
Poengskåre 
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Navn Status Vanntype Bruksfrekvens eller 
potensiell 
bruksfrekvens** 
Skala 1-5

Befolkningsgrunnlag. En 
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Kommentar potensial / tiltak

15 Theisendammen Eksisterende Ferskvann 5 3 Theisendammen har høy 
bruk og store 
befolkningskonsentrasjoner 
som ligger innenfor en km 
avstand, men en liten grad av 
tilrettelegging for vannlek. 

Badeplassen ved demningen er solrik og 
har en flott utsikt utover byen. 

3 Stort potensial for mange brukere ved å øke tilrettelegging 
både på land og i vann. Det bør etableres installasjoner for 
vannlek og tilretteleggingen på landsiden kan også forbedres. 
Etablere et toalett tilkoblet vann og avløp vi vesentlig bedre 
sanitærforhold ved Theisendammen. Theisendammen med sitt 
høye befolkningsgrunnlag kan være en av tre 
ferskvannsbadeplasser som vurderes som egnet for 
badstubygg. 

14 Rotvollbukta Eksisterende Saltvann 5 2 Rotvollbukta har mangelfulle 
sanitærfasiliteter og har ikke 
tilrettelegging for vannlek 

Svært solrikt. Store gressletter med mye 
plass til soling. Langgrunn badeplass. God 
kollektivdekning med både buss og 
togholdeplass i nærhet. 

3 Stort potensial til å videreutvikle bade- og oppholdskvliteter. 
Potensial for å legge til rette for et nytt serveringssted i et eldre 
kommunalt eid naust. Kan være et egnet sted for å etablere en 
flytende badstu på innsiden av moloen som ligger nært naustet. 

13,5 Korsvika Eksisterende Saltvann 5 3 Bukta i Korsvika har grov 
sand / stein som oppleves 
som skarp av publikum. 
Dårlige vannatkomster og 
ingen tilrettelegging for 
vannlek. 

Gode oppholdskvaliteter med fine 
gressletter og svaberg. Området er solrikt 
på ettermiddagstid.  

2 Potensialet for badeplassen i Korsvika dreier seg i hovedsak 
om å skape bedre vannatkomster og bedre betingelser for lek i 
vann. Muligens et egnet sted for et flytende eller landfast 
badstubygg?

12,5 Lianvatnet Eksisterende Ferskvann 4 2 Kvaliteten på 
sanitærfasilitetene vurderes 
som utilfredsstillende. 

Naturstrand. Badebrygge med stupetårn. 
Mobilt toalett. Skogkledde glenner med 
små gressområder. Sandvolleyballbane, 
bålplass, benker og friluftsgrill. 

3 Lianvatnet har potensial for mer tilrettelegging. 
Samlokaliseringen med Lian restaurant og det at Lian er 
endeholdeplass for Gråkallbanen, gir stedet stort potensial for 
at økt tilrettelegging av Lian som badeplass kan gi økt bruk av 
området. Det bør etableres nytt sanitærbygg og legges bedre til 
rette for opphold og vannlek. 

11,5 Tømmerholtdammen Eksisterende Ferskvann 4 1 Kan gis bedre tilrettelegging 
for både opphold og vannlek. 
Mobilt toalett med lav 
standard. 

Liten sandstrand, griller, benker og bord. 3 Stort potensial for bedre tilrettelegging for både opphold og 
vannlek. Det bør etableres et nytt sanitærbygg som erstatter 
det mobile toalettet. 

11 Djupvika og Østmarkneset Eksisterende Saltvann 4 2 Området mangler gode 
vannatkomster og 
tilrettelegging for vannlek

Offentlige toaletter på Østmarkneset. 
Klubbhus for Trondheim fridykkerklubb og 
lager for Trondhjems kajakklubb på 
Østmarkneset. Bading fra Svaberg i 
Djupvika. Svaberg og gresslette. Griller, 
benker og bord. Sandvolleyballbane og 
trimstasjon i Djupvika. 

2 På grunn av den sjeldne naturtypen på strandbergene i 
Djupvika, mener kommunedirektøren at ny tilrettelegging for 
vannlek og bading i større grad bør skje på Østmarkneset, som 
ligger like ved. Østmarkneset er muligens et egnet sted for et 
landfast badstubygg. 

