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Utbyggingsenheten i Trondheim kommune er utbygger for Granåsen idrettsanlegg.  

Rådgivergruppen for Helhetsplan for Granåsen idrettsanlegg er Pir II, ÅF Engineering for 

teknisk rådgivning, tegn_3 (brukermedvirkning/programmering) Studio Akka 

(landskapsarkitekter), Jørgen Aass (logistikk/beredskap) og Light Bureau (lyssetting). 

Ved revisjon 9.6.2022 er det gjort justeringer og suppleringer i kapittel 3.4 Adkomstsoner og 

plasser. Det er gjort en justering av Figur 40, og endringer i avsnitt 3.4.1 Adkomstvegen og 

utfartsparkering og et nytt avsnitt 3.4.2 Adkomstplaser og adkomstsoner ved Kongsvegen. 

Endringer er iht. planer for transformasjon av den tidligere Sivilforsvarsleiren, med utbygging 

av flere idrettshaller/kombinasjonsbygg og atkomstplasser i tilknytning til disse. 
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1 Bakgrunn  

1.1 Hensikten med veilederen 

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 den skal bidra til å oppnå 

mål i Trondheim kommunes Kommunedelplan for energi og klima. 

Formingsveilederen gjelder alle områder som planlegges innenfor Helhetsplan for Granåsen idrettsanlegg.  

Hensikten med veilederen er å definere prosjektets estetiske ambisjonsnivå. Den skal sikre en helhetlig 

utforming av anlegget og de omkringliggende omgivelser. Veilederen skal sikre at utbygging skjer i samspill 

med omgivelsene, ivareta og forsterke lokale kvaliteter.  

Veilederen gir føringer for den formmessige utvikling av planområdet. Formingsveilederen angir prinsipper 

som skal tilstrebes, ikke endelige løsninger.  

Formingsveilederen skal  

• begeistre, og være et inspirerende arbeidsverktøy for prosjekterende og planleggere, og danne 

grunnlag for prioriteringer og økonomiske vurderinger 

• gi myndigheter og prosjektledelse oversikt over hva som er viktig å vektlegge med hensyn til 

landskap og arkitektur samt naturmiljø, nærmiljø, friluftsliv og kulturmiljø 

• være et tidsbesparende arbeidsverktøy for prosjekterende i alle planfaser 

• sikre at all prosjektering baseres på tverrfaglig samarbeid for relevante fagtemaer  

• sikre god funksjonalitet, høy kvalitet og enkel drift 

• legges til grunn for all detaljregulering og detaljprosjektering 
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2 Helhetsplan 

2.1 Intensjoner 

Granåsen skal fremstå som et attraktivt og inviterende utgangspunkt for besøkende av Bymarka og idretter 

og aktiviteter i Granåsen.  

Det er mange ulike grupper som vil ta anlegget i bruk, med interesser som spenner seg fra toppidrett til 

mosjonering og rolige naturopplevelser. Granåsen skal fungere for alle disse gruppene både vinter og 

sommer, hverdag og helg, dagtid og ettermiddag/kveld.  

 

Figur 1. Oversiktsperspektiv. Illustrasjon Pir II 

 

De eksisterende, tydelige landskapselementene i området ligger til grunn i helhetsplanen for Granåsen.  

De nye strukturene innordner seg landskapet, slik at det er landskapets kvaliteter og forutsetninger som 

organiserer fremtidige aktiviteter og anlegg.  

Arenabyggene og andre bygningselementer skal tilpasses denne strukturen og oppfattes som en del av 

helhetsgrepet og ikke som enkeltelementer.  

Hoppbakkene med ovarennene skal være det dominerende elementet i anlegget.  Dette vil gjøre det 

enklere for besøkende og orientere seg i anlegget, og forstå intuitivt hvor og hvordan man skal bevege seg. 
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Landskapet på Granåsen skistadion har tre 

tydelige retninger:  

Den ene er de to store hoppbakken som 

danner et tydelig landskapselement med en 

tydelig retning mot nordøst, mellom Litjåsen 

og Søremsåsen og ned til Kongsvegen.  

I tillegg danner dalen med skistadion 

(Søremshallan) en tydelig retning nesten rett 

mot nord og treffer Konsgvegen det den 

runder Rustadlykkja ved Leirbrumyran.  

På tvers av denne går et landskapsrom 

nordvest over forbi rekruttanlegget og opp 

mot Stor-Leirsjøen. 

Figur 2. Illustrasjon som viser landskapsretningene. Illustrasjon: Akka 

 

2.2 Universell utforming 

Alle nye bygg skal være universelt tilgjengelig, og gjeldende regelverk skal følges for ny bebyggelse og så 

langt det er mulig for et utendørs idrettsanlegg som Granåsen. Det skal etableres HC parkering i nær 

tilknytning til ny bebyggelse, og nye adkomstveger og publikumsområder skal ha helning på max 1:15 - 

1:20.  

Hovedkonseptet er utformet på en slik måte at det skal være lett og orientere seg i området. Hovedlinjene i 

landskapet tydeliggjøres gjennom planen og overganger mellom f.eks. asfalt og gress/kantstein ol. skaper 

på den måten naturlige ledelinjer gjennom området. Gatetrær og belegg på fortauene og gangarealene skal 

markere ganglinjer og overganger. Belysning brukes bevisst både til hverdager og på store arrangementer 

for å lede publikum gjennom området (Se kap. 2.8. Belysning).  

Tydelig skilting og god belysning som ikke blender skal innarbeides. Kombinasjonen av belysning og visuelle 

og taktile kontraster skal brukes til å gi god synlighet på skilt og annen merking. Alle inngangsparti skal være 

tydelig markert.  

Skytesport er en av få grener der rullestolbrukere og andre stiller i samme klasse. I det nye 

skytehallanlegget skal det legges ekstra vekt på funksjonalitet for alle brukere, både inne og i 

adkomstsonen for skytehallen. 

Arenabygg langrenn skal benyttes av piggere i rullestol og i kjelke. Tilretteleggingen for disse brukerne må 

derfor vektlegges. Dette gjelder adkomst til og fra parkering og skistadion både sommer og vinter.   

Ved utarbeidelse av arrangementsplaner skal det legges til rette for kjøring fram til tribuner og egne plasser 

med tanke på HC på tribunene.  
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Tillatelse til tiltak eller teknisk godkjenning skal avklares med NHF Trøndelag (http://troendelag.nhf.no) ør 

igangsetting. Det skal også følge utomhus-/parkeringsplan for hvordan HC parkering ivaretas ved ulike 

arrangement.  

2.3 Vegetasjon  

Granåsen idrettsanlegg ligger tett inntil markagrensen på flere sider. I tråd med reguleringsbestemmelsene 

skal anlegget utformes slik at hovedtrekkene i landskapet beholdes. Den eksisterende vegetasjonen skal 

forvaltes slik at områdets karakter og viktige klimatiske og økologiske funksjoner i vegetasjonen bevares. 

Vegetasjon som vindskjerming mot hoppbakkene skal ivaretas. Ved nyplanting skal det benyttes stedegen 

vegetasjon.  

 

Figur 3. Illustrasjonen viser eksisterende skog, kategorisering randsoner og plasser som skal ha trær. Illustrasjon: Pir II 

http://troendelag.nhf.no/


GRANÅSEN HELHETSPLAN FORMINGSVEILEDER Pir II 

  

 

SIDE 9/74 

 Skogen 

Skogen rundt Granåsen består i hovedsak av gran med noen innslag av furu, spesielt på høydene rundt 

skistadion. Skogbunnen består stort sett av ulike lyngarter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Typisk skog rundt 

Granåsen skianlegg med 

randsone med innslag av løvtrær  

Skogen som ligger mellom stadion og Sivilforsvarsleiren består av eldre granskog på middels bonitet og 

alder på de eldste trærne er mellom 120 og 150 år. I dette området er vegetasjonstypen blåbærskog, fuktig 

og fattig, og naturmangfold skal hensyntas ved tiltak. All storskog er viktig og inngår i hensynssone i 

reguleringsplanen. Alle tiltak som berører trær, skal vurderes i dialog med skogforvalter i Trondheim 

kommune.  

Ny skog skal plantes med en blanding av gran ca 80% og furu ca 20%  

Hogst og skjøtselstiltak av skog innenfor hensynssone naturmiljø skal godkjennes av skogforvalter i 

miljøenheten i Trondheim kommune, og Idrett og friluftsliv i Trondheim. Dette gjelder i hovedsak skog som 

har funksjon som vindskjerm for hoppbakkene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Illustrasjon som viser 

eksisterende skog (ortofoto) og 

planlagt nyplantet 

skog/vegetasjon inn mot 

stadion. Illustrasjon: Pir II 
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 Randsoner 

Randsoner er overgangssoner mellom skog og treløse områder, i dette tilfellet hopp- og skistadion, som er 

viktige for det biologiske mangfoldet og som økologiske korridorer (leve og spredningsområde for planter 

og dyr). Randsonene bidrar også til en bedre leselighet i landskapet og har en effekt som leskjerm. 

I anleggsperioden er det viktig å unngå å berøre eksisterende randvegetasjon mer enn nødvendig. De 

sterkeste trærne står i utkanten av skogen og beskytter trær lenger inn. Det skal utarbeides 

marksikringsplaner som skal godkjennes av skogforvalter i Trondheim kommune, for hvert bygge-

/anleggsprosjekt.  

I randsonene skal det legges vekt på å benytte stedegne, saktevoksende arter som vil blandes inn i den 

naturlige, omkringliggende vegetasjonen.  

Randsoner langs area hopp, ski og skiskyting 

Skogen rundt hoppbakkene er viktige med tanke på vind i bakken og skal derfor i minst mulig grad berøres 

av anleggsvirksomhet.  Der det er mulig skal det etableres ny granskog for å forbedre og opprettholde de 

gode vindforholdene i bakken.   

I overgangen mellom de åpne idrettsområdene i stadion og skogsområdene i marka skal det tilstrebes å 

etablere en variert randsone med stor grad av løvtrær. Dette gir en dybde til landskapet, og som bidrar til 

tydeligere årstidsvariasjon og økt frodighet. 

