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1 Politiske vedtak 

1.1 Tidligere vedtak i saken 

Granåsen idrettsanlegg har vært tema i mange ulike vedtak de siste årene. Her nevnes kun 

vedtak som er gjort etter at områdeplanen ble vedtatt og som har vært behandlet som del av 

utbyggingsprosjektet.  

1.1.1 Utbygging av Granåsen - oppfølging av Bystyrets vedtak i juni 2017 

Utbygging av Granåsen - oppfølging av Bystyrets vedtak i juni 2017 ble behandlet i Bystyret 

7.12.2017, som sak 177/17 (arkivsak: 17/32209). 

Saken er en oppfølging av bystyrets vedtak 15.06.17, sak 99/17, Plan for utbygging av 

Granåsen, som omhandlet videreutvikling av Granåsen som et helårsanlegg for hverdagsbruk, 

og et moderne anlegg for store arrangementer som verdenscup og et VM i nordiske grener. 

1. Bystyret vedtar å videreutvikle Granåsen som et helårsanlegg for hverdagsbruk, og som 
et moderne anlegg rustet til store arrangementer som verdenscup og et VM i nordiske 
grener. 

Bystyret vedtar følgende utbygging i fase 1: 
A - E, G og I er prioriterte tiltak og ligger inne som del av rådmannens forslag i handlings- 
og økonomiplan 2018-2021, budsjett 2018: 
A: Langrennsløyper/ traseer i Granåsen 
B: Snøproduksjon 
C: Skibroer 
D: Rulleskiløype 
E: Lysløyper i idrettsanlegget 
F: Nasjonsområde 
G: Arenabygg langrenn med tribune 
H: Tilrettelegging av Granåsen som inngang mot Bymarka og skilek. 
I: Reguleringsplan 

2. Bystyret ber rådmannen gå videre med utredningen og finansiering av Nasjonsområde 
(F) og Tilrettelegging av Granåsen som inngang mot Bymarka og skileik (H) som del av 
fase 1. 

3. Bystyret ber rådmannen gå videre med utredningen av skytehall og finansiering som del 
av fase 1. 

4. Bystyret ber rådmannen legge fram egne saker med kostnadsberegning som kan danne 
grunnlag for investeringsbeslutning for de ulike prosjektene i utbyggingsfase 1. 

5. Bystyret slutter seg til at arenabygg langrenn med rom for bl.annet frisklivssentral og 
bedre tilrettelegging for breddeidretten bygges fra 2018. Smistadbrua skyves til oppstart i 
2019 og bygges samtidig med utbedringer av Smistadveien. 

6. Bystyret forutsetter at fylkeskommunen, spillemidler og eksterne bidrar til finansiering 
av rulleskiløypa. 

7. Bystyret ber rådmannen ved videre utredning av full skytehall med lagerareal må de 
ulike skytterorganisasjonene og skiskytterne inviteres inn i planleggingen, og 
medfinansieringen diskuteres med disse. Mulig klubblokale finansiert av organisasjonene 
må også utredes. 
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1.1.2 Plan for utbygging av Granåsen 

Plan for utbygging av Granåsen, vedtak 15.06.17, Bystyresak 99/17, Plan for utbygging av 

Granåsen som omhandlet videreutvikling av Granåsen som et helårsanlegg for hverdagsbruk, 

og som et moderne anlegg rustet til store arrangementer som verdenscup og et VM i nordiske 

grener. Vedtak: 

1. Bystyret tilslutter seg i hovedtrekk rådmannens prioritering for utbyggingsfase 1 for 
Granåsen, og ber rådmannen følge opp prioriteringene i sitt forslag til handlings- og 
økonomiplan 2018-2021, budsjett 2018. 

2. Bystyret ber rådmannen komme med en sak høsten 2017 som mer detaljert omtaler de 
ulike delprosjektene i fase 1. Bystyret ber i tillegg om en alternativvurdering mellom 
rulleskiløype øst og rulleskiløype Høgåsen. 

3. Bystyret ber rådmannen komme tilbake med en sak til bystyret om utbyggingsfase 2 og 
3 første halvdel av 2018. 

4. Bystyret mener fotballhallen bør framskyndes, og ber om at rådmannen kommer med 
en utredning til mulig fotballhall allerede i fase 1 til høsten. Rådmannen bes om å avklare 
finansiering og framdrift med idrettslagene i området. Bystyret ber om at det ses på om 
det også er andre idrettslige sommeraktiviteter eller kommersielle aktiviteter som kan 
tilføre Granåsen positiv verdi gjennom mer hverdagsaktivitet i tidlig fase av utbyggingen. 
Det legges frem en eksplisitt sak om dette til høsten. 

5. Bystyret støtter planene om bygging av ny bru ved Litjåsen, og ber rådmannen gå i 
dialog med hundekjøringsmiljøet for å se på tilpasninger av dagens hundekjøringsløype 
med hensikt om å gjøre den permanent. 

6. Bystyret ber rådmannen i forbindelse med prosjekt fase 1 legge frem skisse for prosjekt 
for mulig skytehall i vollen under flyttede skiskytterskiver, i forbindelse med flytting av 
skiskytterarenaen. Bystyret ber rådmannen også se på mulighetene for å kunne bruke 
dette arealet til andre formål, eksempelvis som backstageområde ved konserter. 

