
 

 

 

 

Til 

Norges idrettsforbund                                                                                                        14.11.2021 

 

Høringssvar - strategisk viktige anlegg for idrettskretser og 

særforbund. 

 

Anleggsutvalget i Nordland idrettskrets hadde i møte 10. november høringen på «strategisk 

viktige anlegg for idrettskretser og særkretser» oppe til behandling. Ut fra dette møtet ble det 

utarbeidet et høringssvar og en innstilling på prioriteringsliste til anleggspolitisk program 

som så ble vedtatt av styret i idrettskretsen på styremøte 12. november.  

  

Prioriteringslisten er utarbeidet med bakgrunn i innspill fra idrettsråd og særkretser-

/forbund i forhold til behov av anlegg og konkrete planer for bygging, og hva som vil være 

strategisk viktige anlegg for Nordland idrettskrets. Anleggsutvalget er i prosess og jobber 

med ny anleggspolitisk plan for Nordland idrettskrets, og hadde i den forbindelse «høringen 

på strategisk viktige anlegg for idrettskretser og særforbund» som en av sakene under 

fagsamlingen for særkretser og idrettsråd i Bodø 6.-7. november.  

 

I prioriteringen er det tatt utgangspunkt i høringsforslaget til NIF med tanke på anleggstyper 

og plassering, men vi har samtidig lagt til grunn de behov og anleggsplaner som gjelder for 

idretten i Nordland.  

Vi ønsker rasjonelle og bærekraftige måter å bygge anlegg på, der samarbeid mellom flere 

idrettslag/aktører og fleridrettstanken står sentralt i vår prioritering. Nordland idrettskrets 

ønsker samtidig å løfte frem og prioritere større anlegg av regional betydning samt anlegg for 

idretter som i dag har dårlige eller ingen treningsfasiliteter. Dette gjenspeiler idrettskretsens 

vedtatte anleggsstrategi, og danner grunnlag for prioriteringen. 
 

Generelle kommentarer 

 

«Først ønsker Nordland idrettskrets å nevne at forslaget som er sendt ut på høring var noe 

vanskelig å tolke og forholde seg til i og med det er en liste hvor det er ramset opp en rekke 

anlegg / anleggstyper koblet opp mot diverse særforbund. Noen få anlegg har 

stedsplassering, noen har fylkesplassering, mens de fleste ikke har noen plassering, verken 

sted, fylke eller landsdel».  

 

Et par av anleggene som Nordland idrettskrets har på sin liste vil kunne falle inn under flere 

av anleggsbehovene til særforbundene som er på listen, hvor man eksempelvis i Mosjøen er 

hele 19 idrettslag som har gått sammen og planlegger en storhall (fotball) med en rekke 

tilleggshaller-/saler i tilknytning til fotballhallen. Her blir det, i tillegg til fotballhallen, 



flerbrukshall (håndball/volleyball++), basishall turn, dansesaler, friidrettsarealer, klatrehall, 

skytehall, kampsportsaler, styrketreningssal og klubblokaler/klasserom m.m. Dette er et 

unikt anleggsprosjekt som vil dekke behovet til en rekke særidretter i Vefsn kommune, og vil 

samtidig bli et regionalanlegg for enkelte særidretter.  

 

Det samme gjelder for Gruben Allaktivitetshus, som også vil dekke anleggsbehovet for 

mange særidretter og er et strålende eksempel på god samhandling mellom idretten, 

næringsliv og kommunen. Anlegget vil inneholde flerbrukshall (håndball/volleyball++) 

basishall turn, klatresenter, kampsport, cageball (fotball), squash, flere mindre 

aktivitetssaler, Black-Box og E-sport rom m.m.  

 

Ishaller er noe idrettskretsen tidligere har løftet som viktige anlegg å få etablert i Nordland. I 

dag finnes det kun en ishall i fylket. Denne ligger i Narvik som har hatt en enorm utvikling på 

medlemmer i hockeyklubben etter at hallen kom. For Bodø sin del har ishall lagt øverst på 

idrettsrådets prioriteringsliste de siste årene, og er et prioritert anlegg for Bodø kommune. 

Men grunnet Bodø kommunes svært pressede økonomi, er denne blitt utsatt og skjøvet på i 

budsjettene over mange år. Klimaet, spesielt i Bodø, er ekstremt utfordrende med tanke på å 

drive utendørs is-idrett hvor hockeyklubbens seniorlag, for et par år siden kun fikk 

gjennomført fem treninger i løpet av vintersesongen på sin is-bane. Dette viser at behovet for 

ishall i Bodø er stort.  