Randsonene skal bestå av alle sjikt og må derfor tynnes jevnlig. I eksisterende randsoner skal det utvikles en 

blanding av furu og løvtrær som bjørk, selje, rogn, hegg og osp. 

Nye randsoner skal beplantes med en blanding av Furu 10%, Rogn 30%, Selje 30%, Hegg 20% og Osp 10 %. 

Unge grantrær som kommer i randsoner som skal domineres av løvtrær skal fjernes.  

Langs hoppbakkene skal randsonen i størst mulig grad holdes fri for løvskog og det skal benyttes naturlig 

revegetering på alle flater som blir berørt av anlegget. 

Nede på flata/stadionområdet skal det være minimalt med tre- og buskvegetasjon. Her skal det være åpent 

og oversiktlig. Solitære trær skal kun benyttes for å gjøre lesbarheten av anlegget lettere, for eksempel ved 

å forsterke retningen til en vei, eller ved å markere viktige plasser (tuntre e.l.).  

Inne på stadion skal det etableres grasbakke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Typisk randsone hvor løvskog dominerer. 

Et ønsket uttrykk mellom skogen/Marka og 

anlegget på Granåsen der hvor det ikke er rulleski- 

skiløyper. Foto: Pir II  
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Randsoner langs løypene 

For at løypene i størst mulig grad skal oppleves som en naturlig trase´ i marka er det spesielt viktig hvordan 

randsonen mellom skog og løypetrase utformes, at alle skråninger og sideterreng ryddes godt etter 

anlegget og at arealer berørt av anlegget revegeteres med stedegne planter. Av hensyn til sikkerhet er det 

viktig at sideterrenget er ryddet for stein og at det ikke er synlig pukk som stikker opp i terrenget og at det 

er minst mulig løvtrær langs løypene.  

Det er ikke ønskelig med løvskog i nærheten av rulleskiløypene da løv i rulleskiløypene utgjør en fare for 

sikkerheten. Her skal unge løvtrær som kommer opp fjernes.  

Etablering av nye randsoner skal skje ved bearbeidelse av eksisterende skog og i samarbeid med 

skogforvaltningen i Trondheim kommune. Skogen kan tynnes opptil 10 meterne fra løypa, men dette vil 

variere ut fra skogbildet. Større grantrær og løvtrær bør tas ut, mens mindre trær, og da spesielt furutrær 

skal stå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Ønsket preg for randsoner langs rulleskiløypa 

 

Sideterrengene skal revegeteres med stedegne- planter, frø og jord. Alle overflater skal tildekkes med jord, 

dvs. det skal ikke være synlig stein langs løypene. Det skal så langt det er mulig brukes stedegen 

jord/vegetasjonsdekke som er avtatt og lagret, for så å legges ut igjen langs løypa. Tilsåing med tilført jord 

og frø langs løyper bør unngås. 

 Vegetasjon rekrutt- og skileikområde 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Eksisterende myr 

Deler av dette området berører hensynsoner for naturmiljø, rik mye og viltkorridor.   

Her skal det ikke etableres permanente tiltak som ødelegger myrvegetasjonen, påvirker 

vannhusholdningen eller på annen måte ødelegger myras økologiske funksjon. Lagring av snømasser er ikke 

tillatt.  
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I hensynssoner er det ikke tillatt med oppføring av støyskjerm eller andre tiltak som sperrer og reduserer 

arealet funksjon som økologisk korridor. 

 Undervegetasjon, lyng og grasarter 

 

Figur 9. Illustrasjonen viser soner for ulik behandling av undervegetasjon/bunnvegetasjon. Illustrasjon: Pir II 
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Det er en overordnet intensjonen for hele Granåsenanlegget at alle terrenginngrep skal ha mest mulig 

naturlig revegetering. Unntaket er inne på selve skistadion. Utenom skistadion skal tilsåing bare skje der det 

er nødvendig. Tilsåing må gjøres med stor forsiktighet. 

Det er derfor differensiert mellom overflater som behandles som lyng/eng og der det skal være gress som 

klippes. 

Naturlig revegetering 

 

 

 

Utenfor stadionområdene i marka og så 

langt det er mulig i de andre sonene i 

Granåsen, skal etablering av 

undervegetasjon skal skje gjennom 

metoder for naturlig revegetering. 

Spesielt er dette viktig langs 

konkurranseløypene for rulleski- og 

skiløypene. Arealene som skal 

revegeteres skal kles med jord og frøbank 

som er avskavet og mellomlagret på 

stedet.  

Ved behov kan det vurderes og tilså 

områder med en frøblanding med 

saktevoksende gressarter. Dette må 

avklares med Trondheim kommune, 

bydrift før det igangsettes.    

Det skal benyttes stedegent 

plantemateriale og sorter så langt det lar 

seg gjøre. Det er et mål at 

bunnvegetasjonen skal få et naturlig 

skogbunns utseende og gli inn i 

omgivelsene. 

Eng 

 

 

 

På større arealer hvor det kan være 

krevende med naturlig revegetering med 

tanke på drift og mulig gjengroing skal det 

etableres «grasbakke» med engpreg.  

Engområdene skal slåes en gang i året 

etter blomstring. Gresset skal ligge og 

tørke før det samles opp og fjernes.  

Eksempel på frøblanding som kan benyttes er:  
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50 % Rødsvingel med lange utløpere (2 sorter) ,40 % Sauesvingel (1-2 sorter) og 10 % Engkvein 

 

 Grasbakke/flate 

 

 

 

Inne på selve skistadion 

skal det etableres 

grasbakke. Utenfor 

skistadion skal dette kun 

benyttes på arealer som 

naturlig vil benyttes av 

publikum eller 

besøkende sommerstid.  

 

Ved etablering av grasbakke kan følgende frøblanding benyttes: 55 % Rødsvingel (2-3 sorter) 

45 % Engrapp (2-3 sorter) 

Anbefalt såmengde: 1,3 – 2,0 kg / 100 m2 

Engrapp med mange underjordiske utløpere armerer grasmatta godt og gjør det slitesterk. Grasbakken skal 

slåes minimum to ganger pr. vekstsesong.  

Armert gress 

På områder som skal kunne benyttes til kjøring og lagring skal det etableres et kjøresterkt grusdekke som 

skal såes til med gress for å gi det et grønt preg.  

Disse arealene skal såes med grasfrø og gjødsles. Behov for tilførsel av organisk materialet skal vurderes i 

hvert tilfelle.  

Disse områdene skal også benyttes til midlertidige installasjoner og kjøring/parkering ved arrangement.  

 

Myr 

Helhetsplan Granåsen berører to myrområder. En rikmyr nær rekruttanlegget ved skileikområdet og 

Leirbrumyran som ligger nord for snølagringen, nede langs Kongsvegen.  

Myren ved skileikområdet ligger innenfor hensynssone H560_4 i områdeplanen.  

Skileikområdet skal etableres slik at myra ikke dreneres og ikke er berørt eller i bruk på sommerhalvåret.  

Leirbrumyran er definert som en viktig naturtype, og er viktig for dyrelivet. (Ref.: KU hovedrapport 2015). 

Særlig vår, sommer og høst er myra med på å gjøre opplevelsen av Granåsen mer betydningsfull. Det er 

viktig at tiltak som ny veitrase, turveier og snølagring ikke skal berøre myrområdene, og at myrene ikke blir 

utsatt for drenering.   

Det skal ved utforming av området ved Leirbrumyran vurderes om myr kan reetableres på eksisterende 

parkeringsplass.  
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Figur 10. Leirbrumyran Foto: Pir II  
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2.4 Terrengbearbeiding 

Landskapet i Granåsen skal gis en utforming som virker mest mulig naturlig. Det skal oppleves som om 

anleggene har tilpasset seg eksisterende naturlige landskapsformer. Landskapet skal utformes slik at 

behovet for å anlegge terrengskråninger blir minimalt.  

For å oppnå dette skal skråninger og nødvendige landskapstilpasninger skje med så slake skråningsutslag 

som mulig, samtidig som det bør tilstrebes å berøre eksisterende vegetasjon i så liten grad som mulig. Slake 

skråninger og myke «naturlike» overganger mellom eksisterende og nytt terreng er viktigere for 

terrengformen enn å ta vare på eksisterende vegetasjon.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Illustrasjon viser hvor 

det er behov for armert 

gress/torvmur og 

terrengmurer. NUNO.  

Illustrasjon: Pir II 

 

Armert grasbakke/torvmur 

Skråninger skal i hovedsak ikke være brattere enn 1:3. Brattere skråninger skal unngås og isteden anlegges 

vertikale terrengmurer. Gressskråninger brattere enn 1:3 bør armeres. Skråninger brattere enn 1:2 skal 

armeres med kokosmatter eller tilsvarende, eller kles med torvmur. Dette gjelder fortrinnsvis skråninger i 

nær forbindelse med hoppbakken og kulverter inne på skistadion. Overgangen mellom 

gressarmeringen/torvmurene og terreng for øvrig skal utformes på en slik måte at overgangen ikke blir 

synlig.   
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Figur 12. Referansebilde av armert grasbakke i Planica. 

Foto: Akka  

Terrengmurer 

I den grad det skal benyttes terrengmurer som ikke er i direkte tilknytning til bygningsmasse, 

brukonstruksjoner eller tribuner skal det benyttes mur av naturstein. Murene skal ha jevne skift og jevn 

overkant som i størst mulig grad følger terrenget.  

I terrengmurer skal det benyttes bergarter med naturlig kløv definert ved konsentrasjon av 

glimmermaterialer som bergarten kan splittes langs til plater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Referanse bilde på terreng mur i naturstein med 

naturlig kløv. Foto Pir II 

 

 Kulverter 

Kulverter for rulleski- og skiløpere 

Skiløypekulvert skal legges mest mulig vinkelrett på løypa den skal krysse slik at lengden blir kortest mulig. 

Terrenget bearbeides og tilpasses konstruksjonen uten bruk av støttemurer.  

Kulvertene for rulleski- og skiløpere skal utformes med torvblokker langs åpningen, og terrengmurer i 

naturstein ved behov på sidene. Rekkverk skal plasseres direkte på kulvertåpningen og utføres med 

flettverksgjerde med overligger i galvanisert stål.   

