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Forslag til vedtak: 
Formannskapet vedtar følgende fordeling for 4 millioner kroner av den samlede bevilgningen på 4,5 millioner 
kroner til kunstgressløftet 2017: 
 
1. Formannskapet fordeler 4 millioner kroner på følgende måte: 
Leinstrand IL                Ny bane 11er kunstgress 1,0 mill kroner 
Tiller IL fotball              Ny bane 9er kunstgress Starrmyra      1,25 mill kroner 
Strindheim IL fotball   Kunstgressprosjekt Leangen 0,25 mill kroner 
Heimdal IF                   Ny bane 11er kunstgress Breidablikk        1,0 mill kroner 
Tiltak granulat     Oppsamling granulat 0,5 mill kroner 
  
2. Formannskapet tar til orientering rådmannens fordeling av 0,5 millioner kroner til granulatprosjekt i 
samarbeid med Byåsen Il, SIAT og NFF Trøndelag.  
  
3. Formannskapet ber rådmannen bistå Ranheim Il og tilrettelegge for bygging av Vikåsen kunstgress 9er 
bane, som gjenstående prosjekt fra tildelingen i 2014. 
  
4. Formannskapet tar forøvrig rapport om kunstgressløft 2014 til orientering. 
 
 
Saken gjelder 
Denne saken omhandler forslag til fordeling av 4,5 millioner kroner som bystyret 18. mai 2017 vedtok til 
kunstgressløft i sak 79/17 Årsoppgjør 2016, og rapport for kunstgressløft fra 2014.  

 

I 2014 bevilget bystyret, sak 70/14, Årsoppgjøret 2013, 8,0 mill kroner til et kunstgressløft. Formannskapet 
vedtok i sak 153/14 å fordele disse midlene til Lade kunstgress stor bane, ny kunstgressbane på Dalgård, 7er 
bane på Havstad, Ranheim idrettslag for bane på Vikåsen og det ble satt av 1 million til fordeling til 
idrettslagene.  
 
Bystyrets vedtok i sak sak 79/17 at midlene til kunstgressløft 2017 skal gå til baner eid av idrettslag, og ba 
rådmannen gå i dialog med Sør-Trøndelag fotballkrets og Idrettsrådet om fordeling av midlene. Bystyret ba 
rådmannen om raskt å legge fram en sak til formannskapet med forslag til fordeling. I saken skulle nye tiltak 
for at gummigranulat ikke kommer på avveie vurderes.  

 

Bakgrunn 

I 2012 ble det løftet fram et stort behov for flere kunstgressflater i Trondheim. I følge NFF sentralt og 
Trøndelag fotballkrets hadde Trondheim den gangen et underskudd på fotballbaner både for bredde- og 
toppfotballen. Dette førte til et kunstgressløft i nært samarbeid mellom kommunen, NFF sentralt, NFF 
Trøndelag, idrettsrådet og idrettslag i Trondheim.  
 
Prosjekt er ku stgress i Tro dhei   - 6  resulterte i tre ku stgressba er; Lade ba e , Eberg 
kunstgress og Lade bane 5 (Ørnbanen). Dette ved hjelp av programsatsningsmidler fra Kulturdepartementet, 
spillemidler og midler fra Trondheim kommune. Ørnbanen ble bygget av SK Trondheims - Ørn og stod ferdig 
høsten 2013. I samme perioden ble det bygget flere andre kunstgressflater som ikke har var en direkte del av 
dette kunstgressprosjektet, i regi av idrettslagene i Trondheim.  
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Ved oppstarten av kunstgressløftet i 2014 var det 49 kunstgressanlegg i Trondheim (7er - 9er - 11er), av disse 
var 2 baner kommunale. I 2016 var det 62 ordinære kunstgressanlegg i Trondheim, av disse var 8 kommunale 
og 1 fylkeskommunal (Charlottenlund vgs). I perioden mellom 2014 og 2016 ble det bygget 13 nye 
kunstgressflater. En viktig årsak til denne økningen er at kommunen selv i denne perioden anla 6 baner, i 
tillegg til at idrettslagene har fortsatt å bygge baner. 

