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Oppfølging av Idretten skal flere og bedre anlegg 

Viken IK har mottatt flere gode innspill fra idrettsråd, særkretser og forbund. Anleggsutvalget i 

idrettskretsen har vurdert samtlige innspill og har gruppert anleggene i de tre grupper anleggstyper NIF 

har bedt om. Anleggsutvalget har spesielt vurdert realismen i prosjektene og at de allerede er politisk 

forankret i kommuner/fylke.   

Nedenfor en oversikt over Større trenings- og rekrutteringsanlegg som anleggsutvalget mener vil få en 

stor betydning for befolkningen i Viken fylke.  

 

Vi har her spesielt vektlagt isanlegg og anlegg for mindre idretter hvor større regionale anlegg vil ha 

betydning for rekrutteringen 

  

Input fra Lokalisering
  Større 

trenings- og rekrutteringsanlegg

Norges Ishockey forbund Drammen Ishall med kunstløpflate

Halden Idrettsråd Halden 50 m svømmehall

Norges Ishockey forbund Lørenskog Ishall

Norges Ishockey forbund Skedsmo Ishall

Fredrikstad idrettsråd Fredrikstad Østfold Arena(Multisporthall + 2 hallflater)

VIKEN IK Follo 50 m svømmehall

Asker Idrettsråd Leirdalen(Lier) Ski og rulleskianlegg

Halden Idrettsråd Halden Os arena(elitearena med basishall)

Fredrikstad idrettsråd Fredrikstad Curlinghall

Indre Østfold Idrettsråd Sarpsborg/Fredrikstad Flerbrukshall tilrettelat for friiidrett

Moss Idrettsråd Moss Kampsport og turn
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Nedenfor en oversikt over Strategisk viktige anlegg for særforbund og idrettskretser i Viken fylke. 

 

Noen av disse anleggene er allerede etablert, men trenger større oppjusteringer for å kunne bli et viktig 

anlegg for særforbund.  

 

 

Innenfor anleggstype mesterskapsanlegg som ikke faller inn under nasjonalanleggsordningen har vi 

allerede i dag Årungen som i prinsippet er nasjonalanlegg for rosporten. Anlegget er ikke prioritert verken 

av idrett eller fylke, men vi ønsker likevel å føre opp anlegget i denne oversikten. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Roar Bogerud       Kathinka Mohn (s)   

        

Styreleder       Organisasjonssjef 

 

Input fra Lokalisering
Etablering eller oppgradering av mesterskapsanlegg 

som ikke faller inn under nasjonalanleggsordningen.

Asker Idrettsråd/VIKEN IK Asker Sykkel velodrom.

VIKEN IK ÅS Årungen. Nasjonalt anlegg rosporten

Input fra Lokalisering
 Strategisk viktige anlegg 

for særforbund og idrettskretser.

Norges motorsportforbund Rudskogen Rudskogen motorsport

VIKEN IK Nittedal Varingskollen(Regionanlegg for Romerike. FIS godkjent anlegg)

Indre Østfold Idrettsråd Sarpsborg/Fredrikstad Flerbrukshall tilrettelagt for friidrett

Lørenskog Idrettsråd/skøyteforbundet Romerike(Lørenskog) Skøytehall

Fredrikstad idrettsråd Fredrikstad Arena Fredrikstad(Dobbel ishall med plass til 4000 tilskuere)


