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Vedtatt av bystyret 20.06.2013
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KAP. 1 BAKGRUNN
Kommunens første idrettsmelding ble vedtatt av bystyret i 2002, og gjelder for perioden til og
med 2012. Idrettsmeldingen ble fulgt opp med en rehabiliteringsplan for idrettsanlegg, som
ble vedtatt av bystyret i 2013, og gjelder for samme periode.
Idrettsmeldingen ble rullert i 2011, ved at bystyret 22.06.2011 vedtok ny idrettsmelding, for
perioden 2014-2023. I den nye idrettsmeldingen er det forutsatt at kommunens rehabiliteringsplan rulleres for en ny 10-års periode, i samarbeid med idrettsrådet. I tillegg må det
utarbeides en oversikt over prioriterte nye anlegg, for å oppfylle statens krav til planverk på
området. Dette er løst ved at denne planen for videreutvikling av idrettsanlegg i kommunen
ender opp i to deler; en oversikt over prioriterte rehabiliteringsarbeider knyttet til eksisterende
idrettsanlegg, og en oversikt over prioriterte nye anlegg.

KAP. 2 PROSESS OG SAKSBEHANDLING
Planen for videreutvikling av idrettsanlegg er utarbeidet av kommunens fagadministrasjon, i
samarbeid med idrettsrådet (IR). En ble først enig om hvilke temaer planen burde inneholde
og prosessen/gangen i arbeidet. Deretter er kapittel for kapittel utarbeidet og gjennomgått i
fellesskap.
Til grunn for de prioriteringene som fremkommer i planen, ligger



Oversikt fra IR om behov/ønsker for rehabilitering av eksisterende anlegg og etablering av
nye anlegg. Denne oversikten er basert på idrettslagenes behov/ønsker, meldt inn til IR.
En tilsvarende oversikt fra kommunens fagadministrasjon, kultur- og fritidsetaten v/parkog idrettsseksjonen.

Oversiktene er vurdert og prioritert i samarbeid mellom kommunens administrasjon og IR,
basert på de mål, strategier og føringer som er gitt i idrettsmeldingen. Prioriteringslistene er i
all hovedsak basert på Irs anbefalinger.
IR har arrangert 3 møter med idrettslagene:



Et felles møte ved oppstart av prosessen hvor alle idrettslagene var invitert.
Et møte med klubbene som har tilhørighet til Bugårdsparken og et møte hvor klubbene ble
enige om prioriteringen.

I tillegg har det vært i alt 4 møter mellom representanter for kommunens fagadministrasjon og
IR, foruten løpende kontakt. IR har dessuten behandlet saken i 6 møter og har også hatt
løpende kontakt med en rekke klubber underveis.

KAP. 3 FØRINGER
Idrettsmeldingens kapittel 5 inneholder mål, overordnede strategier/føringer og prioriteringer
av tiltak/virkemidler for kommunens innsats på idrettsområdet i årene som kommer.
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Grunntanken i idrettsmeldingen er folkehelse og trivsel for byens innbyggere, både fysisk og
psykisk. Derfor er idrett viktig også for kommunen. Idretten må være en byggende faktor i
arbeidet for å realisere visjonen om det gode liv for byens innbyggere. Idretten bør være åpen
og inkluderende, og stimulere og motivere til fysisk aktivitet gjennom et bredt spekter av
tilbud.
Hovedmålet for kommunens innstas på idrettsområdet er å bidra til at medlemmer av idrettslag og andre innbyggere har gode muligheter for å utøve et bredt spekter av idrett og fysisk
aktivitet, og dermed bidra til god folkehelse for byens befolkning.
Aktiviteten må legge til rette for et mangfold av aktivitetstilbud, slik at man favner flest mulig,
uavhengig av alder, kjønn, rase og funksjonsevne. For tidlig spesialisering kan virke hemmende for barns fysiske utvikling. Det kan også føre til at barn velger ”feil” hovedidrett i forhold til sine naturlige forutsetninger, noe som igjen kan bidra til frafall i tenårene. Derfor er
mangfold og allsidighet særlig viktig for barn og unge. Det er viktig for kommunen å bidra
til/legge til rette for utøvelse av ulike former for idrett og fysisk aktivitet, og dermed for god
folkehelse. Aktiviteten må stimulere til fysisk, psykisk og sosial læring og mestring. Det er
viktig at både idretten og kommunen følger utviklingen og forholder seg aktivt til mer langsiktige trender, samtidig som en ikke lar seg ”avspore” av kortvarige endringene i aktivitetsbildet.
Kommunens rolle kan best ivaretas ved at kommunen konsentrerer hoveddelen av sin innsats
om anlegg. Aktivitet og innhold i denne må idretten, organiserte grupper og den enkelte selv
ta ansvar for.
Hovedfokus mht brukergrupper skal ligge på barn og unge, rekrutterings- og breddeidrett, og
fysisk aktivitet for det brede lag av befolkningen. I et breddeperspektiv er det viktig å ta hensyn til jenters og kvinners ønsker og behov, mer enn det en har gjort tidligere. Det er også
viktig å gi funksjonshemmede bedre muligheter for å utøve fysisk aktivitet. Alle bør få muligheter til å utøve idrett, men alle kan ikke utøve sin aktivitet på alle arenaer og anlegg. Derfor
bør tilrettelegging for funksjonshemmede i hovedsak konsentreres om færre områder, med økt
grad av tilrettelegging.
Hovedfokus for kommunen er å bidra til å gi byens idrettslag og befolkning gode, attraktive
og funksjonelle anlegg for utøvelse av et bredt spekter av idrett og fysisk aktivitet, med
prioritet på anlegg for barn og unge, rekrutterings- og breddeidrett, og fysisk aktivitet for
befolkningen generelt.
Tilrettelegging for toppidrett bør primært være en oppgave for idrettslag i samarbeid med
idrettsorganisasjoner på fylkes- og riksnivå, fylkeskommunen og staten. Idretten bør også
søke å involvere næringslivet ved etablering av nye toppidrettsanlegg.
Anleggenes lokalisering må gjøre anleggene lett tilgjengelige. Barn og unge bør ha tilbud om
anlegg nær bostedet, mens eldre ungdom og voksne må kunne forflytte seg noe for å utøve sin
aktivitet. Det samme gjelder idrettsutøvere som kommer opp på et nivå som forutsetter mer
spesialiserte anlegg med høyere standard.
Kommunen vil videreføre dagens struktur med et sentralanlegg (Bugårdsparken) og 6
bydelsanlegg (på Haukerød, Virik, Fevang, Østerøya, Vesterøya og Helgerød), supplert med
mini- og nærmiljøanlegg. Ved utbygging av nye boområder må det i reguleringsplanene
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avsettes tilstrekkelig areal til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Rundt bydelsanleggene må
det sikres arealer for utvidelse av anleggene. Dette bør gjøres for å ta imot økte og nye krav til
idrettene for eksempel ridning og for å kunne tilby arealer nok når boområdene utvides.
Kommunens strategi er anlegg for ”alle” rundt om i kommunen, men bare ett hovedanlegg for
hver idrett. For idretter med lave medlemstall og for mer spesialiserte anlegg, vil det være
naturlig å søke løsninger på tvers av kommunegrensene.
Rehabilitering av anlegg innebærer og ”reparere” slitte anlegg og føre dem tilbake til den
standard de hadde tidligere, f.eks. omlegging av naturgress, rydding ”på gjengrodde stier”,
utskifting/omlegging av gulv o.a. i haller osv. Med oppgradering menes modernisering og
videreutvikling av anlegg til et bedre nivå, f.eks. bredere traseer og bedre dekke i skiløyper og
sykkelstier/-løyper, omlegging av naturgress til kunstgress, bedre dekke og etablering av
hoppegroper o.a. på friidrettsanlegg, utskifting av lysanlegg på innendørs og utendørs anlegg
osv. Rehabilitering og oppgradering er ofte så tett sammenkoblet, at de to typene tiltak omtales under ett både i idrettsmeldingen og i denne planen.
Nye anlegg er anlegg som kommer i tillegg til allerede eksisterende anlegg. I idrettsmeldingen
fremkommer at behovet for/etterspørselen etter nye anlegg er størst på hallsiden, og at en ny
storhall bør stå høyt på prioritetslisten. En eventuell ny storhall bør ikke være bygget for
eller forbeholdt én eller et noen få idretter, men være en flerbrukshall med gode, funksjonelle
løsninger for mange ulike idretter.
Grensen mellom rehabilitering og oppgradering av eksisterende anlegg, og etablering av nye
anlegg kan være noe ”vanskelig”. I idrettsmeldingen er dette omtalt på følgende måte:
”Noen slike anlegg vil ligge i grenseland mellom nye anlegg og rehabilitering/ oppgradering
av eksisterende anlegg, f.eks. asfaltering av deler av en eksisterende skiløype til bruk for
rulleski, videreutvikling av eksisterende sykkelstier/-løyper for terrengsykling osv., kanskje
også innbygging av en eksisterende kunstgressbane. Slike anlegg bør vurderes i kommunens
rehabiliteringsplan for eksisterende anlegg. Andre anlegg vil naturlig bli klassifisert som
nye anlegg, f.eks. ny fotballhall og skatehall o.a.
Ev. bygging av slike anlegg bør vurderes i egne saker, uavhengig av rehabiliteringsplanen,
og utgiftene må ”i tur og orden” innpasses i kommunens samlede investeringsoppgaver.”
Prioritering av anlegg – generelt
Idrettsmeldingen legger følgende generelle prioriteringer/føringer til grunn:





Anlegg for rekrutterings- og breddeidrett, med spesiell vekt på barn og unge, samt anlegg
som benyttes av brede grupper av befolkningen, og derfor er viktig i et folkehelseperspektiv.
Prinsippet om ikke mer enn én hovedarena for hver idrettsgren videreføres. Dette innebærer bl.a. at Storstadion i Bugårdsparken videreføres som hovedarena for friidrett,
Runarhallen som hovedarena for håndball og skianlegget på Haukerød som hovedarena
for skiidrett.
Kommunens bidrag til spesialiserte toppidrettsanlegg begrenses i hovedsak til å bidra med
arealer under gitte vilkår. Samme praksis gjelder for andre idrettslag som det gjorde for
Sandefjord Fotball med Komplett.no arena. For øvrig må slike anlegg bygges av idretten
selv eventuelt i samarbeid med fylkeskommunen og flere kommuner, og vurderes gitt
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status som fylkesanlegg. Idretten bør også søke å involvere næringslivet ved etablering av
nye toppidrettsanlegg.
Prioritering vedr. rehabilitering av eksisterende anlegg
Idrettsmeldingen legger følgende prioriteringer/føringer:





Rehabiliteringsplanen bør i første rekke omfatte kommunens egne anlegg, dvs. sentralanlegget i Bugårdsparken, bydelsanleggene og de kommunale miniidrettsanleggene. I
tillegg er det naturlig å ta med anlegg som er eid av idrettsforeninger og -lag, men som er
plassert på kommunale anlegg, f.eks. haller. Tilskudd til rehabilitering av andre anlegg
som eies av foreninger og lag bør også vurderes.
Rehabilitering av idrettshaller gis høy prioritet i rehabiliteringsplanen. Det samme gjelder
rehabilitering og oppgradering av sti-/løypenett og svømmehallen.
Omlegging av fotballbanen fra naturgress og/eller grus til kunstgress vurderes ut fra behov

Prioritering vedr. etablering av nye anlegg
Idrettsmeldingen legger følgende prioriteringer/føringer:





En ny storhall som kan være hovedanlegg for flere idretter bør gis høy prioritet. En slik
hall må ikke bli en kamparena for noen eller få idretter, men være en flerbrukshall med
gode og funksjonelle løsninger for mange ulike idretter (ulike ballidretter, friidrett,
gymnastikk/turnaktiviteter av ulike slag, klarting og andre mer ”utradisjonelle”
hallaktiviteter). En slik hall bør ha et felles rom til basistrening for alle idretter og
aldersgrupper, og ellers fleksible løsninger som muliggjør optimal utnyttelse av lokalene.
Den bør også inneholde møterom, kafeteria, foajeer og tilstøtende lekearealer/- rom. Ut i
fra dagens situasjon vil Bugårdsparken være en naturlig plassering.
Andre, mindre, nye anlegg for breddeidrett bør kommunen bygge, ev. i samarbeid med
idrettslag og byens næringsliv. Slike anlegg vurderes i egne saker og må innpasses i
kommunens økonomi- og investeringsplaner.
Andre, større og mer kostnadskrevende anlegg, egne anlegg for mindre idretter, og spesialiserte anlegg bør i hovedsak løses i samarbeid mellom idretten, kommunen,
fylkeskommunen og flere kommuner i fellesskap, og vurderes gitt status som
fylkesanlegg. Idretten bør også søke å involvere næringslivet ved etablering av nye
toppidrettsanlegg.

KAP. 4 SAMLEDE BEHOV/ØNSKER
4.1 GENERELT
Anleggssituasjon og status for anlegg er omtalt flere steder i idrettsmeldingen:



I kapittel 4 Status for idretten i Sandefjord, pkt. 4.5 Situasjonen på anleggssiden, er det tatt
inn en oversikt over byens idrettsanlegg og status/tilstand på disse områdene.
I kapittel 5 Mål og strategier, pkt. 5.3 Tiltak/virkemidler, er behovet for anlegg omtalt, og
det er tatt inn en nærmere opplisting av forhold som bør hensyntas/vurderes i forbindelse
med rehabilitering.

Kopi av de to kapitlene følger vedlagt, og danner utgangspunkt for oversikten nedenfor vedr.
behov for rehabilitering av eksisterende anlegg og behovet for nye anlegg. De etterfølgende
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oversiktene i pkt. 4.2 og 4.3 er basert på input fra IR og lag/foreningene og fra kommunens
fagadministrasjon.
Oversikten er delt i to:
 En oversikt vedr. behovet for rehabilitering og oppgradering av eksisterende anlegg
 En oversikt vedr. behovet for nye anlegg
Generelle utviklingstrekk:
 Jenter/kvinner og gutter/menn velger ulike typer aktiviteter. Gutter/menn er ofte mer
opptatt av konkurranser enn jenter/kvinner. Jenter/kvinner prioriterer ”sosiale” aktiviteter
høyere. Utformingen av idrettsanlegg er ikke avgjørende for jenters bruk av anlegget, men
jenter som driver egenorganisert trening er spesielt opptatt av at aktivitetsarealene er
skjermet for innsyn. Idrettsanleggene må være tilpasset slik at både jenter/kvinner og
gutter/menn kan bruke dem, slik at ingen utelukkes.
 Alle bør få muligheter til å utøve idrett, men alle kan ikke utøve sin aktivitet på alle
arenaer og anlegg. Idrettsanlegg bør utformes slik at funksjonshemmede kan bruke dem i
størst mulig grad. Ved etablering av nye anlegg og ved søknad om spillemidler er det krav
til universell utforming av anlegget.
 Det flerkulturelle samfunnet har brakt med seg nye idretter kommer til ved tilflytting fra
andre nasjoner. Tilrettelegging for nye idretter i kommunen må vurderes nå anlegg
rehabiliteres eller bygges nytt. Det er viktig at anleggene ivaretar mangfoldet, bredden og
at flere idretter kan bruke hvert enkelt anlegg.
 Ved etablering av nye innendørs aktivitetsarealer bør man ikke bygge gymnastikksaler,
men flerbrukshaller. Dette er sett i lys av krav fra de ulike idrettene til areal og behovet for
plass i forhold til antall brukere, inkludert økt fokus på kroppsøving i skolen.
4.2 BEHOV FOR REHABILITERING OG OPPGRADERING AV EKSISTERENDE
ANLEGG
Summen av registrerte behov for rehabilitering og oppgradering av eksisterende anlegg utgjør
64,9 mill. kroner i brutto kostnad. Nedenfor følger oversikter fordelt på ulike anlegg og til sist
en oversikt fordelt på ulike idretter.
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(Alle tall i mill. kroner)