Avslutningen av kulvertåpningen skal avsluttes med en betongkant som legges flush med gressdekket, samt 

i flukt med tilstøttende terreng/mur.  
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Figur 14. Illustrasjon viser prinsipp for hvordan gjerde rundt kulverter skal anlegges. Illustrasjon: Agraff 
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Kulverter for publikum ved arrangement 

Ved arrangement skal det etableres en midlertidig kulvert under rulleski- skiløypa på vei ut av stadion ved 

adkomstsonen mellom hopp og langrennsstadion.  Denne kan bygges opp med kulvert og snø om vinteren.. 

Se skisse.  

 

Figur 15. Plassering av midlertidig kulvert for publikum ved store ski- og skiskytingsarrangement. Illustrasjon: Pir II 

 

 Kulverter for utøvere og arrangører på stadion 

Eksisterende kulvert inn på skistadion beholdes og utvides med ny utgang ved standplass og kobling mot ny 

skytehall under standplass for skiskyting.  

2.5 Materialbruk 

 

Generelt skal materialbruk være i henhold til Trondheim kommunes Miljøstrategi for bygg 2018-2022. 

Trondheim kommune skal gjennom aktiv bruk av anskaffelsesreglene for offentlige innkjøp bidra til økt 

bærekraft ved at det stilles krav til bruk av fornybare materialer med lavt klimafotavtrykk. 

Byggematerialer utgjør en viktig del av klimafotavtrykket til bygg. For større byggeprosjekter skal det kreves 

miljødeklarasjoner (EPD) for de viktigste bygningsmaterialene og tall fra EPD’ene skal benyttes i 

klimagassregnskapet for det gjennomførte bygget. 

Hovedmaterialer som skal brukes er tre, betong og stål:  

 Tre 

Der det er mulig bør det brukes massivtre i bærende konstruksjoner vurderes. Overflater skal i hovedsak 

være i trematerialer. Det kan være innslag av andre materialer der funksjonelle eller estetiske årsaker tilsier 

det.  
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Kjente, tradisjonelle byggemetoder kan gjerne kombineres med nytt og tidsriktig utrykk, til moderne, 

miljøvennlig trearkitektur. 

Ulike arenabygg skal være trehus der synlige konstruksjoner og utvendige kledninger skal ha trekledning. 

Byggene skal ha en enkel geometri og bredder som er gunstig for bruk av massivtre.  

God design og utforming av detaljer vil gi lengre levetid. I en trefasade starter gjerne råtesoppskader i 

endeved rundt vindusomramninger, i skjøter og i nedre del av vegg, og her skal det legges vekt på at det 

veldges trematerialer med god holdbarhet og detaljering som øker kledningens levetid.  

Når det velges ubehandlet tre, må det prosjekteres med tanke på at trematerialene gråner som et resultat 

av klimapåkjenninger på stedet og geometrien i konstruksjonen. Svertesoppvekst og væraldring er da ett 

element man aktivt kan utnytte i en konstruksjon ved bevisst å utforme ett fargespill (grånet/ikke grånet 

tre) eller å velge løsninger som gir en mer homogen farge. 

 

  

Figur 16. Relevante referanser for fasadekledninger 

(Multifunctional Hall Malta) 

Figur 17. Relevante referanser for fasadekledninger 

(Asasuka Culture Tourist information, Kengo Kuma) 

 

 

 

  

Figur 18. Relevante referanser for form og materialbruk (utkikkstårn øverst i trapp og heistårn i hoppbakken) 
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Figur 19. Relevante referanser for form og materialbruk (varmestue øverst i hoppbakken i Planica) Foto: Pir II 

Beslag  

Detaljer i bygninger og konstruksjoner som takrenner og lignende skal være galvanisert, sink/ aluminium 

el.l.  

Fargeholdning  

Fargeplalett skal være ubehandlet, mørkmalt eller mørkbeiset tre for alle bygg som tilhører idrettsanlegget. 

Det skal ikke benyttes kontrasterende farger på omramminger, belistning, inntrukne/utbygde elementer, 

vindu og dører mer enn det som er nødvendig for å oppnå god design for universell utforming.  

 

Figur 20. Fargepalett trekledninger og andre tre-elementer.  

 

 Murer 

Støttemurer av ulike størrelser vil bli et viktig verktøy for å spare plass. Det vil også være et fremtredende 

arkitektonisk element. Av ulike årsaker vil det være naturlig at ikke alle murer vil kunne være bygget i 

samme materiale. Likevel skal helheten kunne ivaretas gjennom god kvalitet i utforming og utførelse. 

For store murkonstruksjoner skal monotoni forhindres, blant annet ved hjelp av variasjon i materialbruk i 

mur, og man skal vurdere bruk av f.eks. hardføre klatreplanter og trekledning.  

Materialbruk i prioritert rekkefølge:  

1. Naturstein: Enten som tørrmur eller forblending Prioriteres høyest på flater i adkomstsoner, og der store 

murer står eksponert i omgivelsene.  

2. Kombinasjon av plasstøpt betong og naturstein  

3. Plasstøpt betong: Type forskaling skal vektlegges i utformingen (bordforskaling, relieff, “utsmykning” 

ihht. gjeldende formspråk)  
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Figur 21. Referanse for mur med naturstein. Foto: Pir II Figur 22. Referanse for mur med naturstein. Foto: Pir II 

 

Der vertikale betongflater eksponeres utvendig på murer, landkar, fasader, skal det benyttes forskaling som 

lager tekstur med rifler. Det vil forhindre at flatene dekkes med tagging.  

  

Figur 23. Referanse for fasadekledning skytehall.  Figur 24. Referanse for fasade skytehall.  

 Betongkonstruksjoner 

Innenfor området vil det være aktuelt med ulike typer utendørskonstruksjoner knyttet til terreng.  

Bruk av miljøvennlig betong til konstruksjoner som ligger direkte på- og under bakken vil gi 

kostnadseffektive og varige løsninger.  

Aktuelle konstruksjoner for miljøvennlig betong er tribunen for nye arenabygg, tribuner i hoppgrop, 

skytehall under skiskytearena og ny skibru.  

Dette er alle store utendørselementer som bør utformes enhetlig. Sett i et livsløpsperspektiv er betong et 

miljøvennlig byggemateriale med lang levetid, god holdbarhet med lite behov for vedlikehold/reparasjoner 

samt full resirkulerbarhet ved endt levetid.  

For skibruene vil betong være det mest materialeffektive materiale. 
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Figur 25. Referanse for skibruene.  

 Stål 

Der det er behov for å benytte stål som sekundære elementer i konstruksjoner skal stål som eksponeres skal være pulverlakkert 

med farge RAL 7048 (perlemorsgrå). 

 

Figur 26. Overflatebehandling stål. Foto: Pir II 

2.6 Overvannsløsninger 

Muligheter for åpne overvannsløsninger er grundig vurdert i samspill med brukerne av anlegget.  

Utbygging og oppgradering av Granåsen vil føre til økte mengder arealer med redusert permeable evner. 

Det er derfor viktig å håndtere overvannet på best mulig måte lokalt i anlegget, slik at anlegget ikke 

belaster de omkringliggende arealer med overvann.  

Treleddsstrategien skal være et utgangspunkt for alle løsninger av overvannshåndteringen i Granåsen. 

 Inne på langrennsarenaen skal det etableres grønne soner, slik det er i dagens arena. Disse vil fungere som 

infiltrasjon og/eller fordrøyning slik at vannet holdes tilbake, noe som bidrar til å redusere faren for flom.  

Dimensjoneringen på dybden og omfanget av dette må skje i samarbeid med driftsansvarlig på Granåsen 

for å unngå at dette øker behov for snøproduksjon urimelig mye.  
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Prinsipper for hvordan permeable overflater skal opparbeides er vist med eksempler i illustrasjonen under. 

I tillegg er det redegjort for håndtering av overvann langs løypenettet i kapittel om konkurranseløyper for 

rulleski- og skiløyper i marka. 

1. Fange og infiltrere. 

En stor del av nedbørfeltet til området kommer igjennom naturmark og skog. Her vil eksisterende skog i 

stor grad fange og infiltrere vannet. Størrelsen på idrettsarenaene skal ikke utvides mer enn nødvendig og 

snarere øke mengde skog rundt arenaen. Dette for å forbedre dagens situasjon med tanke på vind, 

opplevelse av stedet, men også for å holde tilbake overvann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27. Skogen i og rundt Granåsen vil fange og infiltrere 

overvann. Foto: Pir II  

2. Forsinke og fordrøye. 

Inne på selve arenaområde skal overvannet samles i åpne grøfter og ledes ned til permeable flater hvor 

vannet forsinkes og fordrøyes. Et overløp hindrer vann fra disse permeable og nedsenkede flatene å 

flomme ut over områder hvor det ikke er ønskelig med vann, selv ved ekstremnedbør. 

  

Figur 28.Eksempel på åpen grøft som infiltrasjonssone.  

3. Sikre trygge flomveier. 

Fra disse nedsenkede flatene ledes vannet inn i et fordrøyningsbasseng under standplass, i bakkant av 

skytehallen, for så igjen å g å i et åpent bekkeløp fram til myrområdet og ut det et åpent 

fordrøyningsbasseng i myrområdene langs Leirelva. 



GRANÅSEN HELHETSPLAN FORMINGSVEILEDER Pir II 

  

 

SIDE 25/74 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29.Dagens overvannsbasseng ved Leirbrumyran.  

Foto: Pir II 
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Figur 30. Prinsipper for håndtering av overvann. Illustrasjon: Pir II 
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2.7 Utstyr og møblering 

Utvikling av Granåsen er ett langsiktig utbyggingsprosjekt og det er derfor ønskelig å benytte lokal 

leverandør/produsent av utstyr og møblering slik at det er fleksibilitet i valg av produkter, og vedlikehold 

over tid. 

Leverandøren bør ha design som allerede er masseprodusert og utprøvd i tillegg til å kunne levere 

produkter, og aktuelle leverandører bør kunne gi kortreiste løsninger, ha egne designere for skreddersøm 

og kunne dokumentere miljøvennlig produksjon og materialvalg. 

Utstyr og møblering for Granåsen omfatter benker, bord, sykkelstativ, skistativ, nedgravde konteinere, 

plantekasser, leke-/treningsutstyr mv. 

