TEMA Kultur

Regionale idrettsanlegg –
anlegg for bedre helse og økt
livskvalitet
Rogaland fylkeskommune som regional utviklingsaktør skal tilrettelegge for at barn, unge og
voksne skal kunne utøve egenaktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten.
Som et ledd i dette arbeidet er det et delmål å etablere flere og bedre regionale idrettsanlegg for
idrett og fysisk aktivitet gjennom å ta i bruk strategier som styrker kvalitet, mangfold og funksjonalitet i utviklingen av fylkets anlegg. Dessuten styrke samarbeidet på tvers av sektorer og kommuner, og videreutvikle anlegg med spesielle kvaliteter med fokus på å gi befolkningen gode vilkår for å utøve fysisk aktivitet for å bedre helse og livskvalitet.

Alle regionale idrettsanlegg, tidligere
kjent som fylkesanlegg, ble nullstilt fra
1. juli 2006 og nye krav for regionale
idrettsanlegg ble vedtatt i fylkestinget i
desember 2006 etter forutgående høring
i idretten og kommunene i Rogaland.
Et regionalt idrettsanlegg defineres i dag
som et større kostnadskrevende anlegg
der to eller flere kommuner inngår en
skriftlig avtale om eierskap, investering
og drift. Anlegget skal kunne avholde
nasjonale mesterskap, så nødvendige
fasiliteter for aktive, publikum, presse
og arrangørstab må være ivaretatt på en
god måte på anlegget. Idretten skal ha
prioritet på bruk av anlegget og det skal
kunne fungere som et spesialanlegg for
en eller flere særidretter, samt som et
flerbruksanlegg der flere aktiviteter kan
skje på anlegget samtidig. Innbyggerne i
eierkommunene skal ha lik rett til bruken
av anlegget og kostnaden skal være lik.
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Fylkeskommunen er den regionale
myndighet som vurderer hvilke anlegg
som oppfyller vedtatte krav. De anlegg
som oppfyller kravene kan søke om
fylkeskommunalt investeringstilskudd
begrenset oppad til 10 mill. kroner,
og hvert år gir fylkeskommunen flere
millioner kroner i tilskudd nettopp for å
gi innbyggerne i Rogaland mulighet til å
utøve fysisk aktivitet. Foruten betydelige
økonomiske bidrag, bidrar fylkeskommunen gjennom kompetanseutveksling med
kommunene, idretten og andre partnere.
Følgende anlegg oppfyller i dag vedtatte
krav og har regional status:
•
•
•
•
•

Sørmarka Arena
Tysværvåg kajakkanlegg
Tysvær Arena
Haugesund ishall
Sandneshallen

Sørmarka Arena.

Sørmarka Arena
I 1980 stod Sørmarka kunstisbane i
Stavanger kommune ferdig, et interkommunalt idrettsanlegg eid av Stavanger,
Sandnes, Sola og Randaberg kommuner.
I 2000 la styret i Sørmarka kunstisbane
frem en statusrapport for anlegget.
Rapporten konkluderte med at styret
foreslo en fullstendig rehabilitering.
Parallelt med at styret la frem denne
statusrapporten la Rogaland skøytekrets frem en mulighetsstudie med et
overbygg over kunstisbanen og som
inkluderte flerbruk av aktiviteter.
Rapporten ble lagt til grunn for en
forprosjektstudie utarbeidet av Stavanger
kommune som ble politisk behandlet
i 2001 av eierkommunene. Rapporten
pekte på to alternative løsninger for
videre drift, en utendørs løsning og en
overbygd flerbruksløsning. Overbygget
ble etablert som en løsning på begge
disse problemstillingene. Drift pr.
brukstime ville bli rimeligere, isflaten

større, sesongen lengre og komforten for
både skøyteløpere og publikum ville bli
vesentlig forbedret. I lys av dette og etter
flere politiske runder i eierkommunene
Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg
ble realisering av Sørmarka Arena
endelig vedtatt i 2008.
Sørmarka Arena ble påbegynt september
2008 og offisielt åpnet 2. oktober 2010.

