
 

 

 

 

Anleggsplan Troms Skikrets 2021-2023 

  

 
  



1. Arktisk Arena  

Anleggsutviklingen i Troms har ett stort hovedprosjekt, Arktisk Arena. Konseptet arktisk 

arena bygger opp under målene om Tromsø som en attraktiv vinter by med et stort omland for 

vinteraktiviteter. Som arena for Nordiske grener legger det store muligheter på mange 

områder ved å realisere prosjektet Arktisk arena.   

Arktisk Arena ønsker å legge til rette for at Nord-Norge utvikles til å bli et kraftsenter 

innenfor idrettsfag og toppidrett og bygger på styrkene til UiT – Norges arktiske universitet, 

Nord universitet og Olympiatoppen Nord innenfor forskning, utdanning og kompetanse.  

Hopp og langrenn er å regne som Norges nasjonalidretter og har lange tradisjoner. Fra midten 

av 80-tallet og frem til 2013 falt antallet innløste hopplisenser i Oslo med 90 prosent. Trekker 

vi denne sammenligningen til Nord-Norge, er nedgangen sannsynligvis enda større. I samme 

periode er nedbyggingen av eksisterende hoppanlegg i Norge stor. Dette skjer til tross for at 

interessen for hoppsporten internasjonalt er enorm. I en rapport fra FIS fra sesongen 2018/19 

var det akkumulerte seertallet for hopp sammenlignet med langrenn over dobbelt så høyt (3,6 

mrd. vs 1,17 mrd.). Samlet markedsverdi på medieeksponeringen er på over 200 millioner 

euro. Hoppanleggene i Nord-Norge har i all hovedsak bestått av rekrutteringsanlegg. Det er 

kun Mo i Rana som i dag har et konkurranseanlegg, med K90 som største bakke.   

Anleggssituasjonen i Nord-Norge innenfor hopp er derfor kritisk. Årsaken til dette kan være 

mange, men kostnads- og driftsaspektet er nok avgjørende. Dette må også ses i sammenheng 

med at talenter må flytte fra Nord-Norge for å kunne praktisere sin idrett. Resultatet er at 

Norges Skiforbund nå har et økt fokus på å legge til rette for etablering av nye bærekraftige 

anlegg, noe som de har forankret i et skipolitisk dokument. For å kunne arrangere 

internasjonale konkurranser må anleggene for både hopp og langrenn ha godkjenning fra det 

internasjonale skiforbundet FIS. FIS-godkjenning - gen skiller mellom verdenscup-

arrangement, Skandinavisk cup og nasjonal cup.  

 Et FIS-sertifikat har gyldighet i fem år og kan forlenges med fem år om gangen. Nord-Norge 

har i dag ingen FIS-godkjente hoppanlegg. Det nærmeste FIS-godkjente anlegget ligger i 

Granåsen i Trondheim, dit mange nordnorske utøvere reiser til. Det bygges nye bakker i Mo i 

Rana. Her vil den største bakken være en normalbakke (K 100). Når det kommer til langrenn, 

har Nord-Norge flere FIS-godkjente anlegg, men ingen av dem er godkjent for verdenscup. I 

Tromsø har Storelva vært godkjent for NM- og kontinental cup. Denne godkjenningen er 

under resertifisering. 

 

 



Arktisk arena planlegges med bl.a:  

• Vinteraktiviteter i eksisterende langrennsløyper  

• Nye langrennsløyper med stadion og arrangementbygg  

• Rulleskiløyoer  

• Nye hoppbakker bed tilhørende bygninger (K95 og K125)  

  

Anlegget vil med sine kvaliteter benyttes til sommer og vinterarrangementer og vil ha flere 

bruksområder. I tillegg er arktisk Arena en skileikeplass for de yngste, et nærmiljøanlegg for 

familie og for mosjonisten. Det planlegges inn kompetansesenter med utdanning og forskning 

som en del av konseptet.  

Det sees på ulike finansieringsløsninger for anlegget.   