Tiltak – Sentralanlegg i Bugården
Ishockeybygget – utbedring av bygget
Svømmehallen – utskifting av fliser og bassenglys
varmtvannsbassenget

Investeringsutgifter
Brutto
Spillemidler
Netto

Driftsutgifter
- endringer

0,5

0,0

0,5

0,00

0,5

0,0

0,5

0,00

Svømmehallen – utskifting av fliser og
bassenglyshovedbassenget

1,0

0,0

1,0

0,00

Storstadion – oppgradering av garderober

1,0

0,3

0,7

0,00

Svømmehallen – oppgradering av garderober (eksklusiv
handikap)

2,5

0,8

1,7

0,00

Gamle stadion – Utskifting av kunstgress som ble
rehabilitert 1.gang i 2007

3,0

0,0

3,0

0,00

Bugården, øvrige gressbaner – Avretting og drenering

2,0

0,6

1,4

0,00

Grusbanen ved Bugården u-skole, treningsfeltet og 250
meters banen -Utskifting av flombelysning

1,9

0,6

1,3

0,00

Svømmehallen – Lysanlegg i bassengområdet

0,6

0,0

0,6

0,00

0,7

0,2

0,5

0,03

1,0

0,0

1,0

0,02

0,2

0,0

0,2

0,00

0,2

0,0

0,2

0,00

0,6

0,0

0,6

0,00

15,7

2,5

13,2

0,05

Ridebanen – Utbedre adkomstvei, legge frem vann,
etablere toaletter, avrette og drenere banen
Svømmehallen – utbedring velferdsavdeling
Svømmehallen – lydanlegg i hallen, rampe for
dommere, kontor til sv.klubb i svømmehallen
Grusbanen v/Bugården u-skole – Omlegging og
avretting
Gamle stadion – Utbedring av lys
Sum

Investeringsutgifter
Tiltak – Bydelsanlegg - Idrettshaller
Ormestadhallen – Utbedring av parkering og nytt
inngangsparti for bevegelseshemmede
Store Berganhallen – utbedring av tribuner

Brutto

Driftsutgifter
- endringer

Spillemidler Netto

0,5

0,0

0,5

0,00

0,3

0,0

0,3

0,00

Helgerødhallen - Oppgradering av eksisterende hall
(lydanlegg, ballnett, målnett)

0,2

0,0

0,2

0,00

Sum

1,0

0,0

1,0

0,00
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Investeringsutgifter
Tiltak – Bydelsanlegg - Utendørs
Helgerød – Oppgradering av bane B og drenering rundt
banen

Brutto

Spillemidler

Netto

Driftsutgifter
- endringer

1,5

0,5

1,0

0,00

Fevang - Oppgradering av bane A og B

2,0

0,6

1,4

0,00

Østerøya – Oppgradering av bane B

1,0

0,3

0,7

0,00

3,0

1,0

2,0

0,00

1,0

0,3

0,7

0,00

4,0

1,3

2,7

0,00

2,0

0,6

1,4

0,00

1,0

0,3

0,7

0,00

2,0

0,6

1,4

0,00

11,1

3,7

7,4

0,08

1,0

0,0

1,0

0,00

7,0

2,5

4,5

0,06

0,6

0,2

0,4

0,02

37,2

11,9

25,3

0,16

Virik idr. park – Utskifting av kunstgress på
eksisterende bane. Anlagt i 2008
Helgerød – Utskifting av eksisterende kunstgress (7-er
bane) Anlagt i 2010
Haukerød idr. park - Utskifting av kunstgress på
eksisterende baner. Anlagt i 2009.
Vesterøya idr. park - Utskifting av kunstgress på
eksisterende baner. Anlagt i 2009.
Helgerød – Oppgradering av bane A
Vesterøya idr. park – Oppgradering av naturgressbaner
A og C + drenering rundt bane C
Østerøya – omlegging av bane A til kunstgress + ny 7er bane
Helgerød – utbedring vanningsanlegg bane A
Virik idr. park – omlegging til kunstgress på
gressbanen
Helgerød idr. park – Lys til bane B
Sum

Investeringsutgifter
Tiltak - Løyper
Hjertås – Utbedring lysløype for gående, syklende og
ski
Helgerød – Utbedring av dekke i lysløypa for gående,
syklende og ski
Sum

Brutto

Spillemidler

Netto

Driftsutgifter
- endringer

1,0

0,5

0,5

0,00

1,0

0,5

0,5

0,00

2,0

1,0

1,0

0,00

Investeringsutgifter
Driftsutgifter
Tiltak – Andre utendørs anlegg
Hjertnesstranda sandflater – omlegging av bane, lys og
ballfangernett

Brutto

Spillemidler

Netto

- endringer

1,5

0,0

1,5

0,02

Hjertnesstranda – utskifting av skateelementer og
etablering av lys
Badeparken– utskifting av kunstgress

2,5

0,5

2,0

0,02

1,0

0,3

0,7

0,00

Åsane – omlegging av gressbane til kunstgress

1,2

0,4

0,8

0,04

Framnes – utskifting av kunstgress

0,4

0,1

0,3

0,00

Sum

6,6

1,3

5,3

0,08
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Investeringsutgifter
Tiltak - Andre
Granholmen – Innkjøp av nye robrygger

Brutto

Driftsutgifter
- endringer

Spillemidler Netto
0,4

0,1

0,3

0,00

Arrangements pool - utstyr

2,0

0,0

2,0

0,02

Sum

2,4

0,1

2,3

0,02

Fordelt på anlegg for ulike typer idretter, vil bildet bli som følger:
Investeringsutgifter
Tiltak - Oppsummering

Brutto

Spillemidler

Netto

Driftsutgifter
- endringer

Idrettshaller

1,0

0,0

1,0

0,00

Løyper m.m.

2,0

1,0

1,0

0,00

Svømmehallen

5,8

0,8

5,0

0,02

Isflater

0,5

0,0

0,5

0,00

Fotballbaner

47,5

13,9

33,6

0,20

Andre utendørs anlegg

8,1
64,9

1,1
16,8

7,0
49,1

0,09
0,31

Totalsum

NB: Det tas forbehold om endringer ved nybygg og eventuelt andre endinger som måtte komme i 10 års perioden.

