
Hvordan arbeider Nord-Trøndelag Fylkeskommune med idrettsanlegg ? 

 

Anleggsseminar Sør-Trøndelag skikrets  - Trondheim 2014 

Steinkjer skistadion 18.09.2014 



• Nord-Trøndelag Fylkeskommune 

• Idrettsanlegg i Nord-Trøndelag 

• Samarbeidspartnere 

• Våre arbeidsmåter og virkemidler 

• Interkommunale idrettsanlegg i NT  m/eksempler 



Funksjonsområde for idrett og frivillighet 

Funksjonsleder Thor Brandt 

Rådgiver idrett Gisle Løseth 

Konsulent Eva Renaa Eggen 

Rådgiver Clas Rønning 

 



Strategiene og politisk plattform 



Nord - Trøndelag 

• Vi er fylket i Norge med høyest grad av spredt 
bosetning 

• 2,7 % av landets befolkning er Nord- Trøndere 

• Fylket inndelt i 6 regioner. Samme inndeling som 
anleggsutvalget i NT Skikrets 

• Stjørdal og Vikna er vekst - regioner 

• Mange kommuner med store areal og få 
innbyggere – Namdalsregionene, 
utfordring med fraflytting  

• Vår strategi for anleggsutbygging er bygd på 
en sone/ regionmodell, der en blant annet 
søker å utjevne utjevne geografiske 
forskjeller.  



Jevn og kraftig vekst i tildeling av 
spillemidler siste 10 år 

• Nordtrønderne ser behovet for 
idrettsanlegg og tilrettelegging for 
friluftsområder 

• En rekke store og allsidige anlegg 
gjennomført, og under planlegging, 
både offentlige og lags - eide 

• Kombinert med stort etterslep 
fører dette til at NT henter ut en 
betydelig andel spillemidler årlig 



Stor utbyggingskraft og vilje  
Nye søknader 2011-2013 

• Kontinuerlig høyt 
nivå – også mht 
nye søknader og 
utbyggingsplaner. 



Nord- Trøndelag 2014 - 2018 

• Bidra til bedre drift av  idrettsanleggsparken 
i NT i samarbeid med idretten   

• Bidra til at flere av den mer inaktive del av 
befolkningen, finner veien inn i anleggene 

• Vi legger inn betydelige ressurser for å 
stimulere kommunene til interkommunal 
satsing.  

• Kontinuerlig samarbeid med anleggsutvalget 
NTIK og særkretser.  

• Godt over 10 utviklingsprosjekter under 
planlegging og gjennomføring.   



Arbeidsmåter  og virkemidler 

• Rådgivertjeneste for kommuner  

• Rådgivertjeneste for lag og foreninger, fortrinnsvis sammen med vertskommuner  

• Samarbeider med idrettens organer som idrettskrets, særkretser, OLT MN og 
idrettsråd, om anleggs- og prosjektutvikling 

• Bygge nettverk for å sette i gang gode prosesser 

• Utviklingstilskudd 

• Samarbeider med andre fylkeskommunale avdelinger, om bla regionale 
idrettsanlegg, skoleutbygginger med idrettsanlegg, friluftsanlegg, folkehelsetiltak 

Virkemidler : 

• Utvikle hjelpemidler for søker 

• Arrangere kurs- og informasjonsmøter for kommuner, lag og foreninger 
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1. Vanvikan fotballhall 7èr og flerbrukshall + div småanlegg 

2. Sykkelvelodrom 250m, Moan, Levanger 

3. Kampsporthall-judo, Frolhallen, Levanger 

4. Røra,  Inderøy kommune, Kampsporthall, fotballhall 7èr, 
    ishall, flerbrukshall, + div småanlegg 

5. Egge IL Steinkjer kommune, Fotballhall 7èr +  
    div småanlegg i eksisterende skolebygg 

7. Grong IL og Snåsa skiskytterlag,  Grong og Snåsa    
     kommune,  Bjørgan Langrenn +  skiskyting 

8. Råbakkan – motorsport NMK Namdal , Overhalla    
     kommune 

11.  Friidrett Kolvereid IL Nærøy kommune 

12.  Skianlegg med rulleskiløype, Kolvereid IL  
       Nærøy kommune 

10.  Valmyra motorsport, NMK ytre Namdal, Nærøy 
       kommune 

13.  Fotballhall Rørvik, Vikna kommune 

9.  Namsos, Turnhall, Namsos kommune 
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Virkemidler i Nord Trøndelag Fylkeskommune 

6. Steinkjer kommune, Dampasaga bad, klatrehall Campus, 
     Rulleskiløype Campus til Steinkjer skistadion 
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UTVIKLINGSMIDLER - Aktuelle anlegg i Nord Trøndelag 



Utarbeide hjelpemidlermidler for søker : 

• Mal for kostnadsoverslag og finansiering 

• Mal for forhåndsgodkjenning 

• Gode eksempler på situasjonsplaner, tekniske tegninger og visuell framstilling 

• Være tilgjengelig for søker for spørsmål vedr. idrettsanlegg  

• Sjekklister for spillemiddelsøknader 

• Gode eksempler på aktuelle sammenlignbare søknader 



Anleggsutvalget i NTIK : 
• Vi har i flere år hatt et aktivt anleggsutvalg i NTIK. Er pro-aktive og utadrettet i sitt arbeid. Er nå 

erstattet av  en anleggs-kontakt. 
• Har jobbet godt og kontinuerlig og har anleggsrådgivere med høy kompetanse i mange disipliner. 

