Trondheim kommune

Saksframlegg
HOPPBAKKENE I GRANÅSEN - KLARGJØRING FOR STØRRE ARRANGEMENT
Arkivsaksnr.: 11/30281
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å bruke inntil 2.5 MNOK for oppgraderingstiltak i tråd med
beskrivelsene i saken, foran vinterens store hopparrangementer i Granåsen.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saken gjelder:
I forbindelse med World Cup 8.-9. mars 2012 i Granåsen, og evt. andre store arrangement i bakken, er
det behov for enkelte oppgraderingstiltak. I saken gir rådmannen en oversikt over status, hvilke tiltak som
er nødvendige og hva kostnadene er anslått til.
Bakgrunn
Siste oppgraderinger i Granåsen
Bystyret behandlet den 23.11.06 sak om oppgradering av Granåsen skisenter (B.sak 130/06) og følgende
vedtak ble fattet:
1. Bystyret vedtar å oppgradere Granåsen skisenter i følgende prioriterte rekkefølge:
• utvidelse av løypetrase
• ny rørledning til snøproduksjon
• riving av K80
• οppgradering av K 120 og K 90 m/ny plast, profilendring og fasilitetsøkning
• oppgradering av de gamle hoppbakkene/nye rekrutteringsbakker
Følgende oppgraderinger og rehabiliteringer er per juni 2011gjennomført:
• Løypetraseene og skistadion er oppgradert til internasjonal standard
• Røranlegget for snøproduksjon er utvidet
• K80 bakken er revet
• K120 bakken er oppgradert med nytt sporsystem i overrennet og bakkene K120 og
K90 er oppgradert med ny bakkeprofil, ny plast, trapp og vant.
Formannskapet behandlet den 22.06.10 sak om anskaffelse av snøsikringsnett og heis i Granåsen (f.sak
187/10). Snøsikringsnettet er nå på plass og heis i rekruttbakkene vil bli ferdigstilt høsten 2011.
Status plastlegging i K120 bakken
Ny plast ble lagt i K120 bakken sommeren 2010. Bakken ble klargjort for hopping fra 15.september
2010 og det ble hoppet på plast helt fram til snøen kom.
Da snøen smeltet ved påsketider, kom det til syne relativt store skader på deler av plastbelegget i to partier
i unnarennet. Bl.a. hadde plastmatter løsnet og seget.
Igjen er det avholdt møte med entreprenøren Grunnarbeid AS og det er meddelt Grunnarbeid AS at
kommunen vil komme med et reklamasjonskrav så fort det lar seg gjøre, for å få dekket kostnadene med
nok en reparasjon. Igjen er det tidspress for å klargjøre bakken til hopping fra august, og Grunnarbeid AS
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skal i gang med reparasjonsarbeidene i løpet av kommende uke.
Kommunen må betale et forskudd for arbeidene på kr 300.000, men det påregnes at disse pengene blir
tilbakebetalt kommunen. Resultatet av reklamasjonssaken vil foreligge etter sommeren.
Behov for oppgraderingstiltak før internasjonale renn i vinter
Foran vintersesongen 2012 er det behov for ytterligere oppgraderingstiltak i Granåsen.
Tab. under gir oversikt over hvilke oppgraderingstiltak som er påkrevd. Noen av tiltakene er en
forutsetning, bl.a. fra NRK, for å kunne arrangere World Cup i Granåsen i mars 2012. Disse er angitt med
et kostnadsbeløp. De fleste av de øvrige tiltakene vil bli søkt gjennomført i løpet av 2011-12 innenfor
ordinære budsjettmidler. De tiltakene det ikke er funnet rom for i 2011 vil bli søkt tatt med i budsjettet for
2012.
Objekt
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Status/behov

