også være mulig at mosjonister/besøkende også vil ha behov for å
disponere en garderobe permanent. Ved en innendørs arena som deles i sektorer på indre bane,
må det minimum være tilgang på en garderobe pr. sektor, for eksempel kunstløp, kortbane og
andre idretter. Våre erfaringer er at det kan være problemer med høyt press på garderober - særlig
knyttet til kvelder tirsdag, torsdag - samt ifb med avvikling av skøyteløp på lørdager. Dette er
tidspunkt det ofte er kamper/cuper i øvrige deler av anlegget og hvor det oppleves å være stor
knapphet på garderobekapasitet.

Arrangement fasiliteter
Ved arrangement / stevner vil det være behov for plass for speakertjeneste, teknisk rom for
tidtaking og resultatservice, plass til manuell tidtaking både midt på og i enden av oppløpsside.
Det må også være en tavle for å vise tider og resultater.

Andre rom
Det vil være behov for tilgang på møterom / allrom – spesielt knyttet til arrangement. Både for
løpere, trenere, lagledermøter, funksjonærer og andre som skal samles for felles informasjon og
bespisning. I tillegg er det behov for rom til klubbaktiviteter, både utøver-møter, trenermøter,
styremøter, kontorlokaler, arkiv og lagerrom for flere av klubbenes utstyrsbeholdning.
Vi har i dag en virksomhet med utleie og sliping av skøyter, som skøytekretsen driver fra
speakerbua. Et dedikert areal til dette vil kunne gi økt aktivitet på dette, som igjen vil gi økt
aktivitet på banen fra brukere som ønsker å leie eller å få slipt sitt utstyr.

Sikkerhet og teknisk utstyr
Generelle krav til anlegget vil være:
• gode lysforhold – spesielt på arrangement med mulighet for streaming og TV overføringer
• god lyd i hele arenaen – slik at både utøvere og publikum får nødvendig info fra speaker –
også til garderobene
• god resultatservice – med oppsett av tavle/storskjerm i arenaen for løpende resultatservice
og evt levende bilder
I tillegg det et presserende behov for lagring av nye sikkerhetsputer og teknisk utstyr i dagens
anlegg. I en innendørsarena vil dette behovet muligens endres noe - men her vil også behovet for
lagring av sikkerhetsutstyr/-puter og vant for øvrige is-idretter øke.

Skøyteidrettens prioriterte behov
•
•
•
•
•
•

Innendørs skøytehall på Leangen
Ny speakerbu samt funksjonelle lokaler behov som beskrevet ovenfor
God garderobekapasitet
Oppgradert lydanlegg og resultattavle
Lagring for sikringsputer
Investering i sikringsputer for kortbane som en del ny hall - («stand-alone-system»)

2. Innendørs skøytearena – fordeler og muligheter
En innendørs arena vil gi store fordeler for flere aktører og interesser/behov.

Driftsmessige fordeler – økonomi, planlegging og stabilitet
Å drifte en utendørsarena er krevende og det er mange usikkerheter i forhold til drift og
driftskostnader. Et sentralt punkt her er risikoen for at værforholdene vil skape problemer for i det
hele tatt å holde is på arenaen. Se forøvrig innspill fra TK Drift på Leangen.
En innendørs arena vil skape en forutsigbar situasjon. Her er noen punkter vi ser:
• Bemanning – forutsigbart driftsopplegg og dermed redusert bruk av ikke-planlagt overtid
• Snø problematikk forsvinner – jfr utfordring og kostnad med frakt av snø ut av og bort fra
arena (som vil øke med is på indre bane i dagens arenaløsning)
• Mindre vedlikehold ismaskin (ren og plan is)
• Forutsigbar driftsøkonomi kjøling ved at innetemperatur i hallen kan holdes jevnere
• Redusert risiko for at manglende frysekapasitet medfører redusert sesong – alternativt
innsparing på investeringskostnader for bedre fryseanlegg
• Potensiale for gjenbruk og energieffektivisering – eks ved både oppvarming av tilstøtende
arealer samt eks solceller på tak
• Lengre levetid på nyanskaffede sikringsputer – som i dagen anlegg ikke har nødvendig
arealer for innendørs lagring utenfor skøytesesongen

•
•

Redusert kostnad til transport og lagring av puter i forhold til dagens utendørsanlegg hvis
putene beholdes inne i en skøytehall.
Bedre driftsøkonomi - mulighet for driftinntekter om det vurderes inngangspenger for
publikum ved frigåing i ishallen – noe som det ligger erfaring på ihhv Sørmarka Arena i
Stavanger og Slåtthaug i Bergen.

