VEDLEGG 1
INTENSJONSAVTALE
vedr.
HALLPROSJEKT RØSTAD/TRØNDERHALLEN

Mellom Levanger kommune, heretter benevnt Kommunen, Høgskolen i Nord-Trøndelag,
heretter benevnt HiNT, Trønderhallen Eiendom AS (Levanger Handballklubb og
Studentersamskipnaden i Nord-Trøndelag), heretter benevnt Trønderhallen, Nord-Trøndelag
fylkeskommune, heretter benevnt Fylkeskommunen, og Statsbygg Midt-Norge, heretter benevnt
Statsbygg er i dag inngått følgende intensjonsavtale:
1. Formål
Partene vil gjennom denne intensjonsavtale søke å få fram et beslutningsgrunnlag for eventuell
realisering av en flerbrukshall med svømmehall og eventuelt andre tilbud.
En realisering av flerbrukshallen med svømmehall vil ha stor betydning for regionen.
Flerbrukshallen vil:
• Være et regionalt senter for idrett.
• Utvikle idrettsmiljøet både regionalt og lokalt.
• Være en arena for større idrettsarrangement.
• Fungere som en storstue for store kulturarrangement.
• Gi muligheter for å arrangement av større messer og konferanser.
• Utvikle Levanger og HiNT som et attraktivt studiested med et attraktivt miljø for
studentene.
• Legge til rette for FOU-arbeid:
¾ I tilknytning til toppidrettssatsing
¾ Tilknyttet studietilbudet ved HiNT
¾ Anvendt opp mot næringsutvikling
2. Partenes eventuelle deltagelse/interesse i prosjektet
Kommunen
• Leie av svømmehall
• Kulturell storstue for byen og regionen
• Ta vare på studentene – godt studentmiljø
• Sikre og utvikle HiNT som en viktig arbeidsplass
• Muligheter for næringsutvikling knyttet til anvendt forskning ved HiNT
• Viktig element i byutviklingen – aksen bykjerne-havna-hallen-HiNT
HiNT
• Leie av svømmehall og idrettshall for kroppsøvingsseksjonens studier på bachelor- og
masternivå, samt mulig etablert studietilbud innenfor ballidrett

Intensjonsavtale vedr. hallprosjekt Røstad/Trønderhallen – juni 2005

•
•
•
•
•

Utvikle samarbeidsavtalen med Olympiatoppen i Nord-Trøndelag for generell
tilrettelegging av studier for toppidrettsutøvere.
Testlaboratoriet for utvikling av idrett
Styrking av HiNT Levanger som et attraktivt studiested på landsbasis
Styrking av studentmiljøet
Eventuell lokalisering for eksisterende og nye aktiviteter ved HiNT – leie av nye lokaler

Trønderhallen – (SiNoT, Levanger Håndballklubb)
• Leie av idrettshall med andre treningsfasiliteter til trening og kamper
• Utnytte Olympiatoppen i Nord-Trøndelag sin samarbeidsavtale med HiNT for å utvikle
toppidrettssatsing innen håndball
• Utvikling av et regionalt senter for håndball
• Kamparena for større arrangement
• Leie av møterom , kontorer etc. til drift av håndballklubben
• Leie av lokaler til studentaktiviteter og egne aktiviteter- SiNoT
Fylkeskommunen:
• Midlertidig leie av hall – restbehov utover bruk av Levangerhallen og andre anlegg ved
den videregående skolen
• Bidra til regional utvikling gjennom å legge til rette for idrett og næringsaktivitet.
Statsbygg
• Utvikle tilfredstillende lokaler for leietagerne
• Ha ansvaret for prosjektering
• Være byggherre
• Finansiering av prosjektet
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