Kommentarer:
Idrettshaller
 Utbedring av parkering og inngangsparti for bevegelseshemmede ved Ormestadhallen
 Utbedring av tribuner i Store Berganhallen
 Oppgradering med lydanlegg, ballnett mm. i Helgerødhallen
Løyper m.m.
 Rehabilitering/oppgradering av turstier for gående, syklende og skigåere i Hjertås,
Haukerød og Helgerød. Stier og løyper er viktige i et helseperspektiv og gir gode
muligheter for enkle aktiviteter for alle.
Svømmehallen
 Utskifting av fliser og bassenglys i begge bassengene og bassen
 Oppgradering av eksisterende garderober. Gjelder også garderoben for
funksjonshemmede.
 Utskifting av lysarmatur i tak i bassengområdene.
 Utbedring av velferdsavdelingen.
 Bedre tilgjengeligheten for rullestolbrukere med automatiske døråpnere.
 Utbedring av arrangementtekniske forhold som lydanlegg, rampe for dommere, kontor
m.m.
Isflater
 Utbedring av ishockeybygget gjelder ytre vedlikehold med ny kledning.
Fotballbaner
 Rehabilitering av kunstgressbaner.
Det er etablert 7 kunstgressbaner/flater (7- og 11-baner) per 2012 i Sandefjord. Helgerød,
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Haukerød, Virik og Gamle Stadion. Kunstgress har en levetid på 10 år uten vinterdrift og
6-8 år ved vinterdrift. Spillemidler til rehabilitering kan kun innvilges etter 10 år forutsatt
at tilstandsrapporten tilsier dette. Rehabiliteringen har en kostnad på 3 mill. kroner for 11bane og 1 mill. kroner for 7-bane.
Fram til 2022 vil alle 7 kunstgressbanene nå en alder av 10 år.
Hver ny omlegging av baner fra gress til kunstgress gjør at man må får 3 mill. kroner i
utskifting av kunstgress per bane hvert 10. leveår.
Ønsker idrettslaget flere omlegginger en planen viser må klubbene selv ta kostnadene til
omlegging og senere utskiftninger av dekke.
Oppgradering av naturgressbaner. Gjelder gressbanene i Bugårdsparken, Helgerød,
Fevang, Vesterøya og Østerøya. I tillegg gressbanen på miniidrettsanlegget på Åsane.
Oppgradering av naturgressbaner til kunstgressbaner, gjelder baner på bydelsanleggene
Østerøya og Virik. Merkostnadene for drift av en kunstgressbane er beregnet til kr.
60.000,- per bane per år (11-bane).
Utbedring av lys på fotballbaner. Gjelder treningsfeltet i Bugårdsparken, grusbanen ved
Bugården ungdomsskole, Helgerød og Gamle stadion.
Utbedring av vanningsanlegg gjelder Helgerød.
Oppgradering av grusbaner gjelder grusbanen ved Bugården ungdomsskole.

Andre utendørs anlegg
 Oppgradering av garderober på Storstadion
 Oppgradering av ridebanen i Bugårdsparken. Gjelder utbedring av atkomstvei, fremføring
av vann, toaletter og avretting av banen.
 Utbedring/fornying av brygger for robåter, gjelder roklubbens anlegg på Granholmen.
 Utskifting av kunstgress i ballbinger og ball-løkker. Gjelder Framnes og Badeparken.
 Utstyrspool med arrangement-teknisk utstyr som sperremateriell, scene med mer.
 Oppgradering av aktivitetsanlegg på Hjertnesstranda som omlegging av banene, lys,
ballnett, utskifting av skate elementer m.m.
Roklubben har meldt inn et ønske om å regulere og sikre mulighetene for fortsatt merking av
en robane for 1000 meter i Granholmsundet.
4.3 BEHOV FOR NYE ANLEGG
Summen av registrerte behov for nye anlegg utgjør 278,6 mill. kroner i brutto kostnad.
Nedenfor følger oversikter fordelt på ulike anlegg og til sist en oversikt fordelt på ulike
idretter.
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(Alle tall i mill. kroner)
Investeringsutgifter
Tiltak - Sentralanlegg i Bugården
Flerbrukshall med to håndballflater
Basishall tilknyttet flerbrukshall

Brutto

Spillemidler

Driftsutgifter
Netto

- endringer

50,0

12,0

38,0

1,00

10,0

3,3

6,7

0,30

Bueskytterhall

5,5

2,2

3,3

0,35

Svømmehallen - Handikapgarderober

7,0

0,7

6,3

0,00

250 m kunstfrossen bane

10,0

3,3

6,7

0,40

*400 m kunstfrossen bane alt. lokalisering Haukerød.
Pris avhengig av varmegjenvinning
Tak over eksisterende ishockeybane

20,0

3,5

16,5

0,70

10,0

3,5

6,5

0,70

9,5

2,3

7,2

0,08

122,0

30,8

91,2

3,53

Kunstgresshall (kald) i Bugården (7-er bane)
Sum

*Egner seg som interkommunalt anlegg
Investeringsutgifter

Driftsutgifter

Brutto
Spillemidler Netto
- endringer
Tiltak - Bydelsanlegg - Idrettshaller
Vesterøya idr. park – Idrettshall m/parkering (asfalt
flate)
45,0
15,0
30,0
0,00
Helgerød idr. park – Hall over kunstgressbane
7,5
2,5
5,0
0,15
Vesterøya idr. park – Kaldhall m/ 7-er kunstgressbane
10,0
3,0
7,0
0,15
Haukerød idr. park - Utvide eksisterende hall m/ 3
bane, internat, parkeringsplass og rulleskitrase
60,0
18,0
42,0
0,00
Dansehall m/speil tilknyttet flerbrukshall
2,0
0,6
1,4
0,02
Karatedojo(hall) tilknyttet flerbrukshall
6,5
2,2
4,3
0,30
Skytehall for miniatyrskyting, tilknyttet flerbrukshall
5,6
0,7
4,9
0,06
Skatehall
Sum

6,0

0,0

6,0

0,10

142,6

42,0

100,6

0,78

Investeringsutgifter
Tiltak - Bydelsanlegg - Utendørs
Vesterøya idr. park – Beach aktivitetsflate

Brutto

Spillemidler

Driftsutgifter

Netto

- endringer

0,4

0,1

0,3

0,01

Helgerød idr. park - Parkering

2,0

0,0

2,0

0,00

Vesterøya idr.park - Hoppbakke K12

0,2

0,1

0,1

0,00

Vesterøya idr. park - Etablering av tribune

0,6

0,0

0,6

0,00

Vesterøya idr.park - Parkering

2,5

0,0

2,5

0,00

Sum

5,7

0,2

5,5

0,01
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Investeringsutgifter
Tiltak - Løyper
Helgerød – Løypemaskin

Brutto

Sum

Spillemidler

Driftsutgifter

Netto

0,3

0,0

0,3

0,00

0,3

0,0

0,3

0,00

Investeringsutgifter
Tiltak – Andreutendørs anlegg
Lysstyring av alle idr. anlegg

- endringer

Brutto

Driftsutgifter

Spillemidler Netto

- endringer

2,0

0,0

2,0

-0,10

Klubbhus – Sfj. Golfklubb

6,0

0,0

6,0

0,00

Sum

8,0

0,0

8,0

-0,10

Fordelt på anlegg for ulike typer idretter, vil bildet bli som følger:
Investeringsutgifter
Tiltak - Oppsummering
Idrettshaller
Løyper m.m.
Svømmehallen
Isflater
Fotballbaner
Andre utendørs anlegg
Totalsum

Brutto

Spillemidler

Driftsutgifter

Netto

- endringer

217,6

61,8

155,8

2,51

0,3

0,0

0,3

0,00

7,0

0,7

6,3

0,00

40,0

10,3

29,7

1,80

0,0

0,0

0,0

0,00

13,7

0,2

13,5

-0,09

278,6

70,0

198,6

4,22

NB: Det tas forbehold om endringer ved nybygg og eventuelt andre endinger som måtte komme i 10 års perioden.