 

Fakta 

Etter Bystyrets vedtak 18. mai 2017, sak 79/17, har rådmannen hatt tett samarbeid med NFF Trøndelag og 
nær dialog med Idrettsrådet om fordeling av midlene. I vurderingene er det tatt hensyn til NFF Trøndelag sin 
anleggsstrategi som viser at det er underdekning på kunstgressbaner i Trondheim sør. Det er også tatt 
hensyn til prosjekter hvor det med stor sannsynlighet blir ekstraordinære kostnader i forbindelse med 
grunnarbeidet. I vurderingene har det blitt vektlagt at midlene i hovedsak skal gå til etablering av nye baner, i 
tillegg til et pilotprosjekt for bedre gjenvinning av gummigranulat som også andre kan høste kunnskap fra.  

 

Rådmannen, NFF Trøndelag og Idrettrådet er omforente om følgende forslag til fordeling av midlene:   

 

Leinstrand IL 

Idrettslaget har planer om å utvikle idrettsanlegget på Leinstrand med blant annen ny kunstgressbane 11er. 
Dette medfører blant annet behov for erverv av grunn. I følge NFF Trøndelag er det behov for flere 
kunstgressflater i Trondheim sør. En 11er kunstgressflate vil erstatte dagens 11er naturgressbane. Leinstrand 
Il har også andre planer om utvikling av sitt anlegg på Klett og rådmannen er i dialog med idrettslaget om 
deres planer. 
Forslag: 1,0 mill kroner. 

 

Tiller IL 

Tiller IL fotball er en stor fotballklubb med mangel på spilleflater. Tiller IL fotball har over år gjort seg 
bemerket med et godt tilbud for jenter. Tonstadbanen eies av Trondheim kunstgress syd AS, som er et 
samarbeid mellom Sjetne IL og Tiller IL. Kapasiteten på banen er en utfordring. Tiller Il har et ønske om å 
bygge en ny kunstgressbane på Starrmyra. Problematiske grunnforhold med myr medfører høye 
byggekostnader.  
Forslag: 1,250 mill kroner. 

 

Strindheim IL fotball: 
Rådmannen har gjennomført en mulighetsstudie for Leangen idrettspark, høsten 2016 (del 1) og i 2017 (del 
2), i tråd med formannskapets vedtak 10.3.15 FO 31/15, Plan for idrett og fysisk aktivitet, sak 50/15 og som 
en oppfølging av bystyres vedtak 31.1.17 i FO 3/17.  
Mål for del 1 var å komme fram til en helhetlig og framtidsrettet plan for de områdene på Leangen som ikke 
er isrelaterte, slik at utviklingen Leangen Idrettspark blir løst på best mulig måte i et langsiktig perspektiv. 
Mulighetsstudiet del 1 ble gjort i nært samarbeid med Strindheim IL og Idrettsrådet. Mål med del 2 har vært å 
se på muligheter for en modernisert og utvidet ishockeyarena og behov knyttet til hurtigsløpsbanen, slik som 
servicebygg/lager og overbygg/tak for hurtigløpsbanen. Mulighetsstudiet del 2 er gjort i nært samarbeid med 
isidrettene og Idrettsrådet. En samlet fremstilling av mulighetsstudien planlegges presentert for politisk nivå i 
løpet av høsten 2017.  

 

Strindheim IL har i dag 3 kunstgressbaner på Leangen idrettspark, en 11er bane og to 7er baner. Det blir nå 
ferdigstilt 2 kommunale 7er baner på hurtigløpsbanens indre bane. Disse to banene vil inngå i den 
kommunale banefordelingen. Strindheim IL har imidlertid behov for flere kunstgressflater. Rådmannen 
foreslår, i tråd med mulighetsstudiet og Strindheim ILs ønske, at å støtte opp om idrettslagets 
kunstgressprosjekt på Leangen idrettspark. Det planlegges baner i samme område hvor eksisterende 
baneanlegg ligger. Prosjektet vil innebære en større justering av dagens baner slik at det blir større baneflate 
tilgjengelig for barne- og ungdomsfotballen i Strindheim IL. 
Forslag: 0,250 mill kroner. 

