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Utbyggingsleder Geir Paulsen 



Agenda 9.3.2018 - Næringsforeninga 

• Overordnet om utbyggingsplanene i Granåsen 

• Prosjekter med oppstart i 2018 

• Reguleringsplaner i Granåsen 

• Granåsen og teknologi – vi bygger for fremtiden 

• Muligheter og Invitasjon til Næringslivet og Forskningsmiljøet 

 



 

SKIBRU LITJÅSEN SKISKYTING 

SKYTEHALL 

TOPPIDRETTSENTER 

LANGRENNSARENABYGGET 

SKIBRU SMISTAD 

HOPPSKÅLA 

DRIFT / SERVICE-/MILJØBYGG 
HOPPARENABYGG 

Granåsen 2022 – klart for prøve VM? 



OVERORDNET MÅLSETTING 

Granåsen skal utvikles som hverdagsanlegg og som 
regionens toppidrettsanlegg for nordiske grener og 
skiskyting. 

 

Utbyggingen skal stimulere til økt aktivitet for å fremme 
folkehelse og være i samsvar med Trondheims ambisiøse 
miljøplaner. 

 

 

 



KRITERIER FOR ANLEGGET 

 FOR HVERDAG OG FEST – ÅRET RUNDT 

 

 TILRETTELAGT FOR TOPPIDRETT, BREDDEIDRETT OG KULTUR 

  

 PLASS TIL ORGANISERT OG EGENORGANISERT AKTIVITET 

 

 LETT Å BYGGE OG BRUKE MILJØVENNLIG  

 

 OFFENTLIG – PRIVAT SAMARBEID   

 

 



 

TOPPIDRETTSSENTERET 



”Normal” situasjon i GRANÅSEN 



2016 - BRUCE SPRINGSTEEN  



2017 - ROBBIE WILLIAMS  



2018 - ……………………. 

?  



2018 - ……………………. 

? Storsannsynlighet for det ja  



FOLKEHELSE 
(bevegelse/trening/forebygging/rehabilitering) 



Prosjekter som starter i 2018 

 

1. Oppgradering av 4 km løypetrase  
 

 

2. Nytt arenabygg langrenn 

  

 

 

 

 



GRANÅSEN ØST – LANGRENNSTRASE OG 
RULLESKILØYPE – oppstart sommer 2018 
 



GRANÅSEN ØST 
(øst for Smistadveien ) 

Trase for alle, spesielt:   
• Fra 12 år og oppover 
• Junior (Heimdal vgs) 
• Senior, WC og VM på ski 
 
 

Utføres ila 2018:  
• Anbudsdokumenter ut ila 
mars 2018  
• Oppstart realisering 
planlagt juni 2018.  
 



GRANÅSEN ØST 
(øst for Smistadveien ) 

Inkluderer:  
• Oppgradering av dagens 
trase (bredde, 
fremkommelighet) 
• Lys i hele trase 
• Snøproduksjon  
• Infrastruktur (vann, luft, 
fiber for tv produksjon, el) 
• Rulleskiløype  - foreløpig er 
halvparten finansiert…. 
• Gangsti for gående / 
løpende langs deler av trase 
• NY Smistadbro: Kommer ila 
2019 ifbm ombygging vei. 
 



ARENABYGGGG LANGRENN 



ARENABYGG LANGRENN 

• Overordnet framdrift: 

 ▪ Februar 2018 - oppstart prosjektering 

 ▪ Høst 2018 - riving eksisterende bygg  

 ▪ November 2018 - oppstart bygging 

 ▪ November 2019 - ferdigstillelse bygg 

 ▪ Januar 2020 - bygget settes i ordinær drift 

• Leietakere: Skikretsen og ev klubber, Bydrift, Ostopati og Friskliv og 
Mestring  

• Bygge skal være i bruk ”hele tiden” – unikt for et slikt arenabygg for 
langrenn.  