Muligheter og fordeler for befolkningen - folkehelse, trivsel og aktivitet i
flerbruksanlegget
Skøyter er en populær aktivitet for folk i alle aldre, noe som vises så fort det blir islagte
skøyteløkker rundt om i kommunen. En innendørs arena vil både være tilgjengelig og attraktiv
for publikum. Noen punkter for publikum:
• Attraktivt aktivitetstilbud på is - som del av et flott flerbruksanlegg på Leangen
• Inspirerende treningsmiljø - økt kapasitet for flerbruk og parallelle aktiviteter der ulike
idretter og utøvere med ulike ferdighetsnivå kan være i anlegget samtidig
• Forutsigbar åpningstid / tilgjengelighet
• Gode og stabile isforhold
• Mulighet for bedre skøyteutleie / butikk
• Økt bruk gir bedre drift av kiosk og fellesareal
• Trivsel og treffpunkt i bydelen - med gode innsynsmuligheter til de ulike arenaene

Muligheter og fordeler for is idrettene - attraktiv arena for flerbruk,
rekruttering, bredde og topp
Skøyter på høyt nivå er blitt en innendørsidrett, men også i rekrutteringsfasen er det viktig med
god is og attraktive forhold. Sol og perfekt is ute er det perfekte for skøyter, men værforholdene
er ikke akkurat slik, og 3 uker med regn og vind kan gjøre det vanskelig å konkurrere med Ipaden
inne i en varm stue. Her er noen argumenter fra publikum for en innendørs arena.
• Stabile og gode forhold gir bedre treningsfasiliteter - og stimulerer til rekruttering og
videre satsing
• Attraktivt anlegg for løpere fra andre deler av landet / internasjonalt - både til
treningssamlinger og ifb med studier i Trondheim
• Motiverende – flere ungdommer i aktivitet
• Enklere og bedre arrangementsforhold – muligheter for å trekke store stevner til
Trondheim
• Bedre teknologimulighet – tidtaking, tracking , video, lyd, lys, puls til PC mv
• Frigjøre tid fra hallene (skøyteskoler kunstløp og kortbane kan kjøres på indre bane,
enkelte deler av hockeytreninger kan kjøres på indre)
• Skyve funksjoner fra hockeyhallen inn i skøytearenaen - feks oppvarmingsbaner som kan
være krevende å opprettholde som nå ved tilpasning av hockeyarena til krav i GET-ligaen
• Gode fasiliteter for bandy
• Gode fasiliteter for publikum og media
• Potensiale for bedre tilrettelegging for rollerdarby og inline (rulleskøyter)

Vi anbefaler at det planlegges for at man sette opp kortbaneputer på indre bane. Dette kan gjøre
det mulig for kortbane og kunstløp å trene på en avgrenset del av isflaten på indre bane, mens
øvrig areal er tilgjengelig for publikum. Det finnes «stand-alone» systemer som ikke krever
ishockeyvant bak og som enkelt kan fjernes når hele isflaten skal benyttes til bandy.
Med en slik mulighet til å flytte treninger for kortbane og evt kunstløp inn i en ny
skøytehall vil det kunne frigjøres en betydelig kapasitet til ishockey i Arena og
Ungdomshall.

Muligheter for andre idretter - mangfold og helårsbruk
Det er et svært godt potensiale for helårsaktivitet i arenaen - og arealene i en hall kan også ha stor
anvendelse også for andre idretter. Noen samtidig med at det ligger is, og andre mellom
isperiodene. Vi har skissert noen idretter nedenfor, men andre kan også være aktuelle.
• Klatring
• Friidrett
• Ballspill
• Basis treninger feks turn
• Rulleskøyter og lignende aktiviteter
• Kampsport-arrangementer

Muligheter for annen bruk - storstue og kultur
Det vil også være mange andre bruksområder for en hall. Fantasien setter begrensningen, men det
kan for eksempel være:
• Konserter
• Utstillinger
• Messer
Leangen har en god beliggenhet med lett tilkomst og liten avstand til store ferdselsårer.
Slike arrangementer vil kreve mer infrastruktur som nødutganger, toalett-fasiliteter mv.