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/1003380472
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Heimdal IF: 
Bystyret vedtok i Plan for idrett og fysisk aktivitet, sak 50/15, ambisjon om å opparbeide en friidrettsbane på 
Breidablikk i samarbeid med idretten.  Rådmannen utredet våren 2017 mulighetene for å kombinere en 
11erbane og rundbane for friidetten på kommunal grunn, og allerede regulert område til idretts- og 
grøntformål. Utredning viser at det er mulig å bygge et treningsanlegg for friidrett og en 11er kunstgressbane. 
Heimdal IF har behov for flere kunstgressbaner og NFF Trøndelag sin behovskartlegging viser at det er et 
behov for flere baneflater i Trondheim sør. Rådmannen har gjennomført flere møter med Heimdal IF og de 
ønsker å bygge en ny 11er kunstgressbane på dette området der det i dag ligger en 11er naturgressbane. 
Dagens bane er i lite bruk, da det er vanskelige grunnforhold i området. 
Forslag: 1,0 mill kroner.     

 

Tiltak granulat, for å bedre håndtering 

Problematikk knyttet til gummigranulat har gjentatte ganger blitt satt på dagsorden av politisk nivå i 
Trondheim. I april år gjennomførte rådmannen i samarbeid med NFF Trøndelag et kunstgresseminar på 
Lerkendal. Det deltok omlag 60 personer på seminaret, de fleste fra idrettslag i Trondheim. Ett av 
oppfølgingspunktene var gjenvinning av granulat og tilbakeføring til kunstgressbanene etter vinterbrøyting. 
Det foreslås å sette av e  pott til tiltak gra ulat  tilte kt so  sti uli til idrettslag so  har eg e vi terba er, 
for å iverksette tiltak for å forbedre granulathåndteringen. Det vurderes at det i hovedsak er mest 
hensiktsmessig å gjøre slike utbedringer i sammenheng med at idrettslag skifter eksisterende 
kunstgressdekke, når disse er utslitt. Midlene vil bli fordelt til idrettslag med slike planer i den nærmeste 
tiden, der det vises til gode planer for håndtering av granulat, i de mest snørike delene av byen. 
Forslag: 0,5 mill kroner.   

 

Byåsen IL 

Det ble i starten av juli i år igangsatt et pilotprosjekt for å forbedre situasjonen når det gjelder håndtering av 
granulat ved Byåsen arena. Prosjektet er et samarbeid mellom Byåsen Il, kommunen, NFF sentralt og 
SIAT/NTNU (Senter for idrettsanlegg og teknologi). Rådmannen ble i løpet av våren kjent med Byåsen IL sine 
planer om å legge nytt kunstgressdekke denne sommeren.  Byåsen arena er en bane som ligger i et snørikt 
område og som brukes mye, hele året. Det har vært en utfordring med at granulat kommer på avveie ved 
anlegget. Rådmannen valgte derfor å gå inn i et samarbeid om videreutvikling av anlegget. Dette prosjektet vil 
gi et kunnskapsgrunnlag som også andre klubber kan høste erfaring fra. Pilotprosjekt har som målsetting å 
prøve ut følgende: 

 Snødeponi/lagringsplasser for snø. 
 Kunstgress legges som banedekke i deponiene for lettere å kunne samle opp granulatet. 
 Kantlegging for å unngå at granulatet forsvinner ut av banen. 
 Oppsamlere for granulat i vann kommer. 
 Nytt og moderne brøyteskjær som ikke går ned i kunstgresset når det brøytes. 
 Opplæring av driftspersonell fra Byåsen IL. 
 Optimal utnyttelse av begrensede plass muligheter rundt banen. 

 

Rådmannen har prioritert midler innenfor bevilgningen til kunstgressløftet og støttet prosjektet med 0,5 
millioner kroner. 