Fakta om Sørmarka Arena
Eierkommuner:
• Stavanger
• Sandnes
• Sola
• Randaberg
Kostnadsestimat: 310 mill.
Fylkeskommunalt tilskudd: 10,4 mill.
(godkjent søknadssum 10,4 mill.)
Grunnflate/høyde: 15 112 m2 / 19m
Tribunekapasitet: 4000
Innhold:
• 400m hurtigløpsbane for lengdeløp og
rulleskøyter (sommerhalvåret)
• Indre isflate på 39 x 107m for curling,
kunstløp, minihockey
• Klatrevegg på 17m
• 16 garderober
• Lager
• Møterom
• Kontorer
• Diverse tekniske rom
• Kafé
• Butikk
Beliggenhet: Sørmarkveien,
Stavanger kommune

TEMA Kultur
Tysværvåg kajakkanlegg.

Tysværvåg kajakkanlegg
I Tysværvåg, sør i Tysvær kommune,
ligger regionalanlegget for kajakk i
Rogaland. Anlegget, som er et interkommunalt anlegg, ble åpnet sommeren
1992 og er bygd for å kunne arrangere
internasjonale stevner og mesterskap.
Det er Tysvær kommune som står for
vedlikeholdet av anlegget, mens det er
Tysvær kano- og kajakklubb som driver
det daglig. Klubben har eget klubbhus og
er en av de driftigste klubbene i landet.
Kajakklubben har gjennom de siste årene
fått fram flere landslagspadlere. Tysvær
kano- og kajakklubb satser på både
bredde- og toppidrett.
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Fakta om Tysværvåg kajakkanlegg
Eierkommuner:
• Tysvær
• Haugesund
• Karmøy
• Vindafjord
• Bokn
• Sveio
Kostnad: 5 mill.
Fylkeskommunalt tilskudd: 0
Innhold:
• 9 padlebaner x 1000m
• Dommertårn på 500m og 1000m
• Båthus
• Nytt klubbhus med treningslokaler,
møterom, kontorer og garderober
Beliggenhet: Tysværvåg, Tysvær kommune

Tysvær Arena.

Tysvær Arena

Fakta om Tysvær Arena

Noen år tilbake jobbet deler av det
politiske miljøet i Tysvær kommune
sammen med Stegaberg IL for å realisere
en ny flerbrukshall i tilknytning til nye
Frakkagjerd barneskole og Frakkagjerd
ungdomsskole, samt det eksisterende
sentralidrettsanlegget på Frakkagjerd.
På samme tid hadde Haugaland
Håndballklubbs elitelag, som spilte
sine hjemmekamper i Haraldshallen
(i Haugesund) på dispensasjon fra
Norges Håndballforbund, behov
for en ny hjemmearena. Haugaland
Håndballklubbs ønske om ny arena og
forespørsel til Tysvær kommune, og
deretter samarbeid med kommunene,
Haugaland Hånballklubb og Stegaberg
IL resulterte i at prosjektet Tysvær
Arena etablert.

Eierkommuner:
• Tysvær kommune
• Haugesund kommune
• Karmøy kommune

Storhallen ble påbegynt oktober 2008 og
offisielt åpnet 06.03.10.

Kostnadsestimat: 75 mill.
Fylkeskommunalt tilskudd: 2 mill. (godkjent
søknadssum 8 mill.)
Grunnflate/høyde: 2000 m2 / 9,5 m
Tribunekapasitet:2000
Innhold:
• 2 håndballbaner på 23 x 44m
• Salen kan deles inn i 4 enheter med
skillevegger
• 6 garderober
• Styrketreningsrom
• Sosialt rom
• Lager
• Kontorer
• Møterom
• VIP-rom
• Profesjonelt speaker- og musikkanlegg
• 20 m2 storskjerm, to 5 m2 scoreboards,
samt flere mindre LED-skjermer for
visning av informasjon og reklame
• Trådløs internettilgang
• Storkjøkken og kafé
Beliggenhet: Hamrane, Tysvær kommune

TEMA Kultur
Haugesund ishall.