Kommentarer:
Idrettshaller
 Flerbrukshaller med håndballbaner. Gjelder ny hall med to håndballbaner i Bugården, ny
hall i Vesterøya idrettspark og utvidelse av hallen i Runarhallen med tre ny håndballbane.
 Basishall er en hall der det til en hver tid er montert utstyr for ulike øvelser som de fleste
idretter benytter seg av i trening.
 Bueskytterhall. Plassering i Bugårdsparken ved bueskytterbanen.
 Fotballhall med kunstgress. Gjelder en kaldhall med en 7-er bane lokalisert til
Bugårdsparken og en kaldhall over eksisterende kunstgressbane på Helgerød idrettespark
og Vesterøy idrettspark.
 Dansehall. Kan bygges sammen med en idrettshall.
 Karatehall. Kan bygges sammen med en idrettshall.
 Skytehall. Gjelder miniatyrskyting og kan bygges sammen med en idrettshall.
 Skatehall.
Løyper m.m.
 Løypemaskin tilpreparering av løypene ved Helgerød idrettspark
 Lysstyring. Gjelder alle lysløypene.
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Svømmehallen
 Handikapgarderober. Behov for min. 200 kvm ut over eksisterende areal. Nødvendig
utvidelse av eksisterende bygg mot nord.
Isflater
 250 meters kunstfrossen skøytebane. Foreslått plassering i Bugårdsparken. Sambruk av
div utstyr for vedlikehold av banen.
 400 meters kunstfrossen skøytebane. Vurderes anlagt som del av de nye anleggene i
Haukerød Idrettspark der overskuddsenergi fra isproduksjon kan benyttes i hall/garderober
m.m.
 Tak over ishockeyanlegget i Bugårdsparken.
Andre utendørs anlegg
 Aktivitetsanlegg. Gjelder beachbaner i Vesterøy idrettspark og kunstgressflate, skileik,
fjerning av hoppstillas med mer på Breidablikk.
 Hoppbakke i Vesterøya idrettspark. Gjelder en bakke med K12.
 Parkeringsplasser. Gjelder Haukerød, Helgerød og Vesterøya idrettsparker.
 Tribuner ved anlegget på Vesterøy idrettspark
 Lysstyring. Gjelder alle idrettsanlegg.
 Klubbhus. Gjelder Sandefjord Golfklubb.

KAP. 5 PRIORITERINGER
5.1 PREMISSER FOR PRIORITERINGER
Til grunn for prioriteringene legges:
 Føringer gitt i idrettsmeldingen, se s. 4.
 Brukergruppene det er hovedfokus på er barn og unge, rekrutterings- og breddeidrett,
og fysisk aktivitet for det brede lag av befolkningen
 Bidra til/legge til rette for utøvelse av ulike former for idrett og fysisk aktivitet og
dermed for god folkehelse gjennom sin innsats om anlegg.
 Ha et hovedanlegg for hver idrett. For idretter med lave medlemstall og for mer
spesialanlegg vil det være naturlig å søke løsninger på tvers av kommunegrenser
 Anleggets tekniske tilstand
 Anlegg med stor totalbruk
 Tiltak som kan øke utnyttelsen av eksisterende anlegg fremfor å bygge nye.
 Anlegg som kan bidra til flere jenter/kvinner i idretten
 Anlegg som kan bidra til flest mulig fysisk aktive uavhengig av funksjonsgrad
 Geografisk fordeling
Prioriteringen er laget som en todelt prioriteringsliste:



En oversikt vedr. behovet for rehabilitering og oppgradering av eksisterende anlegg
En oversikt vedr. behovet for nye anlegg

I prioriteringene er også lagt inn forslag om hvilke anlegg som bør søkes gjennomført i samarbeid med andre kommuner og/eller fylkeskommunen, for så vidt gjelder etablering av nye
anlegg.
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Vi bruker et tidsperspektiv på 10 år. Anlegg som ikke er tatt med i oversiktene nedenfor er av
en slik beskaffenhet/har en slik standard at vi mener de vil kunne fungere i en 10 års periode
uten rehabilitering og oppgradering.
Prioriteringene vil være retningsgivende for videre planarbeid.
5.2 REHABILITERING OG OPPGRADERING AV EKSISTERENDE ANLEGG
I idrettsmeldingen er rehabilitering av idrettshaller gitt høy prioritet. Det samme gjelder for
rehabilitering og oppgradering av sti-/løypenett og svømmehallen.
(Alle tall i mill. kroner)
Tiltak
Østerøya – omlegging av bane A til kunstgress + ny 7-er
bane
Svømmehallen - oppgradering av garderober (eksklusiv
handikap garderobe)
Helgerød – Oppgradering av bane B og drenering rundt
banen
Ormestadhallen – Utbedring av parkering og nytt
inngangsparti for bevegelseshemmede
Hjertås - Utbedring lysløype for gående, syklende og ski
Ridebanen – Utbedre adkomstvei, legge frem vann,
etablere toaletter, avrette og drenere banen
Fevang - Oppgradering av bane A og B
Nytt dekke og drenering
Hjertnesstranda sandflater – omlegging av bane, lys og
ballfangernett
Hjertnesstranda – utskifting av skateelementer og
etablering av lys
Svømmehallen - utskifting av fliser og bassenglys
varmtvannsbassenget
Svømmehallen - utskifting av fliser og bassenglys
hovedbassenget

Investeringsutgifter
Driftsutgifter
Brutto Spillemidler Netto - endringer
11,1

3,7

7,4

0,08

2,5

0,8

1,7

1,5

0,5

1,0

0,5
1,0

0,0
0,5

0,5
0,5

0,7

0,2

0,5

2,0

0,6

1,4

1,5

0,0

1,5

0,02

2,5

0,5

2,0

0,02

0,5

0,0

0,5

0,0

0,03

1,0

0,0

1,0

0,0

Ishockeybygget - utbedring av bygget
Helgerød - Utbedring av dekke i lysløypa for gående,
syklende og ski
Store Berganhallen - Utbedring av tribuner
Helgerødhallen - Oppgradering av eksisterende hall
(lydanlegg, ballnett, målnett)

0,5

0,0

0,5

0,0

1,0
0,3

0,5
0,0

0,5
0,3

0,0
0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

Storstadion - oppgradering av garderober
Gamle stadion - Utskifting av kunstgress som ble
rehabilitert 1. gang i 2007

1,0

0,3

0,7

0,0

3,0

0,0

3,0

0,0

3,0

1,0

2,0

0,0

4,0

1,3

2,7

0,0

0,6

0,0

0,6

0,0

2,0

0,6

1,4

0,0

1,0

0,3

0,7

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

Virik idr. park – Utskifting av kunstgress på
eksisterende bane. Anlagt i 2007
Haukerød idr. park - Utskifting av kunstgress på
eksisterende baner. Anlagt i 2009.
Svømmehallen - utskifting av lysanlegg inne i
bassengområdet
Vesterøya idr. park - Utskifting av kunstgress på
eksisterende baner. Anlagt i 2009.
Helgerød – Utskifting av eksisterende kunstgress
(7-er bane) Anlagt i 2010
Svømmehallen – lydanlegg i hallen, rampe for
dommere, kontor til sv.klubb i svømmehallen
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Gamle stadion – Utbedring av lys

0,6

0,0

0,6

0,0

Badeparken - Utskifting av kunstgress

1,0

0,3

0,7

0,0

Framnes - Utskifting av kunstgress i ballbinge
Grusbanen ved Bugården u-skole, treningsfeltet og 250
meters banen -Utskifting av flombelysning

0,4

0,1

0,3

0,0

1,9

0,6

1,3

0,0

Granholmen - Innkjøp av nye robrygger

0,4

0,1

0,3

0,0

Svømmehallen – utbedring velferdsavdeling
Bugården - Øvrige gressbaner – Avretting og drenering
Grusbanen v/Bugården u-skole – Omlegging og
avretting
Helgerød – Oppgradering av bane A
Østerøya – Oppgradering av bane B
*Vesterøya idr. park - Rehab naturgressbaner A og C +
drenering rundt bane C

1,0
2,0

0,0
0,6

1,0
1,4

0,02
0,0

0,2
1,0
1,0

0,0
0,3
0,3

0,2
0,7
0,7

0,0
0,0
0,0

2,0

0,6

1,4

0,0

Helgerød idr. park - utbedring vanningsanlegg bane A

1,0

0,0

1,0

0,0

Helgerød idr. park – Lys til bane B

0,6

0,2

0,4

0,02

Arrangements pool – utstyr

2,0

0,0

2,0

0,02

Åsane - omlegging av gressbane til kunstgress

1,2

0,4

0,8

0,04

Virik idr. park - omlegging til kunstgress på gressbanen
7,0
2,5
Sum
64,9
16,8
* Bane c utgår dersom/når plan om etablering av flerbrukshall blir realisert.