Det åpnes for at utstyr og møblering kan anskaffe både som egendesignet skreddersøm og som 

katalogprodukter. Det valgte utstyret bør velges for hele Granåsen. Det bør derfor være så fleksibelt at det 

kan brukes både i urbane situasjoner som langs adkomstveiene og på adkomstplassene samtidig som det 

kan brukes i mere tradisjonelle turområder som f.eks. ved adkomstportene til marka. Utstyret bør ha en 

tydelig identitet som bygger opp om Granåsen som en innfartsport til marka og som et attraktivt og 

internasjonalt konkurransestadion.  

Det skal utarbeides møblerings- og utstyrsplaner som viser hvordan krav til universell utforming er planlagt. 

Alle områder med benker skal ha minst en benk med ryggstø og armlene, og alle bord skal ha en side der en 

rullestol kan kjøres inntil. 

Alt utstyr og møblering skal ha svært bestandig utførelse, være enkle å holde ved like, å reparere og å 

erstatte. 

All møblering skal ha rettkantet utforming, med enkel detaljering. Konstruktive deler og sammenføyinger 

skal være av galvanisert stål med pulverlakkert overflate, farge RAL 7024 Grafittgrå. Treverk skal være 

massivt og ha grove dimensjoner. Treverket skal være trykkimpregnert eller varmebehandlet og ha naturlig 

eller naturlik farge. All møblering skal være forberedt for innfesting til underlaget. 

 
Benker Type 1 – uten ryggstø  
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Benker Type 2 – med ryggstø  

 

 

 
 
 

Benker Type 3 – med ryggstø og armlene  

 

 

 
 
 

Stoler  
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Plantekasser som er flyttbar  

 

 
 
 

Sykkelstativ med god støtte til sykkel og ramme  
 

 

 

 
 

 
 

Bord  
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Frittstående tak over sykkel/skistativ og 
møteplasser  
Plassering se kap. 3.4 Adkomstplasser 

 

 

 

 

 
Skistativ  

 

 
 
 

 Renovasjon 

Håndtering av næringsavfall skal løses innomhus eller utomhus i nedgravde avfallsløsninger. Nedgravde 

avfallsløsninger skal være universelt utformet. Teknisk godkjent plan for avfallsløsning skal foreligge fra 

Trondheim kommune ved kommunalteknikk.  

De planlagte byggeområdene innenfor helhetsplanen som skal ha egne nedgravde avfallsløsninger er 

Langrennsarenabygget (inkl kapasitet for Toppidrettsenteret), Hopparenaen, Sparebank1hytta og 

Skytehallen.  

I tillegg vil det komme flere i fremtidig plan for Sivilforsvarsleiren. 
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Figur 31. Referanse viser innkast for nedgravd 

avfallsløsning, utformingen er leverandøravhengig 

 Gjerder, rekkverk, tribuner og trapper 

Det er behov for gjerder og rekkverk i ulike situasjoner og funksjoner. Det skal være ett helhetlig system for 

gjerder og rekkverk som har et formspråk og bruk av materialet som er med på å binde de ulike anleggene i 

Granåsen sammen. I utgangspunktet skal de utformes på en enklest mulig måte, samtidig som de skal 

ivareta sikkerhet både for utøvere, publikum og driftspersonell.   

Utenom arrangement er det et mål at det skal være minst mulig permanente gjerder og sikringstiltak inne 

på stadion. Løypene og stadion skal utformes slik at det er minst mulig behov for både gjerder og sikringer 

for at anlegget skal være lesbart. 

Konstruktive deler og sammenføyinger av gjerder, rekkverk inkludert håndløpere skal være av galvanisert 

stål og ha galvanisert overflate. 

Håndløper  

 

Rekkverk som håndløpere i trapper 

og på tribuner skal gi godt grep og 

være gode og holde i. 

referansebilder er fra 

tribuneanlegget i Holmenkollen. 

Foto: Pir II 

Gjerder tribuner  
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Gjerder på tribuner som ikke skal 

fungere som håndløpere skal ha en 

enkel utforming med vertikale spiler. 

Gjerdene kan være mere kantede 

enn rekkverk som fungerer som 

håndløpere.  Referansebilde fra 

Holmenkollen.  

Foto: Pir II 

Trestativ for bannnere mot stadion  

 

Det skal være permanent gjerde 

langs østsiden av skistadion mot 

tribunen langs Toppidrettssenteret. 

Dette gjerdet skal utføres som enkle 

trerammer, forberedt for enkel 

montering av reklamebanner under 

arrangement, som i dag. 

Referansebilde fra Granåsen.  

Foto: Pir II 

 

Tribuner og trapper 

Tribuneanlegget skal utformes som en enhet. På nordsiden av hoppbakken skal det etableres en flat sone 

på kote 170 med lett tilgang direkte til heis for hoppere. Tilsvarende sone skal etableres på sydsiden av 

bakken. Denne skal benyttes for adkomst publikum.  

Tribuner skal bygges i betong med strekkmetall/glassfiberarmerte rister. ivaretas. De skal tilrettelegges 

med universell utforming. Det må sikres at trinn med direkte adkomst fra heis har en bredde på min. 1,8 

meter. Det skal være tydelig taktil og visuell merking i hele tribuneanlegget (lyshetskontrast >40%) Se eks.  i 

figur under. 
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Figur 32. Tribune med betongkant og strekkmetallrister. 

Holmenkollen Foto: Pir II 

Figur 33. Glassfiberarmert rister Foto: Landskapsfabrikken 

Trapper  

Trapper i terreng skal utføres med rister slik at snøen ikke blir liggende i trappetrinnene.  

 

 

Figur 34. Referanse for trapp med rist. Planica. Foto: Pir II 

 Terrengoverflater  

Inne på stadion er det viktig å være bevisst hvordan overgangen mellom de ulike dekkene behandles. 

Spesielt overganger som skal fungere som ledelinjer er det viktig at utføres presise og tydelige. Overgangen 

mellom asfalt og gress er i Granåsen i stor grad tenkt som ledelinjer og orienterende elementer. Disse 

overgangene krever større grad av omtenksomhet både i anleggs- og driftsfase. Overgangen mellom grus 

og gress kan tåle å være glidende og vil ikke være like viktige som orienterende elementer. 

Fargen på plasten i unnarennet i hoppbakkene, skal velges ut i samarbeid med landskapsarkitekt. 

 

 Skilting og merking 

Skilt knyttet opp mot marka og friluftsliv lages iht til Merkehåndboka og manual for turskiltprosjektet. Skilt 

inneholder symbol, tekst og retningspil. For produksjon av skilt skal det brukes anbefalt leverandør oppført 
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på www.turskiltprosjektet.no. Endelig utforming og plassering av skilt gjøres i detaljprosjekt. Trondheim 

kommune ved Enhet for Idrett og Friluft skal bestemme hvor skilt plasseres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 35. Utforming av informasjonsskilt og 

stolper hentet fra Merkehåndboka.  

 

 

Ved behov for egne skilt knyttet opp mot idrettsanlegget og f.eks. løyper tilrettelagt for trening og 

konkurranse skal det benyttes fargekode RAL 2010 Signalorange på selve skiltplaten, for å signalisere at 

dette er et idrettsanlegg som er tilrettelagt for stor fart.  

 

 

Eks. på skilt for konkurranse- og treningsløypene 
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Egne turveger gjennom skiarenaen på Granåsen 

skal skiltes for å lede turgåere gjennom 

anlegget uten å skape konflikt og farlige 

situasjoner. Der turvegen krysser rulleskiløyper 

skal dette markeres spesielt i asfalten i 

rulleskitraseen.  

En egen trasé langs gressfeltet ved standplass 

skiskyting, skal merkes som turveg for 

besøkende.   

 

 

 

 

 

 

Figur 36. Egne turveger som skal skiltes gjennom 

skiarenaen. Illustrasjon: Pir II 

 

Ved behov for skilting pga. mulig fare og konflikt situasjoner skal det benyttes fareskilt med kjente 

symboler. Se eks. under fra Veiskilt.no. 

    

 Merking 

Løypene har i all hovedsak en fartsretning. Retningen på løypene merkes med maling på asfalten.  

Type og utforming av merking på asfalt i løyper skal være lik merkingen på skistadion. Merking på asfalt skal 

være maling. Maling skal ha lyshetskontrast 40% i forhold til asfalt. Malingen skal ikke være for tykk fordi 

den da blir for glatt og gir en sikkerhetsrisiko.  Produkt og leggekrav for å oppnå dette skal dokumenteres.  

Unntaket er kantmerking av rulleskiløypene rundt Litjåsen til og med skibrua. Her skal kanten merkes med 

termoplast for å tydelig skille gående fra rulleskiløpere.  
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Figur 37. Illustrasjonen viser hvordan merking av retning skal males. 

 

 Flaggstenger og master 

Flaggstenger skal plasseres slik at de underbygger idrettsanleggets form. Stengene skal ha konisk form, og 

utførelse med galvanisert og pulverlakkert stål. Farge RAL 7024, Grafitt grå. 

Lysmaster skal ha farge RAL 7024 Grafitt grå. Lysstolper lavere enn dette kan være galvaniserte.  

Eksisterende stolper inne på skiarenaen skal byttes ut til ovenstående stolper etter hvert som de skal skiftes 

ut av driftshensyn. På den måten vil det på sikt bli en enhetlig utforming på stolpene selv om stolper som i 

dag er gode nok, får stå.  

Tekniske installasjoner langs løypene i marka og på stadion skal skli inn i skoglandskapet. Lysstolpene og 

andre tekniske installasjoner skal derfor gis en mørk og nøytral farge, RAL 7024 Grafitt grå.  

 

2.8 Belysning 

Dimensjonene på Granåsenanlegget er stort og behov for lys i anlegget er svært ulik fra hverdag til store 

arrangement. Det er derfor viktig å skape et skalerbart lysanlegg som er tilpasset hverdagsbruk så vel som 

worldcup og TV-sendinger.  

