
HAVSTAD SYKKELPARK 
 
Fakta 

● Består av en pumptrackbane(etablert i 2015) og en dirtjumpbane (etablert i 2016) 
● Kostnad på anlegget totalt ca 1 million kroner  
● Oppgradering og justering av pumptrackbanen i 2018 - kostnad kr 0,4 millioner kroner 
● Trondheim kommune eier anlegget 
● Trondheim kommune, sammen med organisasjonen Havstad sykkelpark, drifter anlegget. 

 

 
Dirtsyklist Espen Ramstad i fri flyt over ett av hoppene i Havstad sykkelpark. 
Foto: Carl-Erik Eriksson 
 
Historikk. 
Utgangspunktet for dette anlegget var en henvendelse fra en ”gjeng” med terrengsyklister som ønsket å få avsatt 
et egnet ferdighetsområde for terrengsyklister. Ferdighetsområdet skulle i hovedsak bestå av en ”pumptrack”, 
som kort kan forklares som en  bølgende bane med små humper. Med en pumpende bevegelse opprettholdes 
farten gjennom banen uten å trå. Denne ”gjengen” anså Havstad friområdet som et godt egnet område ettersom 
det også tidligere har vært et sykkel”anlegg” på dette arealet,  som nå var gjengrodd og ikke i bruk, se bildene 
under. 
 
 På samme tid var også en annen gruppering innenfor sykkelmiljøet, dirtjumpere, på utkikk etter areal for sin 
aktivitet. De ønsket en løype  med  store hopp hvor de kan gjennomføre spektakulære triks.  
 

                         
Henrik Kippernes, hopper i sandbanken på Havstad.     Bildet tatt  fra vest mot øst i 2015. Astor klubbhus i 
Allerede rundt 2000 var det dirtsykling her.                     bakgrunnen. 
Foto: Kristoffer Kippernes.                                               Foto: Nina Brenne 
 



  
Prosjektet. 
Trondheim kommune, som  har ønske og fokus på å etablere anlegg for alle nært der folk bor, syntes det var en 
svært god ide å etablere et sykkelanlegg på Havstad. Dette anlegget ville bli et litt annerledes anlegg enn de 
tradisjonelle anleggene som ballbaner og sandvolleyballbaner, og kommunen ønsker  å jobbe målrettet for å få 
større variasjon på nærmiljøanleggene slik at det blir et tilbud til flest mulig.  Sammen med sykkelmiljøet ble det 
derfor igangsatt planlegging og prosjektering  av anlegget ut fra en skisse som disse to grupperingene hadde 
laget sammen, se bildet under.  Prosjektet ble delt inn i to byggetrinn bestående av henholdsvis pumptrack 
(byggetrinn 1) og dirtbike (byggetrinn 2). 
 

  
 
Byggetrinn 1, Pumptrack 
Pumptrackbanen ble  opparbeidet av Trondheim kommune v/ Bydrift i tett samarbeid med syklistene, hvor 
syklistene gjennomførte dugnad for å få den ønskede finish på løypa.  Denne banen ble ferdigstilt våren i 2015. 
Den har vært et svært populært innslag i nærmiljøet på Byåsen..  
 
Byggetrinn 2, Dirtjump 
For å etablere denne banen ble det danske firmaet Dirt Builders engasjert, som har spesialisert seg på bygging 
av denne type baner. Sammen med syklistene ble det planlagt hvordan byggingen av anlegget skulle 
gjennomføres og hva syklistene selv kunne bidra med i denne sammenheng. Det ble oppstart  høsten 2015, med 
ferdigstillelse til sommerferien 2016.  
 
Ombygging av Havstad sykkelpark 
Etter at anlegget  hadde vært brukt i 2 år fikk kommunen en ny henvendelse fra syklistene om behov for å justere 
og forbedre pumptracken, samt etablere en ekstra løype slik at spranget mellom ferdighetsnivåene ikke skulle bli 
så stort. Syklistene utarbeidet en ny skisse for pumptracken, og arbeidet ble igangsatt vår 2018 og sluttført i 
sommer.  
 
Et gjenstående areale står nå ubenyttet og syklistene er utfordret til å komme med forslag til hva dette arealet 
kan benyttes til.  
 
Anlegget er og har vært svært mye besøkt av ivrige syklister i alle aldre, og med ulike ferdigheter,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
...og sist, men ikke minst:  
 
DET er også En møteplass for sosialt samvær! 
 

 
 
Nyttige råd: 

● God dialog med syklistene er en forutsetning. 
● God planlegging og omforente planer er nødvendig 
● Spesialkompetanse må benyttes 
● Syklistene bør være på stedet når anlegget utformes 
● God dialog og samarbeid om drift etter ferdigstilt anlegg 
● Driftsavtale må inngås. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