4,5
48,1

0,06
0,31

Fordelt på anlegg for ulike typer idretter, vil bildet bli som følger:
Tiltak

Brutto

Idrettshaller
Løyper m.m.
Svømmehallen
Isflater
Fotballbaner
Andre utendørs anlegg
Sum

Investeringsutgifter
Spillemidler
1,0
0,0
2,0
1,0
5,8
0,8
0,5
0,0
47,5
13,9
8,1
1,1
64,9
16,8

Netto
1,0
1,0
5,0
0,5
33,6
7,0
48,1

Driftsutgifter
- endringer
0,0
0,0
0,02
0,0
0,2
0,09
0,31

5.3 ETABLERING AV NYE ANLEGG
I idrettsmeldingen er en ny storhall forutsatt gitt høy prioritet.
(Alle tall i mill. kroner)
Investeringsutgifter
Tiltak

Brutto Spillemidler

Netto

Driftsutgifter
- endringer

Bugårdsparken - Flerbrukshall med to håndballflater

50,0

12,0

38,0

1,00

Basishall tilknyttet flerbrukshall

10,0

3,3

6,7

0,30

Karatedojo (hall) tilknyttet flerbrukshall

6,5

2,2

4,3

0,30

Skytehall for miniatyrskyting, tilknyttet flerbrukshall

5,6

0,7

4,9

0,06

Dansehall m/speil tilknyttet flerbrukshall

2,0

0,6

1,4

0,02

10,0

3,5

6,5

0,70

Tak over eksisterende ishockeybane

15

Svømmehallen - Handikapgarderober

7,0

0,7

6,3

0,0

60,0

18,0

42,0

0,0

5,5

2,2

3,3

0,35

10,0

3,3

6,7

0,40

2,0

0,0

2,0

-0,10

45,0

15,0

30,0

0,0

Skatehall

6,0

0,0

6,0

0,10

Helgerød IL - Løypemaskin
*Kunstfrossen Skøytebane 400 m, interkommunalt
samarbeid

0,3

0,0

0,3

0,0

20,0

3,5

16,5

0,70

Helgerød idr. park - parkering

2,0

0,0

2,0

0,0

Vesterøya idr. park - parkering

2,5

0,0

2,5

0,0

Vesterøya idr. park - Beach aktivitetsflate

0,4

0,1

0,3

0,01

Vesterøya idr. park - Hoppbakke K12

0,2

0,1

0,1

0,0

Klubbhus - Sfj. Golfklubb

6,0

0,0

6,0

0,0

Vesterøya idr. park - Etablering av tribune
Helgerød idr. park - Hall over eksisterende
kunstgressbane

0,6

0,0

0,6

0,0

7,5

2,5

5,0

0,15

10,0

3,0

7,0

0,15

2,3
7,2
73,0 205,6

0,08
4,22

Haukerød idr. park - Utvide eksisterende hall m/3 baner,
internat, parkeringsplass og rulleskitrase
Bueskytterhall
*Kunstfrossen Skøytebane 250 m
Lys styring av alle idrettsanlegg
Vesterøya idr. park – Idrettshall m/parkering (asfalt flate)

Vesterøya idr. park – Kaldhall med 7-er kunstgressbane
Kunstgresshall (kald) i Bugården (7-er bane)
Sum

9,5
278,6

*Dersom 400m kunstfrossen skøytebane blir realisert i et interkommunalt samarbeid før en eventuell realisering av 250 m, faller 250
m banen bort.

Fordelt på anlegg for ulike typer idretter, vil bildet bli som følger:
Tiltak
Idrettshaller
Løyper m.m.
Svømmehallen
Isflater
Fotballbaner
Andre utendørs anlegg
Totalsum

Investeringsutgifter
Brutto
Spillemidler
217,6
61,8
0,3
0,0
7,0
0,7
40,0
10,3
0,0
0,0
13,7
0,2
278,6
73,0

Netto
155,8
0,3
6,3
29,7
0,0
13,5
205,6

Driftsutgifter
- endringer
2,51
0,0
0,0
1,8
0,0
-0,09
4,22

5.4 FREMDRIFT
Fremdriften i arbeidene vil være avhengig av





Kommunale bevilgninger
Spillemidler
Midler fra idretten selv
Bidrag fra næringsliv o.a.
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Mulighetene for samarbeid om anlegg på tvers av kommunegrenser, samarbeid med
fylkeskommunen og andre. Dette gjelder i første rekke kunstfrossen skøytebane (400m).

For å sikre optimal fremdrift i gjennomføring av de prioriterte prosjekter, gjennomgår
kommunens fagetat og Idrettsrådet hvert år de høyest prioriterte prosjekter, for å vurdere om
disse er realiserbare det/de nærmeste år, finansielt/teknisk/praktisk. Dersom noen av disse
prosjektene ikke kan realiseres det/de nærmeste år, går en videre til tiltak med lavere prioritet.
De tilstak som etter denne gjennomgangen er realiserbare, legges inn i kommunens budsjett
for etterfølgende år, innenfor den økonomiske ramme som bystyret stiller til disposisjon for
videreutvikling av byens idrettsanlegg.
Prosjekter som klubber og lag kan realisere uten økonomiske bidrag fra kommunen, kan
realiseres når tiltakshaver måtte ønske det, og nødvendige godkjenninger m.v. foreligger,
uavhengig av prioriteringslisten.
Behov og bruk av anlegg kan endres i en 10 års periode. Det er derfor naturlig at man tar en
vurdering av prioriteringene midtveis i planperioden.
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UTDRAG FRA IDRETTSMELDINGEN FOR SANDEFJORD
KOMMUNE 2013-2023
KAP. 4 STATUS FOR IDRETTEN I SANDEFJORD
4.5 SITUASJONEN PÅ ANLEGGSSIDEN
Idrettsanleggene i Sandefjord består av








1sentralanlegg - Bugårdsparken.
6 bydelsanlegg - Haukerød, Virik, Fevang, Østerøya, Vesterøya og Helgerød.
Løyper og turstier
3 idrettshaller
16 gymnastikksaler
3 minianlegg
Flere private anlegg, bl.a. Runarhallen, Pingvinhallen og Komplett.no Arena.

Sentralanlegget i Bugårdsparken
Bugårdsparken er Sandefjords hovedanlegg for idrett. Anlegget omfatter:














Storstadion, med én 11`bane i naturgress, for fotball og friidrett.
Gamle Stadion, med én 11`bane i kunstgress, med undervarme, for fotball.
Utendørs gressbaner for fotball - 4 fullverdige11`er baner og én 7`er bane
2 grusbaner
5 tennisbaner
Asfaltert rulleskøyteflate
Bueskytterbane
Ridebane
Kunstfrossen ishockeybane
Jotunhallen – flerbrukshall
Pingvinhallen – tennishall
Klubbhus for Sandefjord Ballklubb
Svømmehallen

I parken er det også anledning til å utøve enkle mosjonsaktiviteter som gange, løping,
jogging og lek.
Parken som helhet fremstår som godt vedlikeholdt og har et stort antall besøkende til
alle tider. Brukerfrekvensen er høy på alle arenaer. Økt oppslutning, aktivitet og bruk
merkes godt, og slitasjen er stor.