Det kunstige lyset spiller en viktig rolle som tilrettelegger for den varierte bruken i Granåsen. De bygde 

elementene må i stor grad utformes for maksimal kapasitet som sikrer at publikumsflyten og 

publikumsopplevelsen, ved de store arrangementene er god. Lyssettingen kan derimot tilpasses den ulike 

bruken og vil i større grad være fleksibel og skalerbar. Lyset vil kunne skape et landemerke, forventning og 

økt romlig lesbarhet ved store arrangementer, samtidig som det vil kunne tilføre en mindre skala og 

opplevelsen av oppdagelse for de som bruker området i helgene og til hverdags.  
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Figur 38. Referanse lyssetting hverdag Tinnemyra 
Figur 39. Referanse lyssetting idrettsarrangement Queen-

Elizabeth Olympic Park 

Ny teknologi og lysstyring skal benyttes aktivt for å skape stemning og bygge forventning under 

arrangementer. Styring brukes også aktivt som del av hverdagsanlegget for å redusere mengden lys til 

behovet og skape et anlegg som også kan oppleves tilgjengelig og personlig. Eksempler på denne type 

strategisk tilnærming til lyssetting av idrettsanlegg kan ses i OL-anlegget i London som ble designet for to 

skalaer, ett for OL og ett for hverdagsbruk. 

Når publikum ankommer stadion er hovedoppgaven til lyset å trekke oppmerksomhet mot områdene der 

idrettene foregår og gjøre publikum kjent med løypene på stadion og gi glimt av hvor de går inn i bymarka. 

Lyssettingen legger til rette for at både publikum og TV-kameraene får gode bilder av både utøverne, 

arenaen og publikum. 

De store folkemengdene som Granåsen håndterer krever at belysningen, sammen med en godt designet 

publikumsflyt, gjør arenaen oversiktlig og intuitivt navigerbar. En kombinasjon av vertikale landemerker og 

lys som gjør nivåforskjeller i landskapet synlig bidrar til å skape et lesbart rom hvor førstegangsbesøkende 

enkelt kan orientere og bevege seg. God lyssetting blant folkemengden sikrer at besøkende finner tilbake til 

bekjente og at sikkerhetspersonell kan kjenne igjen ansikter til eventuelle problemmakere. 

God optisk kontroll på belysningen både på og utenfor stadionanlegget i kombinasjon med lysstyring er 

viktige virkemidler for å forhindre at lyset påvirker fuglelivet, dyrelivet og insektlivet i bymarka.  

 Lyselementer 

Målsettingen er å kunne bruke den samme infrastrukturen for belysning ved store arrangementer, til 

hverdags og i helger, men justere hvilke elementer som lyssettes og hvordan lyset oppleves ved hjelp av 

lysstyring. På denne måten kan belysningsutstyret integreres godt i utformingen av anlegget og lyset 

tilpasses arenaens bruk. 

Lysstolpene skal være koniske uten profilsprang. All elektrisk infrastruktur skal være inni stolpen. Det skal 

ikke monteres elektrobokser på stolpen.  
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3 Delområder i helhetsplanen 

Granåsen består av flere ulike område med ulike funksjoner.  Et viktig mål med helhetsplanen er å 

tydeliggjøre disse ulike funksjonene og gjøre området lett lesbart for besøkende. Formingsveilederen deler 

området opp i 4 ulike soner/områdetyper. De ulike sonene gir føringer for utforming, materialbruk og 

fargebruk. 

 

Figur 40. Illustrasjon viser og navngir soner/områdetyper. Illustrasjon: Pir II 
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3.1 Arena hopp, langrenn og skiskyting  

Dette er selve hoppanlegget, skistadion med start, mål, skyting, strafferunder, veksling, tribuner og 

skibruer. 

 

 

Figur 41. Avgrensning delområde langrennsarena, skiskytterstandplass og skibruer. Illustrasjon: Pir II 
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Figur 42. Planica Bilde: Akka  

Ønsket preg for stadion om sommeren 

Figur 43. Planica Bilde: Akka 

Ønsket preg for stadion om vinteren 

 

 Arenaområde hopp, inkl. tribuneanlegg 

Arenaområde hopp omfatter begge hopptårnene, samt heis, stolheis, varmestue, trenertribune og 

dommertårn. Hopptårnene vil være det første man ser når man ankommer Granåsen og et blikkfang som 

kan sees fra et stort omland. Hoppbakkene er utfordrende byggverk og krever god terrengbearbeiding i 

tillegg til et sammenhengende formspråk med alle elementer.  

Hopparenaen vil være det mest spektakulære anlegget i Granåsen. Det er et mål at selve bakken med 

ovarenn og tårn skal være et landemerke for Granåsen. Tribuneanlegget med arenabygg skal være mest 

mulig nedtonet med tanke på dette og oppleves som en naturlig del av landskapet på arenaene.  

Konstruksjoner og bygg skal sammen med de andre anleggene bidra til å danne en helhet. 

Det skal legges stor vekt på høy arkitektonisk kvalitet og fremtidsrettede miljøløsninger. Ovarennet og 

hopptårnene med tilhørende bygninger betraktes av publikum forfra/nedenfra, og det er viktig at både tårn 

og andre bygninger forsterker bakkene som vertikale elementer i landskapet. 

Hoppbakkene med sine hopp, unna- og ovarenn, er de eneste elementene som er skrå/kurvet. Alle andre 

konstruksjoner, trapper, heiser o.a. skal i hovedsak kun ha vertikale og horisontale linjer for å framheve 

bakkenes linjeføring.  

Alle frittstående bygg og tribuner oppe i bakkene skal plasseres på linje og være underordnet hoppbakkene.  

De skal alle ha en felles utforming, logikk og materialbruk slik at de lett oppfattes å tilhøre 

hoppbakkeanlegget.  

Arenabygg hopp og tribune.  

Arenabygg hopp skal inngå som en forlengelse av tribuneanlegget. Det skal legges stor vekt på god 

arkitektonisk kvalitet og fremtidsrettede miljøløsninger. Tribunene i hoppgropa skal i størst mulig grad 

oppfattes som et samlende element.  

Byggets karakter skal ha en horisontalitet og byggelinjer som knytter arenabygget til tribuneanlegget og 

arenabyggene på skistadion.  
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Figur 44. Illustrasjonen viser hvordan arenabygg hopp kan være en integrert del av tribuneanlegget. Illustrasjon Akka 
 

 

Figur 45. Illustrasjonen viser arenabygg hopp slik det er vist i Granåsen helhetsplan skisseprosjekt. Illustrasjon Pir II 
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Andre bygg, dommertårn, trenertribuner og varmestue 

Hopptårn, trenertribuner, dommertribuner og starthus med varmestue skal ha tre som fremtredende 

materiale. Bærende og avstivende konstruksjoner kan være i stål eller betong, men utvendig skal alle disse 

byggene med tilhørende konstruksjoner framstå som trebygninger, der deler av konstruksjoner i andre 

materialer kan være synlige.  

Utvendige trapper, repos, brudekker, plattformer, tribuner og tilsvarende bør være utformet slik at de både 

er sklisikre, og at snø i størst mulig grad faller igjennom. 

 

Alle frittstående bygg og tribuner 

skal plasseres på linje og være 

underordnet hoppbakkene.  

 

De skal ha en felles utforming, logikk 

og materialbruk slik at de lett 

oppfattes å sammen tilhøre 

hoppbakkeanlegget.  

Figur 46. Illustrasjonen viser plassering av frittstående bygg i hoppbakkene. Illustrasjon: Pir II 
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Figur 47. Illustrasjonen viser elementer i toppen av hoppbakken som også kan være publikumsattraksjoner. Illustrasjon: Pir II 

 

  

Figur 48. Referanser for utsiktsplattform (Bergiselbakken) 

som publikumsattraksjon 

Figur 49. Referanser for utsiktsplattform mulig zip line 

(Holmenkollen) som publikumsattraksjon 
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Hopptårn og heiser 

 

 

Figur 50. Illustrasjonen viser oppriss av heistårn og unnarenn i stor hoppbakke K125. Illustrasjon: Pir II 

 

Figur 51. Illustrasjonen viser oppriss av unnarenn med adkomstbru i liten hoppbakke K90. Illustrasjon: Pir II 

Driftsveger 

Driftsvegen skal ha en overflate og utforming slik at den fremstår som en naturlig skogsbilveg.  

Dekke skal være grus. Sideterrenget skal dekkes med stedegen jord og skal opparbeides med naturlig 

revegetering. Terreng brattere enn 1:3 må armeres.  

Lyskonsept hoppanlegget 

Hopptårnene med ovarenn skal være et belyst landemerke, synlig fra øvrige deler av Bymarka og 

imponerende i skala fra arenaen. 
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Figur 52. Illustrasjonen viser lyskonsept for arrangement i hoppbakken. Illustrasjon: Light Bureau 

 

For å unngå å tilføre mange lyselementer og synlig lysutstyr, brukes lys for å hente frem viktige 

arkitektoniske flater og fremheve linjer i landskapet.  

Idrettsbelysningen forutsetter at bakken kan filmes fra flere sider og at det vil være både behov og ønskelig 

med tosidig belysning av bakken og hopperne.  

For å redusere diameteren på mastene og la disse forsvinne bedre i landskapet anbefales det også at 

eksisterende fagverksmaster skiftes til tette master.  

 

 

 

Lys integrert i skibro beskriver adkomsten og rammer inn hoppanlegget. 

Høye multimaster belyser gangarealer og tribuner. Mastenes høyde 

leder oppmerksomhet oppover begrenser behov for antall master i 

området. 

Sammenhengende stripe lyssetting av flater skaper helhetlige visuelle 

rammer og gjør det intuitivt å navigere i anlegget.  

Sammenhengende stripe lyssetting integreres i vantet og ytterkant av 

hoppbakken. Armaturene har RGBW lyskilder slik at lyset kan styres 

dynamisk i forhold til arrangementer eller hverdagsbruk / landemerke. 

 

Tosidig belysning av bakken for å gi bedre forhold for TV-sendinger og å 

dempe kontraster og gi mykere skygger. Ved bruk av LED-lyskilder 

unngås flimmer på video i sakte film og fagverksmaster kan erstattes 

med tette master med en slankere profil.  

Arkitektonisk lys (landemerke) og idrettsbelysning integreres i vantet på 

ovarennet. Dette for å unngå ytterligere master for å belyse hopperne.  