 

Midlene foreslått fordelt overfor vil bli overført idrettslagene med krav om rapportering til kommunen. 

 

Kunstgressløft 2014 - rapport  
Tabellen under viser en oversikt over baner bygget i perioden 2014 - 2016. Baner som har fått støtte fra 
kunstgressløftet- og prosjektet er uthevet og markert med gult:   

Årstall Navn Størrelse Hvor Baneeier 

2014 Lade kg bane 4 11er Lade idrettspark TK 

2014 Eberg kunstgress 11er Eberg idrettsanlegg TK 

2014 Spongdal kunstgress 7er Spongdal skole TK 

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/1003363419
https://www.ntnu.no/siat
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2014 Nidelv kunstgress 11er Tempe idrettsanlegg Nidelv IL 

     2015 Dalgård kunstgress 11er Dalgård idrettsanlegg TK 

2015 Astor fotballpark 7er Havstad Astor FK 

2015 Åsheimbanen 9er Åsheim Kattem IL 

     2016 Lade kunstgress stor bane 9er x 2 Lade idrettspark TK 

2016 Okstadbanen 7er Sjetne/Kroppan Sjetne IL 

2016 Rosenborgbanen 11er Rosenborg FK Kvik 

2016 Rosenborgbanen 9er Rosenborg IL Trond 

2016 Rosenborgbanen 7er Rosenborg IL Trond 

     2017 Vikåsen kunstgress 9er Vikåsen Ranheim IL* 

* Mottok støtte fra kunstgressløfte 2014 og fra årsoppgjøret 2016, men er ennå ikke realisert. 
Vikåsen kunstgress 9er bane Ranheim IL mottok 0,5 mill kroner fra kunstgressløftet 2014 og 1,0 mill kroner 
fra årsoppgjøret 2016. Banen er ennå ikke realisert da det har vært krevende å finne egnet areal. Ranheim IL 
breddefotball, i samarbeid med Trondheim kommune, er nå svært nær en realisering av en 9er bane 
lokalisert mellom Vikåsen oppvekstsenter, Markaplassen ungdomsskole og Vikåsenhallen.  

 

Fordeling av 1 million til idrettslagene 

Formannskapet vedtok 25.06.2014,sak 153/14, at 1,0 millioner kroner skulle gå til fordeling til idrettslagene. 
Disse midlene ble, etter dialog med idrettsrådet og NFF Trøndelag fordelt på følgende måte: 

 Det ble fordelt støtte til alle 11er og 7er baner som er eid av et idrettslag. 
 Kunstgressbaner med undervarme ble vektet høyt, da disse har betydelig større driftsutgifter enn 

andre baner. Disse banene representerer også et svært viktig tilbud for andre klubber som leier 
treningstid. 
 

Tilskudd til drift av kunstgressbaner 2014 ble fordelt på følgende måte: 