Samfunnsperspektivet - Leangen som arena for islek og aktivitet
•
•
•
•

Betydning for både nær- og bymiljø som stort flerbruksanlegg ifb med forventet
utbygging og byutvikling i bydelen
Gir et stabilt og attraktivt tilbud for islek til byens befolkning i møte med mer snøfattige
vintre
Bedre muligheter for omkringliggende skoler/barnehager/idrettslag å benytte anlegget
som del av sitt aktivitetstilbud, gym-timer, bredde-/allidrett etc når det kan planlegges
med at forholdene er stabile
Betydning som regionanlegg - styrker tilbud til befolkning både i byen og regionen - og
medfører økt attraktivitet for idrettsmiljøet både lokalt i studentbyen Trondheim, nasjonalt
og internasjonalt

3. Mulighetsstudien Leangen del 2 - sett opp mot kommunale
føringer om arealbehov, flerbruk og sambruk
Skøytekretsen stiller seg bak den innstillingen som mulighetsstudien fremlegger, med
oppgraderinger av hockeyhall, garderobeanlegg og ett bygg langs veien og tak over isflaten.
Forslagene i mulighetsstudien vil dekke skøytesportens behov - samt gjøre mulig de øvrige
fordelene vi har nevnt med et tak over Leangen.

Potensiale med bygg tilknyttet skøytehall på Leangen - jfr kommunal plan
for offentlig arealbehov
Skøytekretsen har merket seg at kommunen i aktuell plan for offentlig arealbehov i 2050
konkluderer med at kommunen i lys av anslått befolkningsutvikling vil måtte erverve en rekke
tomter til behov for både idretts- og velferdsformål i området Lade / Strindheim.
Vi verdsetter ambisjonen som Trondheim kommune viser med denne planen - og tror at planen
kan bidra til utvikling av arealer til både offentlige tjenester og idrett på en god og forutsigbar
måte for framtidige behov.
Særlig støtter vi opp om følgende hensyn/føringer i planen:
- høy arealeffektivitet
- vektlegging av flerbruksanlegg
- Samlokalisering med eksisterende anlegg av hensyn til god og effektiv drifting
- Sambruk av idrett samt offentlige formål skal alltid vurderes
- Samarbeid med private aktører der dette vurderes som hensiktsmessig
- Prioritering av anlegg i bydeler og tilstøtende bydeler der behovene forutses å være størst
- Vektlegging av at anlegg skal ha god tilgjengelighet ved å gå, sykle og reise kollektivt
Konkret vurderer vi at Leangen-prosjektet med hall/tak over kunstisbanen oppfyller alle
disse kriteriene fra kommunens plan på en svært god måte.
Når vi er opptatte av å synliggjøre dette aspektet i mulighetsstudien - er det fordi vi mener at å
«skape» areal i tilknytning til anlegget på Leangen har et stort potensiale - og at dette arealet
- bidrar i finansieringen av ny skøytehall
- løser parkeringsutfordringer som følge av både økt publikumstilstrømming ifb med både
anleggsutvikling og hockey på elitenivå
- løser dagens - og framtidige lagringsbehov
- løser skøytemiljøets behov for funksjonelle lokaler
- kan bidra til å dekke offentlig arealbehov ihht. Kommunal plan for offentlig arealbehov herunder til både idretts- og/eller velferdsformål
- kan bidra til å inkludere lokaler for idretten - feks idrettens hus, undervisningslokaler til
videregående skoletilbud, ytterligere treningsarealer / medisinsk behandling etc
Mulighetsstudien skisserer muligheter for å realisere arealer i størrelsesorden +/- 10 000
kvm til ulike formål i bygg langs Tunga-vegen.

Siden sambruk er i tråd med kommunen egne ambisjoner i nevnte planverk - og muligheten for å
slippe å erverve tomter antas å ha en stor verdi - er vi i denne fasen lagt vekt på å synliggjøre
potensielle arealer tilknyttet anlegget på Leangen. Om det er ønskelig å gå videre på dette ser vi
det som hensiktsmessig at konkretisering av arealbruk avklares nærmere i dialog med kommunen
og evt øvrige aktører.