10 Buktafjæra Eksisterende Saltvann 3 1 Kvaliteten på 
sanitærfasilitetene vurderes 
som utilfredsstillende. 

Mobilt toalett. Stor sandstrand. 3 Badeplassen er mye besøkt siden den har en stor naturlig 
sandstrand. Badeplassen er langgrunn og egnet for små barn. 
Det bør etableres et nytt sanitærbygg på badeplassen. Det kan 
vurderes økt tilrettelegging for vannlek. 

9,5 Hansbakkfjæra Eksisterende Saltvann 3 2 Har dårlige sanitærforhold 
med eksisterende mobile 
toaletter. Manglende 
vannatkomster

Naturstrender og svaberg. Store 
gressområder. Landfast badebrygge / 
stupebrygge. Ballplass av grus. Utsatt 
griller benker og bord. 

2 Middels potensial for å øke attraktivitet ved å etablere en bedre 
og mer fokusert vannatkomst, samt å bedre tilrettelegge for 
vannlek. Det bør etableres et offentlig toalett med vannpost for 
publikum

9,5 Ringvebukta Eksisterende Saltvann 4 2 Mangler gode vannatkomster 
og tilrettelegging for vannleik.

Høy tilrettelegging for opphold. Offentlig 
toalett, ny lekeplass, serveringssted, 
benker og bord

1 Ringvebukta har i hovedsak god tilrettelegging den dag i dag. 
Potensialet går i hovedsak på å bedre tilrettelegge for bedre 
vannatkomst og mulighet for vannlek. 

9,5 Haukvatnet Eksisterende Ferskvann 3 2 Kvaliteten på 
sanitærfasilitetene vurderes 
som utilfredsstillende. 

Sandsatt badeplass mot nordøst og 
mulighet for bading fra klubbhuset Hauken. 
Haukvatnet båtbrygge for handikappede. 
Stupebrygge på vannet. Mobilt toalett ved 
badeplass. Toalett for handikappede ved 
arrangementer på "Hauken". Liten 
sandvolleyballbane, benker og bord rundt 
vannet. Friluftsgrill og fiskebrygge 
tilrettelagt for handikappede. 

2 Haukvatnet vurderes som et allerede godt tilrettelagt område, 
tilpasset bruk og lokalisering. Det kan vurderes etablering av et 
nytt sanitærbygg og noe bedre betingelser for vannlek. 
Tilrettelegging for et fast toalett i tilknytnint til Hauken. 

9 Kyvatnet Eksisterende Ferskvann 2 3 Kyvatnet, som er et populært 
badevann, mangler 
tilrettelegging for opphold og 
vannlek. Har fast toalett som 
har behov for oppgradering. 

Fint gressareal, solrikt. Utendørs grill og 
benker og bord langs vannet. 
Sandvolleyballbane ved Kyvatnet 
garderobebygg. 

2 Det er et potensial for å legge mer til rette for opphold og 
vannlek i nærhet av det nye vannhoppet og nord for den gamle 
utendørs svømmebanen. Etablere badebrygger i hver ende av 
gammel utendørsbad som kan både tilpasses Trondhjems 
kajakklubbs kajakpoloaktivitet på Kyvatnet og bading. 

8,5 Hestsjøen Eksisterende Ferskvann 3 1 Kvaliteten på 
sanitærfasilitetene vurderes 
som utilfredsstillende. 

Gressletter, bord. Landfast stupetårn. 
Etablert friluftsgrill 

2 Hestsjøen er mye brukt, spesielt av ungdom, fra Heimdal og 
Ringvålsområdet. Det er potensial for å bedre både vannlek og 
oppholdskvaliteter ved å etablere bla lekeinnstallasjon og fast 
toalett ved parkeringsplassen. 
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8,5 Væreholmen Eksisterende Saltvann 3 1 HC-rampe er fjernet pga 
stadige skader og erosjon. 
Gjennomført sandsetting i to 
omganger, men opplever at 
sanden er blitt vasket ut. 
Sanitærbygg bærer preg av 
slitasje og alder. Dårlig 
tilgjengelighet med 
kollektivtransport. Brukbar 
tilgjengelighet med gange og 
sykkel.