Klubber /eier / drifter KG11 m/ varme KG 11 KG 7 SUM 

Til fordeling 
   

1 000 000 

Astor Fotballklubb 
 

22 000 
 

22 000 

Bratsberg IL 
  

11 000 11 000 

Byneset IL 
 

22 000 11 000 33 000 

Byåsen IL 51 000 
 

22 000 73 000 

Charlottenlund Sportsklubb 
 

22 000 11 000 33 000 

Flatås Idrettslag 
 

22 000 
 

22 000 

Freidig Sportsklubb 
 

22 000 
 

22 000 

Heimdal Fotballklubb 51 000 
  

51 000 

Jonsvatnet IL 
 

22 000 
 

22 000 

Kattem IL Fotballklubb 51 000 
  

51 000 

Kolstad Fotball 
 

22 000 11 000 33 000 

Leinstrand IL 
  

11 000 11 000 

Nardo Fotballklubb 
 

22 000 11 000 33 000 

Nidelv IL 51 000 22 000 
 

73 000 

Othilienborg IL 
  

11 000 11 000 

Ranheim IL 
 

22 000 11 000 33 000 

Ranheim IL - Fotball Topp 51 000 
  

51 000 

Romolslia Sportsklubb 
 

22 000 
 

22 000 

SIT/NTNUI -Høgskoledalen 
 

22 000 
 

22 000 
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Sjetne IL 
 

22 000 
 

22 000 

Sportsklubben Nationalkameratene 
 

22 000 
 

22 000 

Strindheim IL 51 000 
 

22 000 73 000 

Sverresborg IF - Fotball 51 000 
  

51 000 

Tiller IL 
  

11 000 11 000 

Trond IL / Kvik FK 
 

22 000 
 

22 000 

Tiller Il / Sjetne IL 
 

22 000 
 

22 000 

Trondheims-Ørn SK 51 000 
  

51 000 

Trygg/Lade Sportsklubb 
 

22 000 22 000 44 000 

Utleira idrettslag 
 

22 000 11 000 33 000 

Vestbyen IL 
 

22 000 
 

22 000 

Sum fordelt 408 000 418 000 176 000 1 002 000 

Rest til fordeling 
   

-2 000 

 

Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Det vil ikke være økonomiske konsekvenser for Trondheim kommune utover selve tilskuddet i 
kunstgressløftet. 

 

Konsekvenser for klima og det ytre miljø 

Det er en risiko for mer forurensning av det ytre miljøet i takt med at det bygges flere kunstgressflater. Dette 
gjelder spesielt innfyll av gummigranulat som ennå er eneste løsning for å kunne tilfredsstille 
Kulturdepartementets krav om støtdemping og varighet på gresset. Det er prøvd ut flere typer innfyll men 
ingen har så langt fungert bra nok. Trondheim kommune i samarbeid med Byåsen IL har iverksatt et 
pilotprosjekt på Byåsen arena for å hindre gummigranulat i å komme ut i miljøet og heller bli gjenbrukt på 
banen. Pilotprosjektet kan skape nyttig erfaring og kan bli et godt eksempel for andre anlegg. 

 

Idrettsrådets uttalelse 
Idrettsrådet i Trondheim(IRT) er kjent med at det er et stort behov for å styrke anleggsdekningen for fotball i 
Trondheim syd. IRT støtter rådmannens forslag til tildeling av midler til nye kunstgressbaner som skal bygges 
av Leinstrand IL, Tiller IL og Heimdal IF. Strindheim IL har et stort behov for å øke banekapasiteten, noe som 
framkommer i pågående mulighetsstudie for Leangen. Planene innebærer store kostnader knyttet til 
omlegging av baner / bygging av nye baner.  IRT støtter rådmannens forslag til tildeling av midler til 
Strindheim IL til et kunstgressprosjekt på Leangen idrettspark. Forurensning av granulat fra fotballbaner er et 
stort problem som det rettes fokus mot fra offentlige myndigheter og fotballforbundet. IRT støtter 
rådmannens forslag om å tildele midler til viktige granulatprosjekt i Byåsen IL og andre aktuelle 
fotballklubber. Våre anbefalinger er i tråd med prioriteringer gitt av NFF Trøndelag. 
 
Rådmannens vurdering og konklusjon 

Rådmannen vurderer at den foreslåtte fordelingen av kunstgressløfte 2017 er i tråd med NFF Trøndelag sin 
anleggsstrategi, og at forslaget vil styrke underdekningen som er på kunstgressflater i Trondheim sør. På 
Leangen planlegges det boligutbygging, noe som øker Strindheim Ils behov for større kunstgressflater. Den 
foreslåtte tildelingen til granulattiltak vil bidra til en miljøvennlig utvikling for kunstgressbaner i Trondheim.   

 

Rådmannen i Trondheim, 25.08 2017 
 
Ola By Rise      Knut Kvaran 
Kommunaldirektør for kultur og næring   Enhetsleder, Enhet for idrett og friluftsliv 
 
       Roald Nyborg 
       Rådgiver, Enhet for idrett og friluftsliv 
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