Flere plan over hurtigløpsbanen – grunnlag for ytterligere areal
I tråd med skisserte tilnærming og i tilfelle det er ønskelig å se på hvordan det kan skapes
ytterligere arealer - så har Skøytekretsen sett på muligheter der tak over hurtigløpsbanen
gir arealer på anslagsvis 21 000 m2 som kan benyttes til andre formål. Vedlegg viser skisser
og fotavtrykk for ulike bruksområder.
I nevnte plan framholdes det at OPS / finansiering fra private vurderes der det er hensiktsmessig.
Vi mener det er mulighet for å finne private interessenter som kan bidra til finansiering, enten ved
å bidra rent finansielt i prosjektet, ved å skape arealer for utleie evt salg, eller ved at det kan
dekke rekkefølgekrav som utbyggere får i forbindelse med boligutbygging nærområdet. Disse
utbyggerne må antas å være villig å bidra finansielt ved et hallprosjekt dersom de får beholde mer
av sine arealer - samtidig som det vil skape et mer attraktivt nærmiljø for byområdet.
Skøytekretsen har oppfattet at Trondheim kommune ønsker et pilotprosjekt for å vinne erfaringer
med denne type prosjektering, herunder evt også samarbeid med idrett, offentlige tjenester og evt
private aktører. Pilotprosjekt vil kunne fungere som fremtidig referanse for effektivt arealbruk for
flerbruk.
Skøytekretsen gir med dette tilkjenne at vi gjerne vil gå i en dialog med kommunen og evt
andre relevante aktører om et pilotprosjekt for samordning og sambruk med sikte på å
realisere gode og framtidsrettede løsninger i tråd med planens behov og målsettinger.

4. Oppsummering - og videre oppfølging
Skøytekretsen ser store fordeler med et tak over skøytebanen på Leangen, både for oss som driver
skøytesport, for anleggseier i form av enklere og rimeligere drift, for isidrettene generelt, for
breddetilbud til både barn og voksne, for byens befolkning - og for idrettsbyen Trondheim.
Vi støtter mulighetsstudiens skisserte forslag om tiltak for videreutvikling av Leangen - herunder
med de muligheter som skisseres for særskilte arealer som kan benyttes til ulike formål
(idrettenes behov, offentlige behov, parkering, lagring, aktuelle fasiliteter for skøyter etc). I det
tilfelle det skulle være ønskelig å ytterligere se på muligheter for å øke omfang av tilgjengelige

arealer knyttet til skøytehallen - viser vi til vedlagte illustrasjoner som skisserer og konkretiserer
mulige løsningsalternativer, og skøytekretsen er positiv til å bidra om det skulle være aktuelt og
ønske.
Skøytekretsens ønske er så snart som mulig å få realisert et prosjekt som er tjenlig for de
idrettene som vil være brukere av hallen. Vi ønsker det konseptet som presenteres i
mulighetsstudien velkomment som et slikt anlegg.
Det er meget positivt at man ser på hele området i en helhet, og ser etter muligheter til å
skape verdi i samspill med andre aktører.
Skøytekretsen ønsker gjerne å være en konstruktiv bidragsyter i videre arbeid med
mulighetene for en bærekraftig finansiseringsmodell og realisering av prosjektet, herunder
å se på hvilke tilleggsverdier som kan skapes i i samspill med partnere i privat og offentlig
sektor.

LEANGEN IDRETTSPARK
Kalkyle på enkelt skissenivå basert på Norsk Prisbok versjon 2017 01/Holte Kakulasjonsnøkkelen
Kostnadene gjelder prosjektkostnad, konto 1-11. Konto 12 Usikkerhetsavsetninger er ikke medtatt.

BYGNING
SKØYTEARENA

UTVIDELSE AV KAFÉ

Arkitektkontoret Kvadrat AS 30.08.2017. MJ

Areal m2

Kostnad pr. m2

KOSTNAD

MERKNADER

17150

kr 13 051

kr 223 824 650

278

kr 22 000

kr 6 116 000

Enkelt bygg uten kjøkken/disker.
Yttervegg mot skøytearena grunnet
lavere temperatur der.

[Merknader]

[Merknader]

Isolert hall med fundamenter, søyler,
dragere og tak. Baner og isanlegg
[Merknader]
er allerede etablert.

NYE TOALETTER/BIROM

100

kr 25 000

kr 2 500 000

I forlengelsen av utvidet kafé.
Erstatter toaletter og servicerom
mellom hockeyareana og
vrimleareal

VIP- avdeling

217

kr 30 000

kr 6 510 000

Gjelder nybygg, i tillegg kommer
tilpasninger i arena.