Figur 53. Illustrasjonen viser lyskonsept for hoppbakkene og tribuneanlegget. Illustrasjon: Light Bureau 
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Belysning integreres i overgangen mellom inne- og uterom for å redusere speiling i 

glass. 

Sammenhengende stripe lyssetting av utvalgte veggflater letter lesbarheten av 

anlegget både under arrangementer og til hverdagsbruk 

Lys integreres i underkant av overheng for å gi et mykt lys til veggflate og et 

reflektert lys til hoppere som beveger seg gjennom området. Det myke reflekterte 

lyset gir balanserte skygger på utøvernes ansikter ved intervjuer og en belyst 

bakgrunn for TV-bildene. 

 

 

 

Belysning integrert i utvalgte 

håndløpere i tilfeller der 

håndløperen er avgjørende 

for sikkerhet og lyset ikke 

blender tilskuere/brukere av 

anlegget 

 

 

 

 

Multimaster følger 

omrisset til skåla og 

lyssetter gangarealer 

rundt skåla samt tribuner 

 

Figur 54. Illustrasjonen viser lyskonsept for tribuner hopp, snitt gjennom hoppgropa. Illustrasjon: Light Bureau 

 

 

 

Multimaster med integrerte spotarmaturer. Lysstyring 

på armaturnivå for å tilpasse lysbilde for hverdagsbruk 

og arrangementsbruk. Individuell styring gjør at 

armaturene i seg selv kan danne et grafisk element 

som funkler/ pulserer i mørket og ved arrangement.  

 

Lineær lyssetting av betongflater for å øke orientering 

gjøres fra en kontinuerlig lysdetalj tilknyttet 

rekkverket.  
 

Integrert belysning i utvalgte håndløpere for sikkerhet. 

Håndløpere velges basert på behov og for å sikre at 

blending unngås 

Figur 55. Illustrasjonen viser lyskonsept for adkomstsoner hopparena. Illustrasjon: Light Bureau 
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Belysning i tårnet holdes til et minimum for å sikre 

optimalt utsyn og minimere refleksjoner. Lys tilføres 

gjennom godt avskjermede armaturer med en fokusert 

lysdistribusjon. 

Belysning av tilløpet/ovarennet integreres i vantet. 

Dynamisk lyssetting av hopptårnet følger heisens 

bevegelser. 

Undersiden av tilløpet/ovarennet lyssettes svakt og 

presist av armaturer montert på tårnet og på frittstående 

stolper. Lyset tegner bakken tredimensjonalt for 

personer ser den fra ulike vinkler i marka. 

Figur 56. Illustrasjonen viser lyskonsept belysning hopptårn. Illustrasjon: Light Bureau 

 

 Arenaområde langrenn og skiskytter standplass 

Langrennsarena med skiskytterstandplass er et stort åpent landskap som ligger som en naturlig skål 

imellom Søremsåsen og Smistadhaugen. 

For å få plass til både langrennsarena og skiskytterstandplass stekkes arenaen ut lenger enn dagens 

dalbunn. Det er et ønske om at dette skal oppfattes som en naturlig forlengelse av dalbunnen. En skytehall 

ligger under standplassen og skaper en fasade og velkomst mot Tverrvegen og Kongsvegen. 

 Arenabygget og skytehallen skal forsterke retningen og landskapsrommet inne på stadionområdet. Det 

skal legges stor vekt på god arkitektonisk kvalitet og fremtidsrettede miljøløsninger.  

Bygget skal underordne seg landskapsrommet til stadion og sammen med TIS danne en sammenhengende 

vegg inn mot skistadion. 

 

Figur 57. Illustrasjon av mulig utforming av arenabygg langrenn. Illustrasjon: Pir II. 
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Arenabygg langrenn 

Arenabygget vil sammen med Toppidrettssenteret danne en stram vegg i landskapsrommet. Tribunene 

langs disse byggene skal i størst mulig grad oppfattes som et samlende element sett fra stadion.  

Byggets karakter skal ha en horisontalitet og byggelinjer som knytter langrennsarenabygget til det 

eksisterende Toppidrettssenteret slik at de til sammen lager en vegg i arenaen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 58. Plassering av arenabygg langrenn med videreføring 

av linjer fra TIS. Illustrasjon: Pir II 

 

Lyskonsept adkomst arenabygglangrenn og toppidrettssenteret  

Arenabygget og toppidrettssenteret danner den visuelle avgrensningen av Granåsen mot øst sett fra 

hopparenaen.  

Belysningen skal ivareta følgende momenter for å sikre at intensjonene for Granåsen ivaretas og at 

anlegget får et helhetlig uttrykk: 

- Belysningen skal imøtekomme både hverdag og arrangement og lysheten til hvert element eller 

område som belyses skal kunne balanseres i forhold til hverandre 

- Sett fra hopparenaen skal belysningen av Toppidrettssenteret og Arenabygg langrenns vestfasade 

bidra til å avgrense Granåsen idrettsanlegg visuelt mot øst og understreke arkitekturens horisontale 

karakter. 

- Belysningen ved adkomsten til området i nordøst skal ha tilsvarende kvalitet og uttrykk som 

adkomsten ved hopparenaen, for å tydeliggjøre identiteten til Granåsen idrettsarena. 
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- Plassrommet nord for Toppidrettssenteret, mellom Toppidrettssenteret og Arenabygg Langrenn og 

arealet sør for Arenabygg Langrenn er utgangsområder. Disse skal markeres med lys slik at dette er 

lett lesbart ved arrangement. Lyset skal være synlig på avstand og samtidig gi tilstrekkelig lys på 

plassgulvet. 

- Arkitektonisk belysning ved østfasadene på Arenabygget og Toppidrettssenteret skal gi fokus til 

inngangspartiene.  

- Armaturer for belysning av kjørebaner / parkeringsområde skal monteres på egne master slik at 

belysningen er fristilt fra arkitekturen. Belysning for gangarealer kan monteres på byggene. 

Armaturene skal være velavskjermet slik at blending unngås. 

 

 

Figur 59. Plan – Tilnærming for belysning hverdag. Illustrasjon: Light Bureau 

 

 

 

 

 

Generell belysning av kjørebane og 

parkeringsområder fra master på motstående sider 

av plassrommet. Lyset er dempet på grunn av 

begrenset trafikk og for å kunne trekke 

oppmerksomhet helt ut mot bygget og til 

randsonene rundt plassen 

Armaturplassering 
Belyst areal / flate 

Lys fra inngangspartier / belysning av inngangspartier 
samt skilting letter orientering for besøkende 

Funksjonell belysning av gangareal langs 
Smistadvegen leder frem til plassrom nord for TIS 

Belysning av utvalgte trær i randsonene rundt 
snuplassen forklarer og avgrenser rommet visuelt og gir 
de som oppholder seg i bygget et blikkfang utenfor 
vinduene 

Belysning av benker/sykkelstativ gir større detaljnivå og 
oppmerksomhet til arealer forbeholdt fotgjengere 
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Figur 60. Snitt – Tilnærming for belysning hverdag. Illustrasjon: Light Bureau 

 
 

 

Figur 61. Plan – Tilnærming for belysning arrangement. Illustrasjon: Light Bureau 

 

Lys ved innganger samt belysning i forbindelse med 
benker trekker oppmerksomhet mot bygget og tilfører 
et høyere detaljnivå nær gangsonen 

Belysning av plassområder nord for, mellom og sør for 
byggene kommer fra høye master. Området belyses av 
lyskilde på 8 meters (estimert) høyde til hverdagsbruk 

Armaturer med asymmetrisk optikk montert på 6 meter mast 
langs bygg og 8 meter mast mot Smistadvegen (estimerte 
høyder) belyser parkeringsarealer 

Høye master belyser plassrom nord for, mellom og 

sør for byggene. Armaturene i toppen av masten 

har mulighet for å «funkle» i arrangementsmodus, 

tiltrekke oppmerksomhet og bygge forventning 

blant publikum (se kapittel som omhandler hopp). 

Armaturplassering 
Belyst areal / flate 

Den generelle belysningsstyrken på plassen økes for å gi 
gode synsforhold i områder der myke og harde 
trafikanter møtes. Plassering av armaturer og intensitet i 
belysning legger til rette for at arealet kan brukes som en 
utvidet del av arrangementsområdet for busser / 
servering. 

Armaturer/belysningsprinsipper etablert langs 
Tverrvegen videreføres ned til plassrommet nord for 
TIS. I toppen av masten integreres et markeringslys 
for å kunne fargekode veien til publikumsarealene 
for langrenn/skiskyting/konserter. 



GRANÅSEN HELHETSPLAN FORMINGSVEILEDER Pir II 

  

 

SIDE 51/74 

 

 

 

 

Figur 62. Snitt – Tilnærming for belysning arrangement. Illustrasjon: Light Bureau 

 

 

Figur 63. Belysning av undersiden til utkragede fasade gir en letthet til byggene og visuell avgrensning av området. 

 

  

Figur 64. Belysning av takutspring på TIS og Arenabygg Langrenn. Et bløtt 

blendefritt lys. 
Figur 65. Markering av inngangspartier for 

orientering. 

  

Høye master med mulighet for å belyse plassområde. I 
tråd med helhetsplanen funkler lyskildene og bidrar til å 
skape liv og forventning ved store arrangementer. 

Økt intensitet i belysning av parkering og 
kjørebane i forhold til hverdagsbelysningen 
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Figur 66. Muligheter for 

integrert lys i 

møbleringssone langs 

bygg. 

Figur 67. Lyssetting av 

utvalgte trær som forklarer / 

forskjønner rommet. 

Figur 68. Høye master lyssetter plassrom nord for, mellom og 

sør for byggene. Mastene tiltrekker oppmerksomhet på avstand. 

 

Med utgangspunkt i NS-EN 13201 legges følgende verdier til grunn for de ulike brukstypene av delområdet: 

 Hverdag Arrangement 

 Em lx Emin Uo Em lx Emin Uo 

Parkeringssoner 10  0.25 20  0.25 

Gangsone 5 (S4) 1  10 (S2) 3  

Kjørebane 10 (CE4)  0,4 15 (CE3)  0,4 

Figur 69. Lystekniske parametere for delområdet basert på NS-EN 13201. 

