Finalebanen - gjenoppstått bydelspark på toppen av parkeringskjeller
Reetablering av parken opp på en parkeringskjeller innebar store utfordringer , men gav også store muligheter til å
oppgradere og utvikle parken til et attraktivt møtested med et innholdsrikt og variert tilbud til alle.

Finalebanen ligger sentralt i Trondheim, like ved St. Olavs sykehuset og veldig nært NTNU på Gløsshaugen. Den er en
viktig grønn lunge i bydelen og intensivt brukt av barnehager, skoler, nærmiljøet og studenter.

Etter mange års intensiv bruk var parken veldig nedslitt.

Etter hvert som St Olavs hospitalet ble bygget ut vokste
det frem behovet for flere parkeringsplasser. Derfor ble
det i 2009 vedtatt en reguleringplan for etablering av en
parkeringskjeller for 250 biler under store deler av
parken.
Å etablere en ny park opp på en parkeringskjeller innebærer en
del utfordringer. Lite overdekning over kjellertaket begrenset
mulighetene for hva som kunne etableres opp på dekket.
Problemet ble løst ved bl.a. å legge ballbaner og
aktivitetsarealer opp på kjellertaket. Med parkeringsanlegget
fulgte også en del teknisk infrastruktur og trappehus som
dykket opp som fremmede elementer i parken. Det var et viktig
mål at opplevelsen av å være i en frodig, grønn park ikke skulle
bli redusert ved at teknisk infrastruktur og bygninger konstant
og tydelig minnet på at det er parkert 250 biler under
anlegget.. Derfor ble ventilasjons- og lufterør integrert i
trappehusbygningene, slik at antall elementer som stikker opp
fra bakken ble redusert.
Trappehusene ble en del av parken ved at de fikk en funksjon i
parken, for eksempel som bakvegg for en pergola eller som
buldrevegg. Trappehusenes utformingen ble tilpasset parkens
design.
Ulike soner i parken
Parken skulle igjen bli den frodige, grønne lungen i bydelen og den skulle gi et tilbud for alle. Størrelsen på arealet og
begrensningene som parkeringskjelleren medførte tilsa å dele parken inn i ulike soner.
Den delen som ligger lengst i nord ligger utenfor
parkeringskjelleren. Her kunne flere store trær bevares
og her ligger parkens rolige sone. Sittemuligheter rund
en ny fontene som erstatter den gamle fontene i
parken, er plassert her. Større sørvendte plenarealer
gir mulighet til soling og lek.

På østsiden er det lagt til rette for småbarnslek. Her er det plassert lekeutstyr tilpasset de minste barna. En smal
«trehjulsykkelløype» smyger seg gjennom et slakt bølgende ” Teletubbylandskap.” Sansestimulering

Øst i parken stikker det opp et trappehus med nødutgang fra parkeringskjelleren. Trappa og trappehuset ble plassert
og utformet slik at det danner en naturlig bakvegg for en pergola med sitteplasser.

Pergolaen står i overgangen fra småbarnsarealene til aktivitetssonen for større barn og unger. Aktivitetsarealene
består av flere ballbaner, bordtennisbord og et «Flemmenanlegg» med slengeringer.

I medvirkningsprosessen med nærmiljøet kom det et innspill om å heller etablere to mindre ballbaner enn én
stor.ballbane som erstatning for den store grusbanen, som også fungerte som skjøytebane. Derfor har parken nå
fått både en liten balløkke med kunstgress og en bane med dekke av slipt betong, som brukes til basketball, skating,
basse,med mer og som islegges om vinteren. I tillegg er det etablert en sandvolleyballbane.

Universell utforming har hele tiden vært sentral i planleggingen og ved utførelsen. Bruk av naturlige ledelinjer, faste,
sklisikre overflater på gangarealer, gjennomtenkt belysning og bevisst materialvalg som gir både taktil og visuell
kontrast har vært viktige virkemidler for å sikre universell utforming.

Etter åpning av parken den 29.09.2011. har byens befolkning tatt Finalebanen i bruk igjen.den er veldig populær
blant mange ulike befolkningsgrupper og er en av de mest besøkte parkene i byen.
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