[Merknader]

BYDRIFT

182

kr 24 100

kr 4 386 200

Ligger under VIP-avdelingen inntil
dagens arealer for Bydrift

[Merknader]

NYE GARDEROBER

732

kr 24 000

kr 17 568 000

Gjelder k8.stk garderober og
korridor under utvidet kafé. Øvrig
infrastruktur i resten av anlegget

[Merknader]

LAGER

273

kr 10 000

kr 2 730 000

Gjelder kroken mellom håndball -og
[Merknader]
Curlinghall

vedlegg

Tilleggsrapport fra Strindheim IL
Leangen idrettspark mulighetsstudie del 1
Aug. 2017
Vi viser til delrapport fra Strindheim IL 20.12.2016, og flere møter gjennom første halvår 2017 med
Trondheim Eiendom og Enhet for Idrett og Friluftsliv. Følgende tilleggsinformasjon vedrørende
mulighetsstudie del 1 ønsker Strindheim IL å spille inn:






1F – Klubbhus fotavtrykk gitt i skisse gitt nedenfor. Ønsket fotavtrykk for tribune er gitt.
 Fotavtrykk klubbhus = ca 13 x 53 meter
 Gesimshøyde klubbhus = ca 7 m
4 - Fotballhall/Flerbrukshall
 Fotavtrykk = ca 60x76m
 Mønehøyde = 18 til 20 m
Nytt – Tre stk 5er bane (20x30m) for uorganisert fotball

Tilleggsinformasjon 1D – garderober til Leangen Bydelshall.
Innspill til utforming av Leangen Bydelshall
Gitt at Trondheim kommune fortsetter med sine planer om bygging av Leangen Bydelshall med
samme fotavtrykk som eksisterende plasthall, vil SIL sannsynligvis bli den største brukeren av halltid
når hallen ferdigstilles. SIL ønsker å gi viktige innspill fra et brukerperspektiv til Trondheim kommune
i forkant av planlegging og bygging slik at Leangen Bydelshall forhåpentligvis kan bli en hall som
gleder alle brukere i lang tid fremover. SIL vil først og fremst gi innspill til garderobebehov og tilgang
til kjøkken- og kioskfasiliteter.

Garderobebehov
SIL har observert at Trondheim kommune muligens vil realisere Leangen Bydelshall uten garderober i
samme hall, noe som SIL sterkt vil fraråde.
Med to hallflater og tilgjengelig treningstid mandag-torsdag kl. 16-22, og fredag 16-20, er antallet
brukere av hallflatene pr. uke rundt 1 100 forutsatt 20 spillere pr. flate pr. time. Mange av disse vil ha
behov for omkledningsmuligheter før og etter trening, samt mulighet til dusj. I tillegg vil det i helger
bli arrangert kamper og cuper med tilreisende lag som også har behov for omkledning og tilgang til
dusj.
SIL vil også slå et slag for garderobekulturen i idretten, der garderoben er et viktig sosialt
samlingspunkt, både før og etter trening og kamp. Lagenes trenere har også behov for garderober til
forberedelser før kamp og evaluering etter kamp.

Kjøkken- og kioskfasiliteter
Dugnadsarbeid er grunnsteinen i norsk idrettsliv, og alle breddeidrettsklubber er avhengig av at det
legges ned utallige timer med dugnad for å sikre drift og gi et godt tilbud til sine medlemmer.
Dugnad med kiosksalg i forbindelse med kamp og cup er en av de viktigste inntektskildene for lagene,
og SIL vil sterkt fremheve at i forbindelse med ny Leangen Bydelshall er det viktig at gode kiosk- og
kjøkkenfasiliteter er inkludert i planleggingen.
Kiosk- og kjøkkenfasiliteter vil også åpne en mulighet for at hallen kan leies ut til andre typer
arrangement (f.eks. messer, konserter etc.), som kan gi Trondheim kommune gode inntekter og sette
bydelen på kartet.

For Strindheim IL
Morten Troøyen

Audun Gangstad

Styreleder

Leder hovedanleggskomite

Vedlegg til innspill fra Sør-Trøndelag skøytekrets (STSK)
til Mulighetsstudie Leangen del 2
Vedlegg - synliggjøring av potensiale for arealutvikling i
flere plan over Leangen kunstisbane
I det tilfelle det skulle være ønskelig å ytterligere se på muligheter for å øke omfang av
tilgjengelige arealer knyttet til skøytehallen - så legger vi ved illustrasjoner som skisserer og
konkretiserer mulige løsningsalternativer.
Fra skøytektretsen understrekes det at formålet med disse skissene primært er å synliggjøre
potensiale som et utgangspunkt for videre arbeid med vurdering og bærekraftig realisering.