God atkomst med bil. HC parkering ved 
toalettbygg. Fast sanitærinstallasjon med 
omkledningsrom.

2 Middels potensial for å øke attraktivitet. Har god 
soleksponering. Området er langgrunt og velegnet for barn. 
Kan i framtiden bli en enda mer sentral badeplass langs 
Ladestien om BaneNor frigir jernbanelinja mot Malvik. Tiltak 
som bør vurderes er bedre ryddet badeplass, rehabilitering av 
sanitærbygg og bedre tilrettelegging for bading. 
Kommunedirektøren vurderer også at det bør ses på andre 
løsninger enn baderampe for bevegelseshemmede.

8,5 Brøttem Eksisterende Ferskvann 3 1 Kvaliteten på 
sanitærfasilitetene vurderes 
som utilfredsstillende. 
Badeplassen har ingen 
tilrettelegging for opphold 
eller vannlek. 

Mobilt toalett. 2 Badeplassen er den eneste som er offentlig tilrettelagt i Klæbu. 
Det bør utredes om man skal etablere bedre vannatkomster og 
tilrettelegging for vannlek. Det bør etableres et nytt sanitærbygg 
med fast tank. 

7 Estenstaddammen Eksisterende Ferskvann 3 1 Ingen badeinnstallasjoner 
eller tilrettelegging for 
vannlek. Mobilt toalett med 
lav standard. 

Liten sandstrand. Mobilt toalett. Grill, 
benker og bord.

1 Estenstaddammen beholdes som en mer urørt badeplass med 
lav tilrettelegging, siden den ligger såpass nært 
Tømmerholtdammen som forventes å få langt større grad av 
tilrettelegging etterhvert. 

7 Munkholmen Eksisterende Saltvann 3 1 Naturlig badeplass uten 
særlig tilrettelegging. 

Naturbadeplass med fin sandsatt 
badestrand og utsikt mot byen. 

1 Badeplassen skal ikke ha stor tilrettelegging for opphold utover 
dagens tilrettelegging. Det er viktig å hensynta naturverdier og 
fugleliv på Munkholmen. Ytterligere tilrettelegging for opphold 
kan gi større press på sjøfugl og mer forsøpling. 

6 Hitratangen Eksisterende Saltvann 1 3 Har generelt liten 
tilrettelegging. Er mest egnet 
som rasteområde. 

Benker og bord. 1 Lavt potensial for å øke attraktivitet. Området har ikke gode 
forutsetninger for å bli en mye brukt badeplass siden 
fjæreområdet preges av leire. Det vil være vanskelig å etablere 
gode vannatkomster her. Dagens tilrettelegging opprettholdes. 

5,5 Brænnebukta Eksisterende Saltvann 2 1 Kvaliteten på 
sanitærfasilitetene vurderes 
som utilfredsstillende. 

Stor gresslette. Mobilt toalett. Naturstrand 
med rullestein. 

1 Frodig naturstrand med flott gressletter. Etter oppgradering av 
parkeringsarealer og atkomst, anses denne badeplassen å 
være tilstrekkelig slik den er. På sikt bør mobilt toalett erstattes 
med fast sanitærbygg. 

5 Devlebukta Eksisterende Saltvann 1 2 Naturlig badeplass uten 
særlig tilrettelegging. 

Det er etablert friluftsgrill på gressletten 
ovenfor badeplassen. 

1 Badeplassen bør ikke tilrettelegges ytterligere og kan fortsatt få 
være en mindre naturlig badeplass uten noen spesiell 
tilrettelegging enn at det gjennomføres vegetasjonsskjøtsel ved 
behov for å sikre solinnslipp. 

4 Byabukta Eksisterende Saltvann 1 1 Har generelt liten 
tilrettelegging. 

Mobilt toalett. Naturlig grusstrand. 1 Er ansett å være en av de minst brukte offentlige badeplassene 
i Trondheim. Nåværende tilrettelegging opprettholdes. 