 

 Arenaområde skiskyting 

Skiskyting ligger oppå skytehallen og skal bygges med sikkerhetsgjerder iht regelverk for skyting. Skjermene 

bygges som et eget element satt i bakkant (innsiden) av den forblendete fasaden til skytehallen som 

trekkes ca. 1 meter opp over dekke på standplass.  

Sikkerhetsgjerde skal utformes som en forlengelse av fasaden til skytehallen, med steinmur på utsiden,  og 

med torvmur på innsiden mot standplass og skytebanen. 

Skytehallen legges inn i terrenget under standplass for skiskyting. Fasaden kles med samme type stein som 

terrengmurene slik at den oppfattes som en del av landskapet.  
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Figur 70. Snitt og oppriss skjerming skiskyting og skytehall slik den er vist i Granåsen helhetsplan skisseprosjekt.  

Illustrasjon: Pir II.   

 

 Skibruer 

Ny bru østover krysser Smistadvegen og erstatter eksisterende skibru. Ny bru fra stadion og nordover til 

Litjåsen skal knytte løypene i øst og nord sammen.   

Føringsbredden mellom rekkverk er 18 meter, begrunnet med krav stilt for bredde løypeprofil i 

internasjonale skirenn. 

Begge bruene skal også bidra til sammenhengende løypenett for friluftsliv. Utformingen må derfor sikre at 

det blir tilstrekkelig sikkerhet mellom rulleskiløpere og turgåere. Se kapittel om skilting og merking. 
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Skibru Litjåsen 

Brohode 

Fundament og brohodet til brua skal tilpasses 

terrengbearbeiding på resten av Granåsen. Dvs. 

at murer i forbindelse med bruhodet og 

fundamenter skal kles med stein av samme 

type som beskrevet i terrengmurer i kap. 2.4.2. 

Skibrua over til Litjåsen danner sammen med 

Skytehallen under skiskytterstadion fondmotiv 

ved adkomsten til Granåsen skistadion. Disse 

skal derfor utformes med stor omhu og sees i 

tett sammenheng.  

Skibru til Litjåsen er 18 meter bred og ligger i 

kurve både i horisontal- og vertikalplanet.  

For å unngå at brua virker stor og tung er 

tverrsnittet på brua viktig, og brudekket 

generelt og spesielt sidekantene bør være så 

tynne som mulig for å oppnå ett lett inntrykk.  

Betong er et formbart materiale som bedre enn 

tre og stål, vil oppfylle bruas komplekse 

geometri og ikke minst for å oppnå prinsipp om 

plassering av flere søyler i grupper under brua i 

ett organisk mønster.  

Figur 71. Bru til Litjåsen slik den er vist i Granåsen helhetsplan 

skisseprosjekt. Illustrasjon Pir II 

 

 

Figur 72. Oppriss bru som vist i Granåsen helhetsplan skisseprosjekt. Illustrasjon Pir II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 73. Tverrsnitt bru som vist i Granåsen helhetsplan 

skisseprosjekt. Illustrasjon Pir II 
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Det skal legges spesielt stor vekt på en harmonisk linjeføring (horisontal og vertikalkurvatur) for alle synlige 

konstruksjoner. Konstruksjonene skal ha et helhetlig og velproporsjonert formuttrykk. 

 

Skibru over Smistadvegen 

 

Denne skibrua skal utformes med samme 

krav til utforming som bru til Litjåsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 74. Bru over Smistadvegen  

 

 

Figur 75. Oppriss bru over Smistadvegen som vist i Granåsen helhetsplan skisseprosjekt. Illustrasjon Pir II 
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Figur 76. Tverrsnitt bru over Smistadvegen som vist i 

Granåsen helhetsplan skisseprosjekt. Illustrasjon Pir II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 77. Snitt rekkverk bru som vist i Granåsen 

helhetsplan skisseprosjekt. Illustrasjon Pir II 
 

Rekkverk på skibruer  

Total høyde på rekkverk skibru fra brubane skal være 2 meter. Skibru skal ha en brøytesikker 

oppkant/kantdrager med høyde ca 0,8 meter fra brubanen, for holde på snøen. Fra topp 

oppkant/kantdrager skal det etableres et rekkverk som slipper snø gjennom ved brøyting og som har ett 

mest mulig transparent uttrykk. Denne delen av rekkverket skal ha samme høyde som gang-

/sykkelrekkverk, det vil si høyde 1,2 meter. Rekkverket skal utformes i tre.  
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3.2 Konkurranseløyper for rulleski- og skiløyper i marka 

 

 

Rulleski- og skiløypene går i all hovedsak innenfor 

Markagrensen. Løypene er en del av 

idrettsanlegget i Granåsen men på «besøk» i 

Marka.  

Konkurranseløypene skal opparbeides i 

eksisterende løypetraseer. 

Det vil si at de skal utformes slik at de i minst mulig 

grad oppfattes som et fremmedelement i skogen.  

Løypene tilrettelegges for trening og utøvere i stor 

fart, derfor er sikkerhet og god sikt viktig.   

Spesielt rulleskiløpene skal merkes tydelig som en 

del av Granåsen idrettsanlegg for å unngå konflikt 

med andre turgåere. 

Figur 78. Delområde rulleski og skiløyper 
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Figur 79. Samlet løypekart i Granåsen 
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 Utforming av løypene 

  

Figur 80. Ønsket preg for løyper i skog om sommeren Figur 81. Ønsket preg for løyper om vinteren 

 

Rulleskiløyper 

Ved utformingen av løypene, traseene, tverrsnittet 

og plassering av ulik teknisk infrastruktur, må 

sikkerhet ivaretas. 

Det er viktig å ha fokus på utforming av 

tverrsnittet, plassering av tekniske installasjoner, 

skilting, merking og utforming krysningspunkter. 

I krysningspunktene med tur- og sykkelløypene er 

det viktig med god merking som tydeliggjør farene 

både for utøvere og turfolk.  

Bredde på asfaltert rulleskiløype skal være 4 meter 

med 2 meter bredt sideareal som avsluttes mot 

asfalten Ca. 2 cm lavere enn asfaltarealet. 

Det skal benyttes asfalt type: Agb 11 tykkelse 4 cm. 

Asfalten skal legges i løpsretningen.  

På de deler av strekningen hvor det er tursti legges 

det grus 0-16 på sidearealet. På strekninger uten 

tursti skal sidearealet revegeteres med stedegne 

masser og frø.   

 

 

 Figur 82. Rulleskiløyper 

Rulleskiløypa legges med fall ut mot grøft/terreng av hensyn til avrenning og fare for ising. Grøfter skal ha 

minimum dybde 35 cm lavere enn traubunn. På strekninger hvor traubunn ikke dreneres ut i grøft skal grøft 

ha minimum dybde 35 cm fra overflate sideareal.  
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Figur 83. Tegningen viser normalprofil med fall på traubunn ut i grøft og uten tursti på siden. Illustrasjon: Agraff 

 

 

 

Figur 84. Tegningen viser normalprofil med fall på traubunn fra grøft og med tursti på siden. Illustrasjon: Agraff 

 

Tverrfall skal være minst 3%. Dosering i svingene utføres i henhold til Veileder 0998 rulleskiløyper, langrenn 

og skiskyting.  

Ved etablering skal det tas vare på eksisterende overflatemasse som benyttes til naturlig revegetering av 

sidearealer. Sideterrenget gis en jevn overflate uten spisse steiner. Skråningsutslagene bør være så slake at 

det ikke er behov for ekstra tiltak for å holde på massene. Unntaket her vil være rundt kulvertåpninger og 

der løypene ligger tett vest for Smistadvegen. Se kap. Terrengskråninger.  

Felles grøft for vannforsyning, trykkluft el. og evt. tele, legges under sidearealet til rulleskiløypa slik at 

denne kan nåes uten at asfalten må graves opp. 

Der løypa er dobbel, med løyper i begge retninger, bør det legges en stripe mellom løypene på minimum 50 

cm med bunndekkevegetasjon og belysning på begge sider. 
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Figur 85. Tegningen viser 

dobbel løype med sti. 

Illustrasjon: Pir II 

 

 

Figur 86. Tegningen viser dobbel løype med sti. Illustrasjon: Pir II 
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Figur 87. Tegningen viser 

enkel løype med 

sti/sideareal.  

Illustrasjon: Pir II 

 

 

 

Figur 88. Tegningen viser enkel løype med sti. Illustrasjon: Pir II 
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 Krysningspunkter 

Krysningspunkter skal legges slik at det oppstår minst mulig konflikt og mulighet for ulykker. De bør legges 

der både utøvere og kryssende har minst mulig fart. Krysningspunkt for turstier kan ikke plasseres i eller inn 

mot bunnen av rulleskiløypa, der denne føres gjennom en dump eller en dal i terrenget. Eventuelt 

eksisterende turstier må flyttes slik at de krysser rulleskiløypa litt lenger opp i bakken. Nye turstier skal 

legges slik at de krysser rulleskiløypa i dens motbakke, lengst mulig oppe. 

Krysningspunktene skal ha visuell merking og ikke taktil merking. 

Der det legges til rette for stor fart ved kryssing skal det vurderes sluser for å dempe farten til kryssende 

syklister/gående. 

Det skal også vurderes om det bør belyses ekstra ved krysningspunktene.  

 

 

Figur 89. Tegningen viser prinsipp for kryssing av løyper hvis det viser seg å være behov. Illustrasjon: Pir II 

 

 Tekniske installasjoner i løyper og i skogen 

Tekniske installasjoner langs løypa som lysstolper, kummer for snøproduksjon og el-skap skal søkes plassert 

med jevn linje langs asfaltkanten (ca 4 meter).  De bør i hovedsak plasseres i innersving, eller på samme 

side som turvegen/sidearealet. El-skap og kummer for snøproduksjon plassers i bakkant av lysstolpene og 

med minimum intern avstand på 4 meter.  

 Alt tekniske installasjoner langs løypene skal være galvanisert og pulverlakkert i RAL 7024, Grafittgrå. 
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Lysløype 

 

Figur 90. Lysløyper i Granåsen 

 

Det skal arbeides med å skape ledelinjer og lyssette krysningspunkt fremfor en jevn belysning av 

løypenettet i skogen.  