Gir meget god service til søkere og anleggsutbyggere.  
Samarbeid om: 
• Anleggsplaner - Region/fylkesanlegg  -  interkommunale anlegg 
• Kursing/opplæring av søkermassen vedr. spillemidler og anleggsplanlegging/bygging.  
• Prioritering av spillemidler til anlegg. Kvalitets-sikrer at prioritering er riktig i forhold til vedtatte 

planer 
• Felles anleggsbefaringer, møter med anleggsutbyggere. 
• NTFK blir invitert og deltar på anleggsutvalgets møter så ofte som mulig for å være oppdatert 

direkte mot idretten 

Samarbeidspartnere:  

Andre samarbeidspartnere : 
• Trøndelagsforskning TFOU 
• HUNT (Folkehelsestatus) 
• SIAT (NTNU) 
• Andre fylkeskommunale avdelinger 
• Andre fylkeskommuner, først og fremst Sør-Trøndelag 



Interkommunale idrettsanlegg 
 Det kan være ressurs- og bruksmessig gunstig at flere kommuner går sammen om å bygge 

idrettsanlegg det ellers ville vært vanskelig å realisere innenfor én kommune.  

 Det kan søkes om ekstra tilskudd på inntil 30 % av ordinær tilskuddssats til større 

interkommunale idrettsanlegg 

 Forutsatt kommunal forpliktelse på 5% på investering og drift fra alle deltakende kommuner  

• Idretten er i utvikling - nye krav stilles 

Hvorfor bygge interkommunale idrettsanlegg? 

• Kostnadsdrivende - mindre dekning av spillemidlene 

• Eks. Langrenn, utstyr, bredder, nye øvelser etc. 

• Bygg – TEK10, -universell utforming-nye energikrav 

• Samarbeide/dele på driftskostnader 

• Samarbeide/dele på investeringskostnader 

• Frigjøre midler til å bygge nærmiljø- og rekrutteringsanlegg  



Eksempler på interkommunale samarbeidsprosjekt 

Skianlegg Bjørgan  - Grong IL/Snåsa skiskytterlag                                            

– Interkommunalt og regionalt anlegg for ski og skiskyting, fylkesanlegg alpint 

• 5 km langrennstrase` m/lys, trase`-
bredde 8-12 m. Regionanlegg 

• Asfaltert rulleskitrase` m/lys 

• Skiskytteranlegg 30 skiver 

• Plassering ved fylkesanlegg alpint 

• Attraktivt hytteområde  

• Stort turløypenett og populært 
utfartsområde 

• 10-15 min kjøring fra 
kommunesenter i Snåsa og Grong 

• Sentralt plassert ved jernbane og E6 



Kart – løypeoversikt skistadion Bjørgan 



Steinkjer skistadion diverse anlegg – 

tilførselsløype fra Campus Steinkjer til skistadion 

• Langrennsanlegg/skiskyting – NM-standard + stort turløypenett 

• Snøproduksjonsanlegg for 5 km 

• Rulleskiløyper 5 km 

• 6 hoppbakker fra K10 – K73 med plast 

• Snølagringsdepot 

• Alpinbakke 

• Skileikområde 

• Asfaltert tilførselsløype, ski/rulleski/flerbruk fra Campus Steinkjer 

• Totalt 66 spillemiddelsøknader over en periode på 40 år! 



Dronebilde av rulleskiløypa på Steinkjer skistadion 



Oversiktsbilde fra Rulleskiskytter NM 20.09.2014 



Inderøy skipark 

Inderøy Skipark er oppdelt i 10 delanlegg 

Samlet kostnad :                                      16,35 mill 

Finansiering: 
• Spillemidler                                          5,82 mill 
• Dugnad/rabatter                                 7,99 mill 
• Annen, ( IK, Idrettslag mva ref.)        2,54 mill 

Byggetid:    11 mnd 
• Oppstart    ca  15.12.2012 
• Ferdigstillelse 01.11. 2013 



Inderøy skipark, løyper og profiler 



Utvikling av utendørs sykkelvelodrom  

Levanger kommune  - regionalt anlegg med nasjonalt potensiale 

 

Aktører : 

• Levanger kommune  

• Nord Trøndelag Fylkeskommune 

• IL Sverre 

• Praksis arkitekter as 

• NTNU /SIAT (Senter for idrettsanlegg og 

teknologi) 

• Overhalla betongbygg 

• Innovasjon Norge 

• NCF 

• KUD - idrettsavdelingen 

Levanger kommune legger følgende føringer til grunn: 

• Utendørs bane tilgjengelig for alle 

• Homologiseres for UCI nivå 4 

• Lengde på sykkelbane 250 m 

• Maks helning ca. 35 grader 

• Lengde på rettstrekk 20-30 meter 

• Norge har pr. i dag kun en utendørs sykkelbane i bruk, på Prestmoen i Stjørdal, men NCF 

har som målsetting å etablere en sykkelbane i hver region  

• Utviklingen av velodromen i Levanger vil være et pilotprosjekt for å utvikle en standard for 

regionale utendørs velodromer 

• Dette er også en mulighet for NCF til å utvikle nasjonal kompetanse på dette området, som 

kan videreutvikles og gjentas  i andre deler av landet 

• Overføringsverdi til andre idrettsanlegg med samme problemstillinger 



Litt teknikk : 
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Velodrome: banking angle
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Moan Idrettspark - Levanger 



TAKK FOR MEG ! 

Spørsmål ? 