Storstadion er rehabilitert og fungerer godt til dagens formål. Det er imidlertid behov for
oppgradering av utstyr og bygninger på stadion.
Gamle Stadion brukes til de fleste aktuelle tider på døgnet. På dagtid brukes banen av
SVGS og Sandefjord Fotball, mens de fotballklubbene som ikke har kunstgress, benytter
banen på ettermiddager/kveldstid. Sandefjord Fotball disponerer banen i helgene i
vintersesongen.
Gressbanene og øvrige treningsfelt er noe ujevne og trenger drenering.
Standarden på grusbanene og tennisbanene er bra.
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Rulleskøytebanen har nytt dekke og fremstår som veldig bra.
Bueskytterbanen har en grei standard.
Ridebanen er ujevn og trenger drenering og etterfylling av sand.
Den kunstfrosne ishockeybanen er rehabilitert og fungerer bra.
Jotunhallen er mye i bruk, både til frivillig foreningsliv og for SVGS. Det er foretatt en
viss rehabilitering av hallen, blant annet av belysning og stoler på tribunen, men hallen
fremstår som slitt og trenger oppgraderinger.
Pingvinhallen eies og driftes av Tennisklubben. Den fremstår som godt vedlikeholdt og
har stor brukerfrekvens.
Klubbhuset til Sandefjord Ballklubb tilhører og driftes av klubben selv. Det er relativt nytt
og er i god stand.
Svømmehallen er godt besøkt og i bruk fra morgen til kveld alle dager. Ca 40 % av
brukstiden gjelder åpent tilbud til byens befolkning. I ukedagene benyttes hallen på dagtid
også av skoler og helseinstitusjoner. På kveldstid brukes den av frivillige foreninger og
klubber. Det er flere funksjonshemmede enn før som bruker hallen. Det er foretatt relativt
store rehabiliteringer i hallen, primært på tekniske anlegg, etablering av vannsklie og
utvidet kiosk/kafeteriatilbud. Hallen er gjennomgående i god stand, men bærer preg av
tidens tann, og trenger oppgraderinger. Dette gjelder spesielt fliser på vegger og gulv.
Garderobekapasitet og bruk av hallen for funksjonshemmede skaper utfordringer.

Bydelsanleggene
 Haukerød idrettspark: 5 fotballbaner, fordelt på to 11`er baner, én med kunstgress og én
med naturgress, to 7`er baner, én med kunstgress og én med naturgress, samt én grusbane.
I tillegg kommer Runarhallen, med 2 flater, som er kommunens største hall, og er utpekt
som kommunens hovedanlegg for håndball. Hallen rommer også klubbhus. Hallen eies og
driftes av idrettslaget selv. Haukerød idrettspark er også utgangspunktet for kommunens
hovedanlegg for skiidrett, og rommer et eget skihus, med møterom, plass til løypemaskin
m.m.
 Virik idrettspark: 4 fotballbaner, fordelt på to 11`er baner, én med kunstgress og én med
naturgress, og to 7`er baner, én med kunstgress og én med naturgress. I tillegg inneholder
parken et klubbhus, som eies og driftes av klubben selv.
 Fevang idrettspark: 2 fotballbaner, begge med naturgress, og én ballbinge.
 Østerøya idrettspark: 3 fotballbaner, hvorav én 11`er bane med naturgress og to 7`er
baner, én med naturgress og én aktivitetsflate. I tillegg rommer parken et delanlegg for
friidrett og en ballbinge, samt et klubbhus som eies og driftes av idrettslaget selv.
 Vesterøya idrettspark: 6 fotballbaner, hvorav to 11`er baner med naturgress, en 7` bane,
to 5`er baner med naturgress, en asfaltert håndballflate og en grusbane. I tillegg rommer
parken et klubbhus, som eies og driftes av idrettslaget selv.
 Helgerød idrettspark: 3 fotballbaner, hvorav to 11`er baner med naturgress og én 7`er
bane med kunstgress. I tillegg finnes en ballbinge, to beachbaner og et skateanlegg.
Parken rommer også et klubbhus, som eies og driftes av idrettslaget selv.
De til sammen 23 fotballbanene i bydelsanleggene er mye i bruk. Standarden på de 6 kunstgressbanene er god. Naturgressbanene har varierende standard, og mange steder er det behov
for drenering, utjevning, eventuelt også omlegging av gress. Det er også ønsker om én
kunstgressbane i hver av idrettsparkene.
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Runarhallen på Haukerød er bygget for håndballspill på elitenivå, og er den eneste håndballhallen i kommunen som dekker kravene til internasjonalt spill. Hallen fremstår som godt
vedlikeholdt, men har som andre haller behov for oppgradering.
Bydelsanleggene på Østerøya og Helgerød har begge gjennomgått oppgraderinger de senere
år, Østerøya med ballbinge og delanlegg for friidrett, og Helgerød med bl.a. beachbaner og
kunstgressbane. Disse brukes mye og er i god stand.
På de andre bydelsanleggene er anlegg og klubbhus gjennomgående godt vedlikeholdt, men
flere arenaer har behov for rehabilitering og oppgradering. Bydelsanlegget på Vesterøya vil i
løpet av 2011 få to nye kunstgressbaner.
Den økte brukerfrekvensen på bydelsanleggene skaper også økt behov for parkeringsplasser.
Parkeringsproblemene er økende, og kapasiteten bør bygges ut.
Løyper og turstier
 Skianlegget på Haukerød er kommunens hovedanlegg for skiidrett. Her finnes flere løyper
av ulik lengde, et nytt skileikanlegg og produksjonsanlegg for kunstsnø. Løypene og
skileikanlegget er flittig i bruk sommer og vinter, langt utover den organiserte idrettens
aktivitet. Løypenettet er også forbundet med løypene fra Storås i Stokke og stinettet rundt
Goksjø. Goksjøområdet er utpekt som et satsningsområde for kommunen når det gjelder
turstier. I forbindelse med bygging av ny E18 gjennom Vestfold, skal det bygges en
miljøtunnel på Haukerød. Tunnelen vil få betydelige konsekvenser for skianlegget, med
bl.a. flytting av dammen som forsyner kunstsnøanlegget med vann, og omlegginger i
”øvre” del av løypenettet. Runar ønsker samtidig å oppgradere deler av løypene ved og
over miljøtunnelen, med tanke på både aktive langrennsløpere og allmennheten. Klubben
ønsker også å asfaltere en mindre del av løypene. Dette vil gjøre det mulig å preparere og
åpne løypene med mindre snø om vinteren, samtidig som det vil gi unge skiløpere
mulighet for bruk av rulleski på sommeren, uten å måtte gå langs sterkt trafikkerte veier.
 Løypene i Hjertås har gjennomgått en rehabilitering og fremstår som bra, selv om det
gjenstår en del utbedringsarbeider. Hjertås er det andre området som er utpekt som
satsningsområde for kommunen når det gjelder turstier m.v.
 Løypene på Store Bergan er nylig rehabilitert og oppgradert mht bredde, fremkommelighet, belysning m.m., og er nå i god stand.
 Det finnes løyper og stier også i tilknytning til bydelsanleggene på Fevang, Helgerød,
Østerøya og Vesterøya. Disse er gjennomgående godt vedlikeholdt og brukes mye hele
året.
 For øvrig finnes mange stier i kommunen, både kyststier og stier i skog og mark.
Haller og gymnastikksaler
Kommunen har 3 idrettshaller, i tillegg til hallene i Bugårdsparken og Runarhallen –
Helgerødhallen, Store Berganhallen og Ormestadhallen. Disse 3 hallene er kommunale,
og driftes og leies ut av kommunen. Bruken er stor, hallene er preget av slitasje
og trenger rehabilitering.
Kommunen har også 16 gymnastikksaler i tilknytning til barne- og ungdomsskolene.
Disse hallene er en del av skolenes anlegg og brukes av skolene på dagtid. På kveldstid
og i helgene brukes de av idrettslag og andre frivillige foreninger, bl.a. av
musikkorps. Mange av hallene er preget av stor og økende bruk, og trenger rehabilitering
og oppgradering.
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Andre anlegg
Det finnes 3 minianlegg i kommunen:




Åsane, som rommer en 7`er bane for fotball i naturgress, en tennisbane i kunstgress, en
sandvolleyballbane og et skateanlegg.
Framnes, som rommer en 5`er bane for fotball i naturgress, og en ballbinge.
Hjertnesstranda, som rommer skatepark og to beachbaner.