 

Fotballhaller er anlegg som for Nordlands del, med et utfordrende klima, vil være strategisk 

og nyttig å få etablert flere steder. Ikke bare grunnet klima, men også for å få fotballen ut av 

diverse idrettshaller og gymsaler som igjen vil gi bedre plass og mer treningstid til andre 

typiske hallidretter. Det er planer om en fotballhall i Mosjøen, som nevnt over, og i Svolvær 

med noen tilleggsarealer for andre idretter. Det planlegges også for en ny fotballhall i Bodø, 

hvor behovet er stort. Men grunnet en særdeles presset kommuneøkonomi, blir hallene 

utsatt og ligger ikke inne i kommunebudsjettene de nærmeste årene i Svolvær og Bodø. Dette 

er noe idrettskretsen også må ta høyde for i vår prioritering av anlegg på listen.  

 

Når det kommer til svømmeanlegg, peker Bodø seg ut med særdeles dårlige fasiliteter for 

konkurransesvømming. Bodø har i dag to eldre basseng som begge flere ganger i året er 

stengt grunnet driftsproblemer. Ingen av anleggene er godt egnet for å arrangere store 

svømmestevner, kun lokale stevner med få deltakere. Bodø svømmeklubb er, tross dette, i 

stadig utvikling med stor medlemsøkning av barn- og unge på sine svømmekurs. 

Idrettskretsen mener derfor at et trenings- og konkurransebasseng i Bodø vil være et 

strategisk viktig anlegg.   

 

Sist, men ikke minst vil idrettskretsen trekke frem og prioritere Fageråsen Hoppanlegg, som 

har lagt øverst på idrettskretsens prioriteringsliste for anlegg de senere år. Et unikt anlegg 

hvor det har vært godt samarbeid med flere klubber, der også flere er aksjonærer i anlegget. 

Dette er et anlegg av regional og nasjonal betydning for både rekruttering, bredde- og 

toppidretten, men også et anlegg som kan huse mesterskap og som andre hoppnasjoner vil ta 

i bruk sommerstid. Anlegget har lagt i potten for anleggspolitisk program tidligere år, og vi 

mener at anlegget, tross at det nesten står ferdig, må innlemmes i programmet for å kunne 

ha mulighet å få ekstra midler ut over spillemidlene. En mulig ny landslinje i nordiske grener 

vil også dra stor nytte av et anlegg i drift.  

 



Prioriterte anlegg for Nordland idrettskrets 

Med bakgrunn i ovenstående innspill til høringen ønsker Nordland idrettskrets å løfte frem 

følgende anlegg til Anleggspolitisk program, i prioritert rekkefølge: 

1. Fageråsen Hoppanlegg 

2. Storhallprosjekt Mosjøen 

3. Gruben Allaktivitetshus 

 

Videre i uprioritert rekkefølge:  

• Trenings- og konkurransebasseng - Bodø 

• Ishall - Bodø 

• «Glimt Colosseum» - stadionanlegg Bodø/Glimt med tilleggsarealer for idrett 

• Friidrettshall Bodø (fleridrettsanlegg) 

 

Som kommentar til den videre prosess med anleggspolitisk program så bør det legges til 

rette for at og idrettskretser og særforbund gis mulighet til ei årlig rullering av de prioriterte 

anleggene. Anleggsprosesser tar tid, krever mye ressurser og planlegging. Noen anlegg kan 

skyte fart mens andre anlegg kan stoppe helt opp og likevel ikke bli realisert etter planen. Det 

er derfor viktig at prioriteringslisten ikke er hogd i stein for seks år, men at den oppdateres 

slik at vi best mulig kan hjelpe frem de anleggene med størst realiseringsmulighet. 

 

Nærmere presentasjon av anleggene: 

 
Fageråsen hoppanlegg: 

Helårs hoppanlegg med fem bakkestørrelser (K10, K20, K40, K74 og K105).  

Eies av Fageråsbakkene AS som er opprettet av Mo skilag. Har stått øverst på listen til 

Nordland idrettskrets og har tidligere vært forespeilet ekstra tilskudd via 

programsatsingsmidler. Derfor mener idrettskretsen at de fremdeles skal stå øverst på listen 

uavhengig av at anlegget nesten står ferdig. Anlegget drives på dugnad og uten profitt, og er 

avhengig av ekstra tilskudd utover spillemidlene for å overleve.   

 

 
 

 



Storhall i Mosjøen 

Anleggsprosjekt hvor 19 IL har gått sammen og samarbeider om et fellesprosjekt som skal 

dekke behovene for alle involverte idrettslag og resten av idretten i Mosjøen. Det blir storhall 

fotball, som vil falle inn under pkt. 11-13 i utkastet over strategisk viktige anlegg. Det blir 

basishall Turn (pkt. 17-20), fleridrettshall (pkt. 23), klatrehall (pkt. 24-25), skytteranlegg, 

delanlegg friidrett, dansesaler og kampsportanlegg (pkt. 11-19 på liste nr. to). Så det er 

tydelig at anlegget vil være strategisk viktig for en rekke særforbund, som får dek mange 

behov gjennom dette anlegget.  

