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Planlegging i (minst) to runder

• Hovedrevisjon hvert 

fjerde år; 

– Sortert i prioritert 

rekkefølge og i 

mindre prioriterte 

tiltak

• Når prioritering mellom 

anleggene er gjort, og 

full finansiering 

oppnådd for ett eller 

flere anlegg





Kontinuerlig samfunnsutvikling

• Anlegg brukes, slites og må rehabiliteres

• Nye tekniske krav (eks. nye spillformer i fotball – andre krav til 

banestørrelser)

• Internasjonale krav (FIS, FIFA ++)

• Teknologisk utvikling (kunstgress, helstøpt gummi, elektroniske 

skyteskiver +++)

• Anlegg går ut på dato (eks. hoppbakker, grusløkker)

• Nye trender og lokale ideer (parkour, skating, rulleski, rollerderby)

• Barn i bo-områder vokser (nærmiljøanlegg og vedlikehold)

• Bodø vokser

• Nye bydeler

• Og så videre…



Hvorfor har vi Plan for idrett og friluftsliv?

• Planen skal være et politisk og administrativt styringsverktøy

– Planen skal bidra til å unngå at prioriteringer blir foretatt ut fra kortsiktige 

behov og på bakgrunn av særinteresser

– Lag/foreninger, skoler m.fl. vet hva man har å forholde seg til

• Alle anlegg som det i Bodø kommune søkes spillemidler til må være 

nevnt i kommunens Plan for idrett og friluftsliv

• Målgruppe:

– Politikere, administrasjonen, idretts- og friluftslivsorganisasjoner, skoler, 

befolkningen, media, andre…

• Planen er dynamisk – endringer kan gjøres ved årlig rullering av 

handlingsplanen



Medvirkning 
Diverse møter gjennomført: 

• Bodø friluftsforum 23. mars, 

• Bystyret 30. mars, 

• Bodø ungdomsråd 31. mars, 

• OK-komiteen 5. april, 

• Bodø idrettsråd 26. april,

• Cafédialog plandiskusjon, 2. mai, 

• Bodø kommunes planforum 8. mai 

• Informasjons- og dialogmøte 15. mai

• Rektormøte 18. mai, 

• Barnehagestyrerne 31. mai,  

• Internmøte kommunens driftsavdeling/ 

Bodø Spektrum KF, juni

• + flere titalls møter etter hvert 



Hovedområder

• Resultatområder: Idrett, friluftsliv og nærmiljø.

• Anlegg, anlegg og anlegg!

• Temaer og problemstillinger:

– Organisering og samarbeid

– Arealer

– Estetikk og miljø

– Folkehelse – tilrettelegging av anlegg og områder for alle

– Tilrettelegging, inkludering og mangfold

– Informasjon og kommunikasjon

– Drift og vedlikehold - kostnader

– Muligheter for friluftsliv og ferdsel i naturen

– Oppvekst og nærmiljø

– Egenorganisert aktivitet

– Arrangement



Behovsvurdering/analyse

• Mange ulike hensyn som må tas:

• Anlegg og/eller aktivitet?

• Vedlikehold/rehabilitering <-> nytt/ny aktivitet

• Barn/ungdom/voksne/eldre/særskilte grupper/andre?

• Kvinner/menn <-> jenter/gutter?

• Vinter/sommer <-> ute/inne?

• Sentrum <-> distrikt?

• Kommunal <-> privat?

• Bredde <-> topp?

• Organisert <-> uorganisert?

• Flerbruk <-> spesialanlegg?

• Arrangement/næringsliv/turisme?

• Kommersiell <-> gratis?



Innspill til planen
88 innspill over 

kr 3 mill.

Estimert til over 

kr 3,1 milliarder. 

117 innspill 

under kr 3 mill.

Estimert til ca. kr

93 mill.

Til sammen 205 

innspill



Innspill til planen (2)

33 innspill på fotballanlegg 

kr 602 mill.

9 innspill på bad- og 

svømmeanlegg kr 890 mill.

16 innspill på flerbrukshaller, 

og tiltak i disse kr 433 mill.

30 innspill på friluftslivstiltak 

kr 191 mill.

25 innspill på 

nærmiljøanlegg kr 31 mill.

16 innspill på diverse 

anlegg/spesialanlegg 

(sykkel-, klatre-, motor, 

skateanlegg ++) kr 273 mill.



Veiledende føringer for prioritering

1. Rehabilitering av eksisterende anlegg

2. Nærmiljøanlegg – for egenorganisert aktivitet

3. Idretter med høy aktivitet/vekst og manglende 

fasiliteter

4. Anlegg i bydeler med lav anleggsdekning

5. Tilrettelegging for store arrangement



Økonomiplanen 2020 - 2023

Prosjekt Kultur og idrett Total- Bevilget 2019 2020 2021 2022 2023 Drifts-

kalkyle før konsekv

9540 Treningsparker - del 2, 3 stk 7 500 0 0 1 500 3 000 3 000 100

9534 Rønvik VGS flerbrukshall - Bodø kommunes andel  50 000 500 0 0 0 0 1 800

9528 Kyststi 50 900 0 2 400 6 500 12 000 15 000 15 000 0

9563 Bru Høglia rehabilitering 900 0 200 700 0 0 0

9567 Rehabilitering Stordalshallen inkl. sportsgulv 6 500 0 0 500 6 000 0 0

9100IH Ishall 53 000 0 0 0 0 3 000 50 000

9100FHM Fotballhall 51 000 0 0 0 1 000 20 000 30 000

9100TB Svømmebasseng Tverlandet 1 000 0 0 0 0 0 1 000

9534 Hall Rønvik 41 500 0 0 500 1 000 40 000 0

Kunstgressbane Mørkvedbukta 10 600 0 0 0 10 600 0 0 75

Sum relevante tiltak 272 900 500 2 600 9 700 33 600 81 000 96 000 1 900



Noen eksempler 

• Rønvik kroppsøvingslokaler - (flerbrukshall)?

• Skatepark

• Sandvolleyballbaner – Grønnåsen IL

• Miljøforskrift kunstgress + Aspmyra stadion e-cup

• Fotballhall – 7 innspill om hall; kan alle klubbene 

samarbeide om ett prosjekt?

• Bankgata flerbrukshall – vurderte hele 

hallsituasjonen i kommunen + klisterfritt

• Basseng-struktur



Rønvik skole – idrettsbygget. Avsatt kr 

41,5 mill i 2022.



Valg av konsept/størrelse. 

• Alt. 1; flikke på det vi har; kortsiktig kr 8 mill., deretter kr 

x om y år.

• Alt. 2; liten flerbrukshall på ca. 1500 m2 (tilsvarende to 

gymsaler med garderober). Dekker skolens behov og 

ulike typer aktivitet på ettermiddag/kveld. 50-70 mill. kr 

• Alt. 3: liten flerbrukshall med tilbygg i èn eller to etasjer. 

Eks. ulike matte-idretter normal takhøyde. Størrelse ca. 

2000-2500 m2. 70-90 mill. kr.

• Alt. 4: er flerbrukshall med andreetasje over 

garderobedel, tilsvarende Bankgata-hallen, vel 3000 m2. 

90-120 mill. kr



Sandvolleyballanlegg Alstad

Grønnåsen IL skoler



Skateparken Hunstad barneskole



Skateanlegg





Miljøtiltak kunstgressbaner



Basseng

Tverlandet basseng 

rehabilitert
Hva med Bodin bad?



binger/

løkker 

✓Skilting, 

✓vaktselskap, 

✓prat med ungdommene

✓Tildelt alternativt treningssted,

✓Materialvalg, flytte bingen?  


