Skianlegg i Strindamarka. Mulighet for kompromiss.
Strindamarka vel er en organisasjon som er opprettet for å bidra til å bevare Strindamarka som
friluftsområde og fremme interesse for friluftsliv, aktiviteter og rekreasjon for byens befolkning.
De foreslåtte planene for rulleskiløyper fra idrettslagene er utarbeidet av Rambøll, og støttet av
Trondheim kommune, som har utarbeidet et eget plandokument. De framlagte planene for utvikling
av et nærområde for skiidretten i Steintrøa-Fuglmyr-området vil innebære en konflikt mellom de
rene friluftsinteresser og den organiserte idretten. Strindamarka vel mener det er riktig at vi tar
stilling til disse planene, selv om det blant våre medlemmer er ulike oppfatninger.
I utgangspunktet er vi positive til at den organiserte idretten skal få bygge et anlegg øst for byen for
gjennomføring av trening for barn og unge. Men vi er sterkt uenige i omfanget av disse planene.
Dette gjelder både de store arealene man ønsker å ta i bruk innenfor det vedtatte friluftsområdet, og
behovet for å etablere et konkurranseanlegg i Strindamarka.
Markaplanen til Trondheim kommune fra 2007 har følgende målsetninger for utvikling av stier og
løyper:
1. Sikre markaområdene mot inngrep, utbygging eller gradvis forringelse
2. Spre turutfarten til andre markaområder enn Bymarka
3. Begrense konflikten mellom idrett og friluftsliv i marka
Dette er målsetninger som Strindamarka vel stiller seg bak.

Idrettslagene peker på at det planlagte anlegget bør tjene følgende formål:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skirelatert aktivitet sommer og vinter
Kapasitet for 200-250 barn og unge på trening samtidig
Tilkobling til eksisterende løypenett
Rulleskiløype på minimum 2,5 km
Fellesbygg på 300 kvm fordelt på to plan med mulighet for utvidelse
Skileikområde
Mulighet for mindre hoppbakker
Start- og målområde for orientering
Start- og målområde for terrengløp
Mulighet for frisbeegolf

Markaplanen fra 2007 åpner også for utvikling av et trenings/konkurranseanlegg ved Steintrøa i
Strindamarka. Det blir midlertidig påpekt at: «Anlegget bør utvikles slik at det ikke blir motsetninger
med bruken av turløypenettet». Men det er ingen tvil om at løypenettet i den foreslåtte planen
kommer i konflikt med eksisterende løypenett og dagens bruk av området som friluftsområde.

Alt er nemlig planlagt utbygd innenfor det kommunen har vedtatt som rød strek, uten at
overtredelse til rød strek er nevnt med et ord, hverken i idrettslagenes utredning eller
kommunens plandokument. I kommunens plan, som er anbefalt av Formannskapet, er det
definert et planområde som omfatter hele området Lohove-Steintrøa-Fuglmyra-Trafoen.
Rød strek definerer grensen mellom områder som kan bebygges og områder hvor fysiske
inngrep ikke skal forekomme. Hensikten med et planområde er å definere hvor en utbygger
vil gjennomføre fysiske inngrep. Hvis de foreslåtte planene skal gjennomføres må hele det

foreslåtte planområdet tas ut av rød strek. Dette vil medføre en sterk reduksjon av
friluftsområdet i østbyens nærområder. Området er i dag i bruk av alle som bor tett opp til
denne delen av marka. Området rundt Fuglmyra er også svært populært for barnehager og
barnefamilier.
Den foreslåtte rulleskiløypa vil krysse eksisterende lysløype på to steder. Den planlagte løypa
er også delvis foreslått i slynger med 4 parallelle spor. I tillegg skal vi fortsatt ha eksisterende
lysløype som omkranser rulleskiløypa. Sannsynligvis skal alle løypene ha flomlys, slik at vi får
nærmest et lyshav i dette området. Strindamarka vel kan ikke godta at den planlagte
rulleskiløypa krysser eksisterende lysløype, samtidig som det er viktig at en unngår
omfattende inngrep i platået ved Fuglmyra.
Etter Strindamarka vels oppfatning er hovedformålet med en asfaltert rulleskiløype at den
kan benyttes både på barmark, og med kunstig produksjon av snø, også for å forlenge
skisesongen både høst og vår. Da ser ikke Strindamarka vel behovet for å legge en slik løype i
det sentrale nærområdet for friluftslivet.
Selv om Strindamarka vel forstår målsetningen om å tilby et treningsanlegg for ski-idrett i
østre deler av byen, ser vi imidlertid i mindre grad behovet for å utvikle et nytt
konkurranseanlegg her. Dessuten mener vi at det er viktig at det planlagte anlegget i større
grad legger vekt på å utnytte det omfattende løypenettet som allerede finnes i
Strindamarka.
Vårt forslag til å avgrense området for etablering av treningsløyper og øvrige skiaktiviteter er
vist i figuren. Forslaget innebærer at dalen opp for Steintrøa kan utvikles, men at
rulleskiløypene ikke får krysse dagens lysløype eller berøre området ved Fuglmyra.

Den foreslåtte planen er et typisk eksempel på at selv om intensjonene er gode, så foretas
det inngrep som fører til en forringelse av markaområdet.
Dersom kommunen ønsker å arbeide videre med disse planene, er det viktig at det helt fra
starten utarbeides en fullstendig plan for alle aktuelle anlegg som ønskes bygget. Det vil
være lite tillitvekkende dersom bare en del av anlegget presenteres i første omgang, og at en

så gradvis ønsker å utvide området for flere aktiviteter, slik som målsettingen for anlegget nå
tilsier.
For Strindamarka vel
Harald Norem