 

 

Gruben Allaktivitetshus 

Et idrettsanlegg på Gruben er kjært etterlengtet og høyst nødvendig. Anlegget har gått fra å 

dekke egne behov i Gruben IL, til å omfatte hele Rana og regionene rundt. Gruben 

Allaktivitetshus løftes frem av lokale idrettslag. Eiere av prosjektet er Gruben IL og Rana 

Turnforening. Med på laget i utformingen av anlegget, har Klatreklubben Rana vært 

sentral. Flere frivillige aktører i godt samarbeid med kommunen har her gått sammen med 

mål om å supplere de tilbudene som fins i dag, blant annet med turnhall (pkt. 17-20), 

klatresenter (pkt. 24-25), kampsportsaler, squash, flere mindre arealer for aktivitet, e-sport 

rom, fritidsklubb og samfunnshus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
                

                                                           

                                                     
                           

                                         

              

                      

                                      



Trenings- og konkurransebasseng - Bodø   

Svømmeidretten har ikke anlegg som tilfredsstiller behovet i Bodø. Eksisterende anlegg er 

gamle og drives på dispensasjoner og har hyppig driftsstans. Svømmeanlegget er ferdig 

prosjektert og målet er at anlegget skal kunne stå ferdig medio 2024 når Bodø skal være 

Europeisk kulturhovedstad, og det skal være et anlegg som tilfredsstiller kravene for å 

arrangere nasjonale stevner.  

 

 

 

Ishall - Bodø  
 

Stort behov for ishall med tanke på vinterklimaet i Bodø, som er en stor utfordring for 
hockeyklubben og andre is-idretter. Bodø hockeyklubb med støtte fra hockeyforbundet 
region nord har jobbet i svært mange år for å få realisert en ishall i Bodø og for utvikling av 
hockey-idretten i Nord-Norge. Nordland har kun en ishall i dag, og den befinner seg i Narvik. 
Ishall i Bodø står øverst på Bodø idrettsråds liste over prioriterte anlegg og Bodø kommune 
har vedtatt at det skal jobbes for realisering av ishall, men avhenger av kommunebudsjettet 
for de neste årene. 
 

 
  
 

 
 
 
 

                       

                                                           

                                                 
                                     

                                              

                                

                                     

          
                                                         
                                                                     
                                                                           

      
                                    
                                    
                             

                                 
                            



Glimt Colosseum > Ny stadion - Bodø Glimt  

Spennende og spenstige planer med tanke på ny storstue for Bodø/Glimt. Her søker Glimt 

samarbeid med idretten i Bodø og andre for å innlemme flere anleggs- og aktivitetssaler som 

står på idrettsrådets prioriteringsliste i sitt prosjekt. Dette vil kunne bidra til å bedre 

hallkapasiteten i Bodø og gi muligheter for en rekke idretter som i dag ikke har 

tilfredsstillende anleggsdekning (friidrett, turn, håndball, kampsport m.fl.). 

  

 

 

Friidrettshall Bodø 

Friidrettshall er løftet frem av anleggsutvalget i Nordland idrettskrets som et viktig anlegg 

man ønsker å få realisert i Nordland. I dag finnes det ikke friidrettshall lengre nord enn 

Steinkjer. Friidretten i nord har dårlige kår med korte somre og en utendørssesong på maks 

fem måneder. Den resterende tiden har man dårlige kår for å drive sin idrett, noe også 

rekrutteringen til idrettslagene og friidrett i nord får merke. Driver man med friidrett i Nord-

Norge og ønsker å satse på idretten blir man tvunget til å flytte sørover for å få 

tilfredsstillende treningsfasiliteter. En friidrettshall-/flerbrukshall med diverse 

tilleggsarealer vil derfor være et strategisk viktig anlegg for å øke rekrutteringen til friidrett i 

Nordland og hindre at talentene tvinges til å flytte sørover. Friidrettshall er nummer åtte på 

Bodø idrettsråds prioriteringsliste, men er dessverre ikke prioritert av kommunen de 

nærmeste årene. Dette er synd og noe idrettskretsen derfor har måttet ta hensyn til i forhold 

til anlegg som                      “     ”          ne bli realisert. Men vi ønsker å presisere 

at det er et skrikende behov for innendørs fasiliteter i friidrett i Bodø (Nordland), med 

bakgrunn i de rådende klimautfordringene her nord …  

 

 

Nordland idrettskrets 

 

  

 

Torben Simonsen           Kristin Setså 

Anleggskonsulent       Organisasjonssjef 

                   

                                      

                                                           

                                              
                                             

                        

                          
                           