Det skal benyttes konisk mast, med topp montert uteligger på 1 meter.  Varmgalvanisert og pulverlakkert i 

farge RAL 7024, Grafittgrå. Høyde på lyspunktet skal være 9 meter.  

Anlegget skal være dimensjonert med høyere lysnivå enn i NS EN 12193 (belysningsklasse III, for trening og 

rekreasjon). Det skal være mulig å styre lysstyrken i løypa.  
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Armatur skal være av samme type som eksisterende lys i løyper fra fase 1, Siteco SL 10, Basic, med 

asymmetrisk lysfordeling. Armaturen skal monteres slik at den ikke blender.   

Snøproduksjon 

 

Figur 91. Illustrasjonen viser skiløyper med snøproduksjon i Granåsen.  

 

Kummer for snøproduksjon skal ved plassering tilpasses terrenget på en best mulig måte. Ved utforming av 

terreng rundt kummene bør ikke skjæringer og fyllinger være brattere enn 1:3.  

Plassering og utforming skal skje i samarbeid med landskapsarkitekt og godkjennes av Trondheim 

kommune Bydrift. El- skap og skap for vanntilførsel skal være galvanisert og pulverlakkert i farge RAL 7024 

Grafitt grå.   
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3.3 Rekrutt og skileikområde 

Arena rekrutt ligger plassert i overgangen mellom Granåsen og Bymarka. Det ligger inntil myr, og skal 

ivareta preg av marka i sommerhalvåret. Skilek kun om vinteren. Hoppbakkene og skilek området skal gis 

en enklere utforming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 92. Delområde rekrutt og skileikområde 

 

 Bygningselementer 

I dette området skal det være tilrettelagt for at anlegg bygges og vedlikeholdes av klubber. Det tillates 

temporære bygninger ala gjenbrukte og nye brakker av tre. Plassering og størrelse skal godkjennes av 

Trondheim kommune, driftsavdelingen. 

Alle bygningselementer skal ha en nedtonet fargebruk for å gli godt inn i omgivelsene, i henhold til 

fargepalleten for Granåsen. Se kap. 2.5 Materialbruk. 

På utsiden av bygninger og rundt andre anlegg skal det opparbeides slik at det er hensiktsmessig i bruk og 

ser ordentlig ut. Når brakker eller andre elementer fjernes skal området reetableres slik at det knytter seg 

til inntilliggende terrengoverflater. 
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3.4 Adkomstsoner og plasser 

 Adkomstveien og utfartsparkering 

Adkomstveien fra Kongsveien og opp til hopparenaen skal utformes slik at den virker inviterende og 

tydelig leder gående og syklende inn i området. Lys og fysisk avgrensning mellom kjøreareal og 

gangsoner, sammen med møblering og vegetasjon, skal gi et signal allerede fra Kongsveien om at 

Granåsen skianlegg er et anlegg som det er verdt å besøke både til hverdags og til fest med store 

arrangement.  

Samtidig som adkomstveien skal være inviterende og tilpasset hverdagsbruken skal den også 

benyttes til adkomst og utgang på store og mellomstore arrangementer hele året. 

Illustrasjon under viser hvordan anlegget er utformet til hverdags, og hvordan dette kan organiseres 

med tanke på å tømme Granåsen for publikum ved store arrangement (rød avgrensning). 

 

Figur 93. Illustrasjon viser atkomstveg over utfartsparkering Store-P med inntil 300 parkeringsplasser og 50-100 sykkel-

parkeringsplasser. Området avgrenset med rød linje viser areal som kan benyttes for publikumslogistikk ved store 

arrangement. 

 Adkomstsplasser og adkomstsoner ved Kongsveien 

Langs Kongsvegen (i tidligere Sivilforsvarsleiren) er det lagt opp til idrettshaller og bebyggelse for 

supplerende og utfyllende funksjoner som skal serve Granåsen idrettsanlegg. Her kan det komme 

kombinasjonsbygg med større og mindre haller for ulike idretter, og i tillegg funksjoner som 

undervisning og administrasjon, tjenesteyting, bevertning, overnatting og forretning.  

Bygningene skal legges slik at de danner gode og tydelige atkomstplasser ved bygningenes 

hovedinnganger mot Kongsvegen/Smistadvegen. Adkomstplassene skal ha en materialbruk som 

gjenspeiler at arealene forbeholdes myke trafikanter. Plassene skal inneholde attraksjoner eller 

elementer som inviterer til opphold, jf. kapittel om utstyr og møblering.  
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Samtidig som hovedinnganger til nye bygninger skal være lett gjenkjennelig sett fra Kongsvegen/ 

Smistadvegen, skal det etableres en forbindelse på tvers av plassen, mellom turvegnett ved Store-P 

og krysset Smistadvegen-Kongsvegen, ved kollektivholdeplassene. Forbindelsen skal være universelt 

utformet og tilrettelagt for vinterdrift.  

Det skal reetableres stedegen vegetasjon som rammer inn forplassene, og som danner en 

vegetasjonsskjerm mot Kongsvegen, jf. kapittel 2.3 Vegetasjon. 

 

 

Figur 94. Illustrasjon viser mulig plassering av ny bebyggelse langs Kongsvegen og Smistadvegen, og atkomstplasser med 

tydelige soner ved hovedinnganger. Det er vist en universelt utformet forbindelse mellom turvegnettet og 

kollektivholdeplasser (gulfarget).  

 

 

 

 

 



GRANÅSEN HELHETSPLAN FORMINGSVEILEDER Pir II 

  

 

SIDE 69/74 

 Adkomstplasser til arenaområdene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 95. Delområder for adkomstsoner  

 

Dette er plasser som tar imot besøkende både til hverdags og ved arrangementer. Ved store arrangement 

er det viktig at disse plassene er store nok til å håndtere store publikumsmasser, men til hverdags skal de 

oppleves som naturlige plasser tilpasset størrelsen på arenaen og landskapet rundt. Plassene skal ha 

universell utforming. Her skal det plasseres rikelig med benker og sykkelstativ. Frittstående tak over sykkel/ 

og skiparkering og benker plasseres her.  

Plassering av vegetasjon og utstyr som benker, sykkel- og skistativ må skje i samarbeid med ansvarlige for 

arrangementer både sommer som vinter. Det er et mål at det ikke skal være nødvendig med midlertidige 

installasjoner/beplantning på hverdager. Ved arrangement skal det i stor grad brukes midlertidige 

installasjoner.   
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Figur 96. Illustrasjon for tenkt situasjon i adkomstsonen til hopparena og langrennsarena. Illustrasjon: Pir II 

 

 

Figur 97. Illustrasjon for tenkt situasjon i adkomstsoner ved Toppidrettssenteret fra Smistadvegen. Illustrasjon: Pir II 
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 Friluftsliv - inngangsporter til marka 

 

 

Figur 98. Tegningen viser prinsipp for sammenhengende løypenett for friluftsliv gjennom Granåsen og inngangsplasser til 

marka. Illustrasjon: Pir II 
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Granåsen ligger inntil Trondheim sine sørvestlige markaområder, Bymarka og Leinstrandmarka og er derfor 

en viktig som inngangsport til disse områdene. Det må derfor vektlegges og etablere romslige og 

oversiktlige velkomstsoner til marka.  

Det er lagt til rette for to hovedadkomster for friluftsliv til Bymarka. En langs adkomstvegen i nord med 

utgang nordover mot Frøset og Nilsbyen og en ved rekruttanlegget med adkomst mot Leisjøen og 

Rønningen.  

Disse skal være lett tilgjengelige, inviterende og godt skiltet. Plassene skal utstyres med benker og bord, 

sykkel- og skistativ. Det er ønskelig med tak over deler av dette utstyret.  

Det skal invitere til opphold og et treffpunkt for turfolket. Her kan man møtes før en tur, og ta en rast i 

etterkant av en tur. I tillegg til vanlige retningsskilt skal det på plassen være et orienterings- og 

informasjonsskilt som gir informasjon om både Bymarka og skianlegget på Granåsen. 

Som retningsskilt skal det benyttes samme type skilt som i marka forøvrig.   

 

Inngangsport til Marka fra Store-P ved adkomstvegen mot Frøset. 

 

Figur 99. Illustrasjon av tenkt situasjon med reetablert myr. Illustrasjon Pir II. 

 

 

Denne inngangsporten ligger langs adkomstvegen fra Kongsvegen. Den vil ligge i et åpent landskap og være 

godt synlig fra Kongsvegen. Plassen ligger tett på utfartsparkeringen langs Kongsvegen og gjør det mulig for 

turfolket å gå rett ut i marka utenom selve Granåsen skianlegg.  
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Inngangsport til Marka og Leirsjøen ved rekruttanlegget  

 

Figur 100. Illustrasjon av tenkt situasjon ved adkomst mot Rønningen dersom Sparebankhytta flyttes. Illustrasjon: Pir II 

 

Denne inngangen ligger lengst vest i anlegget i tilknytning til Rekruttanlegget og skileik området. Det ligger 

på samme platå som barnehagen med utsyn over Granåsen hopp- og langrennsarena, med skogen i ryggen. 

Sparebankhytta er flyttet hit og er med sin arkitektur med på å markere inngangen til marka.  

Sparebankhytta skal benyttes til enkel servering for turfolk og andre besøkende i Granåsen. I forbindelse 

med Sparebankhytta skal det plasseres flere benker og bord, både i tilknytting til selve serveringsarealet, 

men også som selvstendige elementer i forbindelse med inngangsporten. Sykkel- og skistativ skal også 

plasseres her.  

 

Lyskonsept i adkomstsoner til marka 

Plasser som er definert som inngangen til Marka skal lyssettes. Lys som tilføres i naturen bør gjøres sensitivt 

og begrenset, men samtidig ivareta de funksjonelle kvalitetene som en lysløype gir.  
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Overordnede gjeldende planer: 

R20110012 Områdeplan for Granåsen skisenter 

R20170032 Detaljreguleringsplan Granåsen idrettsanlegg  

Granåsen helhetsplan  

Trondheim Kommune Miljøstrategi bygg 2018-2022 

Miljøstrategi for Granåsen (under utarbeidelse i samarbeid med Miljøenheten) 

 