 

 



ARENABYGG LANGRENN 



ARENABYGG LANGRENN 



ARENABYGG LANGRENN 



ARENABYGG LANGRENN 



ARENABYGG LANGRENN 



Samarbeid mellom det offentlige, 
Næringslivet og Forskningsmiljøet 

 

 



Samarbeid mellom det offentlige, 
Næringslivet og Forskningsmiljøet 

 Trondheim kommune er utbygger. Bygger anlegg for idretten 

 

 

 



Samarbeid mellom det offentlige, 
Næringslivet og Forskningsmiljøet 

 Trondheim kommune er utbygger. Bygger anlegg for idretten 

 

 Trondheim kommune eier anlegget – ønsker å tilrettelegge for andre – 
herunder frivillige, forskningsmiljøet og næringslivet.  

 

 



Samarbeid mellom det offentlige, 
Næringslivet og Forskningsmiljøet 

 Trondheim kommune er utbygger. Bygger anlegg for idretten 

 

 Trondheim kommune eier anlegget – ønsker å tilrettelegge for andre – 
herunder frivillige, forskningsmiljøet og næringslivet.  

 

 En godt start er riktig og fleksibel regulering av området 

 

 



 
 
REGULERINGSPLAN 
 
OFFENTLIG HØRING  
VÅR 2018 
 
FERDIGSTILLES 2018 
 
 
INKLUDERER NY VEG OG 
INFRASTRUKTUR FOR 
ANLEGGET 
 
LEGGES TIL RETTE FOR NOE 
NÆRINGSAKTIVITET  
 
 



OMRÅDE I MIDTEN – 
STORT POTENSIAL FOR 
PRIVAT SAMARBEID 
 
Mulighetsstudie 
 
 Ca 45 Mål  
 Nært marka 
 Området kan inneholde:  
 Treningssenter  
 Fotballhall 
 Idrettshaller 
 Hotell / Sportell  
 Sportsbutikk?  
 Helserelatert 
 Annen næring? 
 
 
 
 



Teknologi i Granåsen 



Teknologivisjon Granåsen 

“Fremtidens Granåsen skal være en smart 
arena i en smart by; åpent, sømløst og med 
god adgang til informasjon og nyttige tjenester for 
å møte nye miljøkrav, fremme folkehelse og gi 
store sports- og kulturopplevelser.» 



Vi fornyer Granåsen i en tid der 
brukernes behov handler om 
mer enn nye bygg og anlegg.  
Johannes Høsflot Klæbo - 
verdens nye skistjerne.  
Men også en mediebedrift med 
Granåsen som hjemmearena. 

En ny tid 



Helse:  
Bruke teknologi for å stimulere 
til bevegelse, trening og idrett 
 
Miljø:  
Effektive systemer som verner 
om miljø og klima 
 
Opplevelse:  
Fornye opplevelsen av sport og 
kultur på arena og  i media 
 
Arena:  
Bidra til effektiv drift ved å ta i 
bruk nye digitale løsninger 
 
Utvikling : Sikre inntekter og 
stimulere til næringsutvikling 
 
Utnytte teknologibyens fortrinn 
– hvem vil være med? 

Ulike aspekter av teknologi i 
Granåsen er mange  



Et forum og samspill er allerede etablert mellom:  
- NTNU sine kunnskapsmiljøer 
- Norges Skiforbund sine arrangement, rettigheter og utøvere 
- NRK sin formidlingskapasitet og kompetanse 
- Trondheim kommune som anleggseier 
- Trøndelag 2023 med den brede regionale forankring 
- Teknologibedriftene som jobber med sport og helse 
 

Et unikt 
innovasjonsnettverk 



Granåsen som 
forskningsarena 
– ”living lab”?  
 

- SMART ARENA – 
samtidig som en 
forskningsarena? 
 

- Har har plass i Granåsen 
og samtidig hele labben 
på utsiden?  
 



HOPPANLEGGET  

Foreløpige skisser 6.3.2018 



ARENABYGG HOPP – plass til mange i hverdagen  

Foreløpige skisser 6.3.2018 



GRANÅSEN SOM 
MØTESTED 
 
Teknologiseminar  
14. mars 2018 
Kl 1400 - 1600 
Raw Air i Granåsen 



 

SKIBRU LITJÅSEN SKISKYTING 

SKYTEHALL 

TOPPIDRETTSENTER 

LANGRENNSARENABYGGET 

SKIBRU SMISTAD 
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Granåsen 2022 – klart for prøve VM? 



TAKK FOR MEG 
 
Geir Paulsen 
Utbyggingsleder Granåsen 
 
geir.paulsen@trondheim.kommune.no 