15 Nyhavna Framtidig Saltvann 5 3 - - 3 Stort potensial ved å utvikle kaifronten i Nyhavnaområdet til en 
offentlig og urban badeplass. I dette området er det egnet å 
vurdere feks tilsvarende tilrettelegging som de forskjellige 
havnebadene i København. En slik utvikling må ses i 
sammenheng med boligutvikling i Nyhavnaområdet. 

15 Brattøraforbindelsen ved SkansenmoloenFramtidig Saltvann 5 3 - - 3 Friområde med delvis eksisterende tilrettelegging for opphold. 
Stort potensial for bedre tilrettelegging for vannatkomst og 
vannlek. Om området skal opparbeides som offentlig badeplass 
bør det etableres et moderne toalett her. Kan være et egnet 
område for en landfast badstu med vannatkomst. 
Reguleringsplanen for området legger til rette for badeplass 
med sand (Felt F2). 

13,5 Ilsvika Framtidig Saltvann 5 3 - - 2 De offentlige friområdene i Ilsvika har stort potensial for en 
større tilrettelegging for vannatkomst og bading. Det urbane 
området kan egne seg for en landfast badstu. 

12,5 Grilstad marina Framtidig Saltvann 4 2 - - 3 I tråd med reguleringsplanen for Grilstadfjæra felt B3 og N7, 
skal det etableres en offentlig badeplass innenfor områdene 
o_Fri1 og o_Fri2. Realisering av dette området ligger som et 
rekkefølgekrav til utbyggingen og knyttes til brukstillatelse for 
boliger innenfor felt B3-2 og B3-3. Potensialet for denne 
badeplassen er høy, siden den vil kunne dekke behov som 
utbyggingen selv utløser, men samtidig også avlaste andre 
offentlige badeplasser på Lade og Ranheim. Området anses 
som svært egnet for tilrettelegging for vannlek i saltvann, siden 
området har såpass god værskjerming.
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11 Smedstua Framtidig Saltvann 3 2 - - 3 For Smedstuaområdet er det et stort potensial for bedre 
tilrettelegging for bading og opphold. De gamle 
forstøtningsmurene lager interessante terasseringer i terrenget 
og kan tas mer i bruk. Smedstua veksthus kan videreutvikles til 
et enkelt serveringssted og formidlingssted. Om området 
utvikles bør det også etableres et toalett i tilknytning til 
Smedstua veksthus, som i dag er utleid til 
Fortidsminneforeningen. 

7 Leirsjøvassdraget Framtidig Ferskvann 3 1 - - 1 Etter at Leirsjøvassdraget ble frigitt som reservevannskilde, har 
befolkningen i større grad tatt området i bruk. Rundt Leirsjøen 
er det flere uoffisielle badesteder, men som i liten grad er 
tilrettelagt for opphold og vannlek. Området rundt Leirsjøen kan 
utredes som et særlig interessant friluftslivsområde og 
badeplass bør være et av utredningstemaene. 

7 Spongdalsområdet - Byneset Framtidig Saltvann 2 1 - - 2 Det kan vurderes etablering av en ny saltvannsbadeplass ved 
Spongdal. Ved en framtidig behovsvurdering bør lokalisering og 
grad av tilrettelegging utredes. 

7 Klæbu - ferskvannsbadeplass? Framtidig Ferskvann 2 1 - - 2 Det kan vurderes etablering av en ny ferskvannsbadeplass i 
Klæbu med utgangspunkt i ferskvann som kan være aktuelle til 
formålet. Ved en framtidig behovsvurdering bør lokalisering og 
grad av tilrettelegging utredes. 

*** Befolkningsgrunnlag er en vurdering av hvor store befolkningskonsentrasjoner som befinner seg innen 1 km i luftlinje fra badeplassen. Dette kartet legges til grunn.
** Bruksfrekvens er en rangering av hvor stor bruk badeplassen ser i løpet av en finværsdag. >100 = 1; 100-200 = 2; 200-300 = 3; 300-400 = 4; 400< = 5. Vurdering av potensiell bruksfrekvens for framtidige badeplasser er basert på en skjønnsmessig vurdering.
* Poengskåre vektes. Bruksfrekvens x 1,5, Befolkningsgrunnlag x 1,0, potensial x 1,5