Tribune – øst

Lånke Motorsportsenter ønsker å overta den østre tribunen i løpet av sommeren 2011.
Vurdering:
Lånke ønsker å bekoste dette, men det må avklares om dette likevel utløser ekstra kostnader, blant
annet i forhold til miljøaspektet.
Når tribunen er fjernet skal tilstanden av grunnen under tribunen vurderes – om det er noe som må
gjøres (evt. drenering, hvordan bakken skal planeres, behovet for ”hyller” etc.)
Vurdering:
Dette er ikke et akutt behov. Det er mulig å ”terassere” dette for vinterbruk.
Tribune –vest Tribune vest er i variabel tilstand.
Vurdering:
Det gjøres en tilstandsvurdering av denne tribunen før vinter-12. Kostnader tas over driftsbudsjettet.
Lysanlegg
Det er to ulike lys i bakken (gult og hvitt lys). Det er uheldig – også i forbindelse med filming.
Vurdering:
Bydrift skifter pærene til hvite pærer (driftsbudsjettet).
Etter ombyggingen i bakken er det mer skygge i nederste del av bakken. I forbindelse med TVproduksjon krever NRK ny lysmast i bakken med krav om 800 lux på sletta og nedre del av bakken.
Vurdering:
Dette tiltaket må gjennomføres (E-verket har gitt prisoverslag).
Jordfeil i
Det har vært antydet at det kan være jordfeil i det elektriske anlegget.
anlegget
Vurdering:
Elektriker har feilsøkt anlegget uten å avdekke feil. Det har vært dialog med Siemens og E-verket.
Dommertårnet Lekkasje i taket og behov for utvendig vedlikehold og maling.
Vurdering:
Gjennomføres i løpet av sommer/ høst-11 innenfor T.Eiendoms vedlikeholdsbudsjett.
Speakeranlegget i dommertårnet er dårlig. Ikke mulig å kople sekretariatsfunksjoner mellom
dommertårn og bygget nedenfor.
Vurdering:
Undersøkes nærmere. Ikke et problem for world cup-arrangementet.
Mix-sone
Pga av steinraset er mix-sonen blitt redusert (blitt for trang), og tilfredsstiller ikke lenger de krav som er
satt fra FIS.
Vurdering:
Utbedringer må gjennomføres.
Personheis i
Hoppmiljøet ønsker en enkel heis opp til hopptårnet i den store bakken. Mulighet for leie av en lift.
hopptårnet
Vurdering:
Saken vurderes – dekning må evt. tas over det ordinære driftsbudsjettet til IPF.
Personheis i
Personheisen i bakken er fra tidlig 60-tallet. Veritas har årlig kontroll, og heisen ble i juni-11 godkjent
bakken
hvis enkle tiltak ( skifte av gummiforinger/lister) ble utført.
Vurdering:
Ikke et aktuttbehov nå, må vurderes gjennom budsjett og økonomiplan.
Nye
Flere plastmatter er løsnet. Dette kan være en reklamasjonssak, men utbedringene må være utført
plastskader
innen august 2011 (se omtale s.1 i saken). Behov for midler til forskuddtering.
i bakken
Vurdering:
Reparasjon må gjennomføres. Formannskapet holdes orientert.
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Status/behov

10 FISgodkjenning

Bakkene fikk midlertidig godkjenning før plasten ble lagt. Det må nå søkes om ny FIS-godkjenning for
både sommer og vinter.
Vurdering:
Inspeksjon blir gjort i august 2011, for godkjenning. Avtale gjort med FIS.
Internettkapasiteten/trådløst nettverk i Granåsen er dårlig. Konsekvenser i forhold til world cup og
mediehåndtering.
Vurdering:
Det er å anta at denne vil bedres i forbindelse med etableringen av Granåsen Toppidrettssenter.
Pga nye regler for dømming i hoppsporten er det behov for anskaffelse av vindmåler i anlegget
I tillegg er det behov for fartsmåler ved hoppkanten.
Vurdering:
Tiltaket gjennomføres
Multiconsult gjennomførte i 2004 en risikoanalyse av anlegget. En av anbefalingene var å fjerne
tribune øst. Det bør det foretas ny sikkerhetsvurdering av tribuner og av området øst for unnarennet i
K-120 bakken (muligheter for ras, nedfall trær etc.).
Vurdering:
Sikkerhetsvurdering igangsettes snarest
Vantene mellom bakkene K-120 og K-90 m er ikke stabile. De siger mot 90-meters bakken.
Vurdering:
Dette er en sak som må vurderes i et lengre perspektiv.
NRK har behov for å legge kabler i det området hvor det nå er lagt grus (mellom hoppanlegget og
langrennstadion). Kablene må legges før det has på jord og sås til.
Vurdering:
Kablene må legges nå før det sås til. Ellers blir kostnadene større.
Sum kostnader oppgraderingstiltak

11 Internettkapasitet

12 Vindmåler og
fartsmåler

13 Sikkerheten i
anlegget

14 Vant mellom
bakkene
15 Trekking av
kabler

Kostnad (kr)
-

-

150.000

300.000

-

50.000

2.500.000

Oppsummering/økonomi
Det er behov for å gjennomføre følgende tiltak, høsten 2011:
3. Sette opp ny lysmast i nedre del av bakken
kr 1.000.000
6. Re-etablere mix-sone
kr 1.000.000
12.Anskaffe vind- og hastighetsmåler
kr 150.000
13.Gjennomføre nødvendig sikkerhetsanalyse
kr 300.000
15.Kabling (NRK)
kr 50.000
Kostnadene for oppgradering av Granåsen
kr 2.500.000
Bystyret behandlet sak 54/11 Årsoppgjør for 2010 og fattet følgende vedtak (Pkt.13):
Bystyret delegerer til formannskapet å godkjenne nødvendige oppgraderinger av
Granåsen i forbindelse med World Cup i 2012, fra akuttposten.
Forslag til vedtak
Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å bruke inntil 2.5 MNOK for oppgraderingstiltak i tråd med
beskrivelsene i saken, foran vinterens store hopparrangementer i Granåsen.

Rådmannen i Trondheim, 21.06.2011
Morten Wolden
kommunaldirektør

Ellen-Birgitte Strømø
enhetsleder

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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