Prosjektet er i følgende faser:   

• Få inn arealet inn i KPA til Tromsø kommune   

• Bli prioritert av idretten gjennom Tromsø Idrettsråd og Kommunedelplan for Idrett og 

friluftsliv 2022-2025   

• Søknad til Kulturdepartementet om spillemidler   

• Jobbe med finansering av Arktisk Arena AS   

• Starte regulering av Arktisk Arena våren 2021 Det vil være behov for å kjøre flere prosesser 

parallelt, hvor den ene prosessen er gjensidig avhengig av den andre.  

  

  

VIDERE PROSESS OG FREMDRIFT   

Avhengig av utfallet av ulike prosesser og finansiering, ser vi for oss en oppstart i 2022. Vi 

ønsker arenaen ferdigstilt til stor-NM i mars 2024.  

  

Større anlegg for langrenn i Troms.  

  

2. Bardu/Bardufoss, Nordreisa, Harstad, Tromsø og 

Kvaløya.  

Dette er anlegg som er eller kan homologiseres i FIS system med de fasiliteter som skal til for 

å arrangere NM. Kretsen bør oppdatere anleggsregistrene slik at de er i tråd med hvilke 

anlegg som er modne for videre utvikling, og sikre anlegg med kvaliteter som bidrar til 

kvalitet i treningsarbeid, gode forhold for alle deler   



Harstad er homologisert i FIS  

Kvaløysletta er homologsert i FIS   

Bardufoss er homologisert i FIS  

  

 

3. Solifjellet alpinsenter  

Solifjellet alpinsenter er i en utviklingsfase og har god fremdrift med tanke på 

anleggsutvikling. Det er planlagt og gjort analyse av flere nedfarter, det planlegges renovering 

av lys. Anlegget har nylig bygget en ny heis og det er etablert et barneskibånd i anlegget. Det 

planlegges snø produksjonsanlegg og videre utvikling av anlegget. Solifjellet alpinanlegg er et 

av to satsningsanlegg som styret i Troms skikrets har valgt ut som utviklingsanlegg på 

bakgrunn av de anleggsutvikling som pågår etter forespørsel fra NSF. Anlegget drives av 

Harstad alpinklubb gjennom solifjellet alpinanlegg.  

Anlegget er homologisert i FIS for tekniske disipliner (slalåm og storslalåm.)  

  

 

4. Steilia alpinsenter:  

Steilia alpinsenter drives av Bardu Alpinklubb og er i stor grad dugnadsdrevet av klubbens 

medlemmer. Anlegget har etablert et barneskibånd de senere år, lysanlegget er renovert og 

fremstår som nytt. Nye traseer/ utbedring av eksisterende pågår.  

Anlegget er homologisert i FIS for tekniske disipliner (slalåm og storslalåm.)  

  

 

5. Tromsø Alpinpark.  

Anleggsmidlene i Tromsø alpinpark eies av Tromsø kommune og leies ut til Tromsø 

Alpinklubb gjennom klubbens selskap Tromsø Alpinpark AS. Tromsø kommune har 

signalisert at de ønsker å selge anlegget til idretten. Dersom idretten gjennom Tromsø 

alpinklubb skal kjøpe anlegget er det lagt fremm flere premisser som kommunen må innfri. 

Anlegget er et av to satsningsanlegg som Troms skikrets har valgt ut.  

1. Området må ha en ny reguleringsplan for å sikre arealer til bl.a. parkering.  

2. Vannrettigheter til snø produksjon sikres.  

3. Avtale med grunneiere videreføres.  

4. En utviklingsplan med kommunal garanti inngår i overtakelsen  



Det er igangsatt arbeid med en anleggsplan med nye heiser, nye nedfarter, parkering, hotell og 

tilhørende servicebygg for anlegget. Utbyggingen vil være delt inn i flere faser. 

Reguleringsplanen er estimert ferdig i 2022/2023.   

Anlegget er homologisert i FIS for tekniske disipliner (slalåm og storslalåm.)  

 

6.  Hopp  

Ingen FIS homologiserte bakker i Troms. 7 anlegg i Norge er homologisert, hvorav bakkene i 

Mo i Rana er de eneste i Nord Norge.  

  

  

Øvrige anlegg i Troms skikrets.  

Det er ikke gjort en oppdatering av anleggssituasjonen på i inneværende periode. For perioden 

2021-2023 må de gjennomføres en karlegging over investeringer og utbygginger samt behov 

som de enkelte anlegg har.  

 