Minianleggene er relativt nye og fremstår som gode anlegg med stor brukerfrekvens. I tillegg
har Seilklubben og Roklubben eget klubbhus og egne brygger på Granholmen. Disse er godt
vedlikeholdt og driftes av klubbene selv. Pistolklubben har et eget treningsareal/skytehall som
klubben selv drifter og vedlikeholder. Dette er et gammelt lokale, og klubben ønsker å bygge
nytt klubbhus og bane. Skytterlaget og lerdueskytterne har også eget anlegg på Fokserød.
På grunn av begrenset hallkapasitet leier flere klubber lokaler i private bygninger.
Utfordringer
Medlemstall og aktivitet i idrettslagene øker. Det samme gjelder uorganisert idrett og
friluftsliv. Dette medfører økt bruk på de aller fleste arenaer, som igjen fører til økt
slitasje og kapasitetsproblemer. Det er derfor stort behov for rehabilitering og oppgradering
av eksisterende anlegg, samtidig som behovet for nye anlegg øker. Denne
utviklingen forsterkes av flere forhold:




Flere utendørsidretter har trukket innendørs eller ønsker å gjøre det, bl.a. deler av friidrett,
fotball, skøyter og bueskytterne.
Flere og flere idretter blir helårs idretter, bl.a. fotball, skøyter, ski og håndball.
Ønsker om mer spesialiserte anlegg, ikke minst mht haller.

Summen av disse behovene/ønskene og denne utviklingen vil by på store utfordringer
i årene som kommer, både for idretten selv og for kommunen.

KAP. 5 MÅL, STRATEGIER OG TILTAK
5.3 TILTAK/VIRKEMIDLER
5.3.1 ANLEGG
Idretten trenger gode anlegg for dagens aktivitet. Utfordringen går imidlertid lenger:
Antall utøvere og aktivitet i både den organiserte og den uorganiserte idretten øker, og
aktivitetene endres og utvikler seg. I tillegg er gode anlegg et effektivt virkemiddel for å
stimulere til økt aktivitet - anlegg skaper aktivitet. Derfor er det viktig å videreutvikle
anleggene og øke kapasiteten for å møte morgendagens behov,
Anlegg for utendørs sommeridrett
Generelt, og med noe bred penn, kan en si at Sandefjord er relativt godt dekket på utendørs
idrettsanlegg for dagens sommeridrett. Utviklingen i retning av at stadig flere idretter blir
helårsidretter, endringer i aktivitetene og veksten i individuelle idretter medfører imidlertid
ønsker om/behov for økt innsats, som etablering av rulleskiløyper og rulleskøytebaner, bedre
anlegg for friidrett, omlegging fra naturgress til kunstgress, anlegg for nye idrettsgrener osv. I
tillegg vil det fortsatt være løpende behov for rehabilitering av anlegg.
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Anlegg for utendørs vinteridrett
Det er et stort og aktivt idrettsmiljø i byen, også innenfor vinteridrett. Bruk av f.eks. ski er
dessuten en av de store ”folkeidrettene”, og løypenettet brukes av mange til uorganisert idrett
og aktivitet. De klimatiske forholdene, med varierende temperatur gjennom vinteren, gjør det
nødvendig med anlegg for produksjon av kunstsnø og kunstis. På den måten kan løyper og
baner åpnes raskere når temperaturen faller ned på kuldesida, og en kan sikre gode og stabile
forhold gjennom vintermånedene. Hovedanlegg for skiidrett på Haukerød vil bli betydelig
endret ved fremføringen av nye E18. Flere av løypene andre steder i kommunen er utbedret de
siste årene, men en del arbeider gjenstår. Kunstisbanen i Bugården dekker bare behovet for
ishockey, men ikke behovet for myldreflate og annen skøyteidrett.
Anlegg for innendørs idrett
Behovet for halltid øker, både fordi aktiviteten øker og fordi flere tradisjonelle sommeridretter
utvikles til helårsidretter, med behov for innetrening på vinteren. Samtidig er de hallene som
finnes, tilnærmet optimalt utnyttet. Behovet for økt halltid kan bare møtes ved bygging av
ny(e) hall(er). For å dekke behovet best mulig, er det viktig at ev. nye haller etableres som
flerbrukshaller.
Svømmehallen er godt vedlikeholdt, men slitt, og tilfredsstiller ikke dagens behov bl.a. for
funksjonshemmede. Dagens bygning gir heller ikke muligheter for utvidelser med nye tilbud,
uten at dette går på bekostning av eksisterende tilbud.
Lokalisering av anlegg
Anleggene bør være lett tilgjengelige. Barn og unge bør ha tilbud om anlegg nær bostedet,
mens eldre ungdom og voksne må kunne forflytte seg noe for å utøve sin aktivitet. Det samme
gjelder idrettsutøvere som kommer opp på et nivå som forutsetter mer spesialiserte anlegg
med høyere standard.
Kommunen bør videreføre dagens struktur på idrettsanlegg, med et sentralanlegg, Bugårdsparken, og 6 bydelsanlegg, på Haukerød, Virik, Fevang, Østerøya, Vesterøya og Helgerød,
supplert med mini- og nærmiljøanlegg. Ved ev. utbygging av nye boområder, bør det i
reguleringsplanene avsettes tilstrekkelig areal til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Slike
anlegg vil også bidra til å gjøre boområdene mer attraktive.
Kommunens strategi har til nå vært å ha anlegg for ”alle” rundt om i kommunen, men bare ett
hovedanlegg for hver idrett. Dette gjelder f.eks. kunstgressanlegget på Gamle stadion, skianlegget på Haukerød og håndballarenaen for E-cup m.v. i Runarhallen. Denne strategien
videreføres i kommende planperiode. For idretter med lave medlemstall og for mer spesialiserte anlegg, vil det være naturlig å søke løsninger på tvers av kommunegrensene.
5.3.1.2 REHABILITERING OG OPPGRADERING AV EKSISTERENDE
ANLEGG
De viktigste behovene for rehabilitering og oppgradering på de ulike anleggene er:
Sentralanlegget i Bugårdsparken
Her bør særlig vurderes:
 Utskifting av lysstolper og armaturer.
 Rehabilitering av bygget ved ishockeybanen.
 Rehabilitering og oppgradering av garderobene på Storstadion.
 Oppgradering av friidrettsanlegget på Storstadion.
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Utbedring og oppgradering av svømmehallen.
Utskifting/omlegging av gulv i Jotunhallen.

Bydelsanleggene
Her bør særlig vurderes:
 Utskifting av lysstolper og armaturer på Fevang, Østerøya og Helgerød.
 Asfaltering av en del av skiløypa på Haukerød, til bruk for rulleskiløping.
 Oppgradering av stier/løype i Hjertås og/eller Marum til terrengsykkelløype.
 Oppgradering/utbedring i Ormestadhallen.
 En generell oppgradering i Helgerødhallen og Store Berganhallen.
 Omlegging av naturgress til kunstgress på Fevang og Østerøya.
 Rehabilitering av naturgress på Helgerøds B – bane og Østerøyas A - bane, med drenering
og oppretting.
 Generell oppgradering av anleggene på Helgerød og Fevang.
I tillegg kan/bør overbygg/innbygging av en kunstgressbane på Helgerød vurderes.
Minianleggene
Her bør særlig vurderes:
 Rehabilitering av anlegget på Hjertnesstranda mht sandaktivitetsflaten, belysning og
ballfangernett.
 Oppretting av naturgressbane på Åsane.
Andre anlegg
Her bør særlig vurderes:
 Rehabilitering av anlegget på 5 ballaktivitetsflater mht belysning og ballfangernett på
Sportsveien v/Bugården kirke, Varden U-skole, Breidablikk U-skole, Mosserød Barneskole og på Korsvik.
 Rehabilitering av løypenettet i Hjertås.
 Sti- og løypenettet ved/rundt Goksjø.
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