7. Bystyret ber rådmannen legge frem en sak om hvordan gjennomføring av mindre og 
mellomstore arrangement skal gjennomføres. Bystyret presiserer viktigheten av at det 
gjennom de bygningsmessige grepene som tas i fase 1 blir lagt til rette for slike 
arrangement slik at idrettslagene slipper å bruke provisoriske arealer og fasiliteter. 

8. Bystyret forventer å få en sak om investering i fase 2 til hoppbakke etter at avklaring om 
ski-VM er gjort mai 2018 og søknad om statens medfinansiering er blitt besvart. Bystyret 
slår fast at det skal være nøktern pengebruk på hopparenaen, og ber rådmannen gå 
gjennom hva som er nødvendige kostnader. 

9. Bystyret ber rådmannen legge fram en egen sak om infrastrukturkostnader, og at det i 
løpet av juni 2017 legges frem en sak for formannskapet med oversikt over tempo på 
infrastrukturutbedringene og hvordan reguleringsplanene tenkes gjennomført. Bystyret 
ber også om at rådmannen går i dialog med idrettsråd, idrettskretsen, berørte særidretter 
og idrettslag i nærmiljøet for å legge grunnlag for en miljøvennlig utvikling mtp transport 
til idrettsanleggene i Granåsen. Bymiljøavtalens målsetninger om å erstatte privatbil med 
gange, sykkel og kollektivtransport må legges til grunn for utbyggingen av infrastruktur og 
transportplanlegging. 

10. Rådmannen bes for ettertiden at bystyret gis økonomiske oversikter med både brutto- 
og nettotall der det vises til mulige inntekter og tilskudd, og at det synliggjøres 
medfinansiering av spillemidler og fra andre aktører. Det skal også framkomme hvem som 
eventuelt bygger som ikke er kommunen og hvilke kostnader det gir. 
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1.1.3 Områdeplan for Granåsen skisenter 

Områdeplan for Granåsen skisenter ble vedtatt i Bystyret 26.05.2016, som sak 71/16 (arkivsak 

13/4301). Vedtak: 

Bystyret vedtar forslag til områderegulering av Granåsen Skisenter som vist på kart del 1 
og del 2 i målestokk 1:2000, merket Trondheim kommune og senest datert 1.3.2016, 
bestemmelser senest datert 1.3.2016 og planbeskrivelsen, senest datert 1.3.2016 med 
unntak som beskrevet i pkt.1-3 nedenfor: 

1. Markagrensa 

Markagrensa revideres slik at boliger og møbelbutikk langs Smistadvegen og 
sivilforsvarsleiren tas ut av marka. Det samme gjelder del av parkeringsplassen som ligger 
innenfor markagrensa. Det skal ikke gjøres andre endringer av markagrensa. 
Reguleringsbestemmelser og plankart endres slik at det er mulig å asfaltere turvei for 
rullestolbruk. 

2. Turvei parallelt med rulleskiløypa 

Rekkefølgekrav i § 10.8 –o_BST: Før ny ski-og rulleskiløype i o_BST kan tas i bruk skal 
parallell turveg være ferdig opparbeidet langs rulleskiløypen fra og med o_BST2 til 
Smistadvegen ved f_KV4. Før tiltak for ski- og rulleskiløype kan igangsettes skal 
sikkerheten i anlegget utredes, herunder skal det utredes behov for sikker kryssing av ski- 
og rulleskiløype for turgåere. 

3. Trafikk 

Granåsen og området rundt skianlegget er et satsingsområde for Trondheim i forhold til 
idrett, undervisning og forskning, folkehelse, kulturarena med mer. Dagens 
adkomstløsning og infrastruktur må bedres for å ivareta trafikk- og transportbehov på en 
god måte. På bakgrunn av usikkerhet knyttet til behov, kostnader og finansiering 
vedrørende ny vegstruktur og tilliggende rundkjøring i Smistadvegen, må dette belyses i 
egen sak før eventuell iverksettelse. Eventuelt bussdepot langs Kongsvegen må også tas 
inn i denne saken. 

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 

1.1.4 Andre relevante vedtak 

VM-søknad, VM i nordiske grener 

I saksframlegget til saken er det vist til avtale mellom Trondheim kommune og Norges 

Skiforbund og omfattende prosesser for forankring av VM-prosjektet, og for utviklingen av 

Granåsen som hverdagsanlegg og som arena for store, internasjonale arrangement i nordiske 

grener. Det er vist til en rekke politiske vedtak som angår VM-søknaden. 

Andre vedtak 

Bystyret vedtok 30.4.15, sak 50/15, Plan for idrett og fysisk aktivitet - 2015-2020, med 

handlingsprogram for 2015-2020 følgende: “Granåsen er hovedarena for skiidrettene. 

Granåsen videreutvikles som helårsanlegg, der skiskyting og para- olympiske grener integreres. 

Anlegget skal gi mulighet for både bredde- og toppidrett.” 

Bystyret vedtok 28.2.13, sak 28/13, Strategi for å tiltrekke store idrettsarrangement til 

Trondheim og Sør-Trøndelag. 