Haugesund ishall
I Nord-fylket har det frem til nå kun
vært sporadiske tilbud om å kunne gå
på skøyter, vestlandsværet har vært en
begrensende faktor. Haugesund kommune har et mål om å legge til rette for et
mangfoldig idretts- og aktivitetstilbud i
kommunen, og har således vært pådriverne for etablering av Haugesund ishall,
med god støtte interkommunalt og fra
idrettsmiljøet på Haugalandet.
Haugesund ishall ble påbegynt juni 2008
og offisielt åpnet 20.03.10.

Fakta om Haugesund ishall
Eierkommuner:
• Haugesund kommune
• Tysvær kommune
• Karmøy kommune
Kostnadsestimat: 45 mill.
Fylkeskommunalt tilskudd: 2 mill. (godkjent
søknadssum 6 mill.)
Grunnflate/høyde: 2000 m2 / 9,5m
Tribunekapasitet: 350
Innhold:
• Isflate på 30 x 60m for ishockey, ispigging,
curling, isdans, bandy m.m.
• 4 garderober
• 2 dommergarderober
• Oppbevaringsrom for privat utstyr
• Lager
• Sosialt rom med kafé på 100m2
• Kontorer
• Møterom
• Diverse tekniske rom
• Vestibyle på 100m2
Beliggenhet: Hanne Hauglandsvei,
Haugesund kommune
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Sandneshallen.

Sandneshallen
I Rogaland er det 22 klubber som
driver friidrettsaktivitet. 14 av disse
er på Nord-Jæren og har til sammen
1500 aktive medlemmer. Det er spesielt i vinterhalvåret (september – april)
klubbene sliter med å få til kvalitetstrening, og da spesielt i de tekniske øvelsene
som hopp og kast, samt sprintøvelser.
Kalde dager med vind og regn gjør det
vanskelig å trene på øvelser som krever
stor eksplosiv kraft. Trening på disse
øvelsene ute i kaldt vær fører til stor
risiko for skader.
Hallen vil legge et godt grunnlag for å
øke rekrutteringen til friidretten, samt
kunne resultere i at prestasjonene blir
bedre gjennom at friidretten blir en
helårsidrett.
Sandneshallen ble påbegynt høsten 2009
og skal etter planen stå ferdig vinter/vår
2011

Fremtiden

Moderne idrettsanlegg krever stor plass
og mye penger, men er nødvendig for å
gi flest mulig anledning til å drive og bli
stimulert til å drive med fysisk aktivitet.
Rogaland fylkeskommune satser tungt
på regionale idrettsanlegg gjennom å
være en pådriver for det interkommunale
samarbeidet gjennom direkte investeringstilskudd til regionale idrettsanlegg.
For kommuner har det stor verdi å få
være vertskap for et regionalt idrettsanlegg. Kommunenes innbyggere generelt
og idretten spesielt, får et bedre tilbud
som kan stimulere til økt engasjement
og fysisk aktivitet. Utvikling av regionale
idrettsanlegg bidrar også til at Rogaland
står sterkere i kampen om nasjonale og
internasjonale idrettsarrangement, og
med den oppmerksomhet slike arrangement medfører kan det gi positive
ringvirkninger for det lokale og regionale
næringsliv.
Tekst/foto:
Åge Olsen
Fagleder Levekår
(Illustrasjon: Skanska Norge AS)

Fakta om Sandneshallen
Eierkommuner:
• Sandnes
• Stavanger
• Randaberg
Kostnadsestimat: 118 mill.
Fylkeskommunalt tilskudd: 0,6 mill (godkjent søknadssum 10 mill.)
Grunnflate/høyde: 7500m2 /
Tribunekapasitet: 1100
Innhold:
• 200 meter rundbane x 4 baner
• 8 x 60m sprint
• 8 x 110 meter sprintbane/hekk
• Fasiliteter for spyd, slegge, diskos, kule,
lengde/tresteg, høyde, stav
• Indre bane på 23 x 44m med muligheter
for innebandy, volleyball, handball, bad
minton, stavhopp, flyttbar tumblingbane,
m.m.
• Klatrevegg
• 150 m2 styrkerom
• 8 garderober, 4 dommergarderober
• Lager
• Kontor, møterom, m.m.
Beliggenhet: Asheimveien, Sandnes kommune

