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VEDTAK:
1. Trondheim kommune ønsker at Nidarøområdet og anlegget til Trondheim Spektrum AS,
i et langsiktig perspektiv, skal benyttes til samme formål som i dag.
2. Trondheim kommune er, som største eier av Trondheim Spektrum AS, innstilt på å ta
det nødvendige økonomiske ansvaret som følger av rehabilitering og utvikling av
Trondheim Spektrum.
3. Trondheim kommune ønsker at anlegget bygges ut i henhold til det framlagte alternativ
3, slik at anlegget bl.a. kan benyttes til gjennomføring av EM håndball. Anlegget må stå
ferdig senest høsten 2019, slik at det kan testes ut med en internasjonal turnering.
4. Formannskapet ber rådmannen, i samarbeid med selskapet Trondheim Spektrum AS,
foreta en gjennomgang og vurdering av utbyggingsalternativ 3:
 Vurdere kostnadene.
 Gjennomgå forutsetningene for beregningene.
 Vurdere ulike former for organisering og gjennomføring av
utbyggingsprosjektet/rehabiliteringen.
 Vurdere ulike framtidige driftsmodeller.
 Utarbeide en forretningsplan for den framtidige driften av anlegget.
Det skal etableres en utbyggingsform og framtidig driftsmodell som sikrer at
kommunens deltakelse i utbyggingen og framtidig drift er mest mulig optimal.
Driftsmodellen skal sikre at anlegget ivaretar idrettens behov, samtidig som det fortsatt
skal tilrettelegges for kommersiell drift.
5. Formannskapet ber rådmannen fremme en ny politisk sak som avklarer organiseringen
av utbyggingen og den framtidige driften av anlegget. Saken fremmes senest ved
årsskiftet 2014/2015. Det forutsettes at Trondheim Spektrum AS selv tar kostnadene
med den kommersielle delen av utbyggingen, og ber rådmannen innarbeide det i saken.
6. Bystyrets bevilgning på 1 million kroner til utredning av bl.a. storbyhall, benyttes til
dekning av utgifter til det videre utredningsarbeidet knyttet til Trondheim Spektrum (jfr.
bystyrets vedtak i sak Årsoppgjøret 2013, B. sak 70/14).
7. Videre utredning av ny storbyhall eller publikumsarena i Trondheim, vil ikke bli
gjenopptatt av Trondheim kommune før det tas initiativ fra mulige reelle
samarbeidspartnere.
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FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, KrF, H, FrP, V:
Merknadsstillerne er svært positiv til en tribuneløsning som også kan brukes i andre anlegg
ved behov og ber rådmannen se på muligheten for å gjøre enda flere av de planlagte
tribunene i ny Hall A fleksibel.
FLERTALLSMERKNAD – H, Ap, FrP, V, SV, KrF:
Merknadsstillerne et bekymret for trafikksituasjonen ved en utbygging av kapasiteten i
Trondheim Spektrum. Allerede i dag er det store trafikkproblemer ved messer og større
arrangementer. Ved en utbygging vil publikumskapasiteten for store arrangementer dobles
med tilhørende trafikkutfordringer både for beboerne i området og for de besøkende.
Rådmannen bes utrede alternative løsninger som kan bedre trafikkavviklingen.
FLERTALLSMERKNAD – H, Ap, FrP, V, KrF:
Merknadsstillerne vil peke på at flytting av NTNU til Øya også vil kreve treningsfasiliteter for
studenter og ansatte. Lokalisering av slike fasiliteter må inngå i campusprosjektet.

Behandling:
Eirik Schrøder (Ap) foreslo pva Ap, SV, KrF tillegg til punkt 5:
Det forutsettes at Trondheim Spektrum AS selv tar kostnadene med den kommersielle delen
av utbyggingen, og ber rådmannen innarbeide det i saken.
Eirik Schrøder (Ap) fremmet merknad pva Ap, SV, KrF:
Merknadsstillerne er svært positiv til en tribuneløsning som også kan brukes i andre anlegg
ved behov og ber rådmannen se på muligheten for å gjøre enda flere av de planlagte
tribunene i ny Hall A fleksibel.
Yngve Brox (H) fremmet merknader pva H:
1. Merknadsstillerne et bekymret for trafikksituasjonen ved en utbygging av kapasiteten i
Trondheim Spektrum. Allerede i dag er det store trafikkproblemer ved messer og større
arrangementer. Ved en utbygging vil publikumskapasiteten for store arrangementer
dobles med tilhørende trafikkutfordringer både for beboerne i området og for de
besøkende. Rådmannen bes utrede alternative løsninger som kan bedre
trafikkavviklingen.
2. Merknadsstillerne vil peke på at flytting av NTNU til Øya også vil kreve treningsfasiliteter
for studenter og ansatte. Lokalisering av slike fasiliteter må inngå i campusprosjektet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Schrøders forslag ble enstemmig vedtatt.
H, FrP, V sluttet seg til merknaden fra Ap, SV, KrF.
Ap, FrP, V, SV, KrF sluttet seg til merknad 1 fra H.
Ap, FrP, V, KrF sluttet seg til merknad 2 fra H.
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