
 
 

A. Idrettens prioritering av anlegg for perioden 2015 – 2022. 

En anleggsstrategi for idrettsanlegg i Fredrikstad må bygge på følgende forhold: 

• Idrettsanlegg i Fredrikstad må ha et klart folkehelseperspektiv. 
I særlig grad bør anleggene ha et fokus mot barn og unges helse. 

• Dette innebærer at i hovedsak bør utvikling av anlegg skje i tilknytning til skoler og i nært samarbeid 
med skolesektor. 

• Særlig kostbare anlegg må nøye vurderes opp mot det totale anleggsbehovet. (Cfr. vedtak på FRIDs 
årsmøte i 2012.) 

 
1. Bygging av lokale idrettshaller i tilknytning til skoler. 

Idretten i Fredrikstad har en VISJON2020 som uttrykker: «Levende lokalsamfunn med idretten som 
motor.»  I betydelig grad er Fredrikstad bygget opp av et 20 – talls lokalsamfunn som for manges del 
har en lang historie knyttet til næringsutvikling. I disse lokalsamfunnene har idretten i lang tid, sammen 
med skolen, vært den viktigste møteplassen for barn og voksne. Skal denne lokale dynamikken bevares 
må det imidlertid sikres idrettsanlegg.  

Sammen med Nøkleby skole, har Trosvik, Lunde og Begby skoler over 2000 elever fra 6 – 13 år. I et 
folkehelseperspektiv har derfor bygging av idrettshaller i tilknytning til disse skolene stor betydning.  
Samtidig er trykket fra idretten på treningstid større enn noen gang.  
Både Trosvik og Lunde ligger inne i budsjettene for perioden 2016 – 2018 med 80 mill hver. Men her 
ligger ikke en krone til idrettshaller. Derfor bør det lokale engasjementet utfordres til å komme på banen 
i forhold til denne delen av skoleutbyggingen. Politikerne har vedtatt at det skal vurderes bygging av 
idrettshall, vi må sikre at denne vurderingen kommer på plass og omsettes i praksis. 
 

2. Helhetlig plan for svømmeanlegg. 

Det er svært positivt at det nå er satt av betydelige midler til rehabilitering av Kongstenbadet inne og 
ute. 
Det bør samtidig utarbeide plan som omhandler: 

• Bruk og rehabilitering av eksisterende svømmeanlegg. 
• Bygging av moderne svømmeanlegg med 25 m – basseng i tilknytning til nytt skolekompleks på 

Værste. (Se p. 4) 
3. Tennisanlegg. 

Fredrikstad Tennisklubb ønsker å bygge ny tennishall, gjerne på Østsiden (Mineberget). Klubben har et 
verdifullt område knyttet til sitt nåværende anlegg, avhengig av hva kommunen vil tillate i forhold til 
sitt planverk. 
 

4. Kunstgressbaner. Rehabilitering, vedlikehold og nybygg. 

Den første klubb-drevne kunstgressbanen ble bygget av Torp IF i 2006. Deretter er det bygget 10 baner 
i et samarbeid mellom klubb og kommune. Etter 10 år er det mulig å få spillemidler til å legge nytt 
dekke, noe som sannsynlig vil være aktuelt for de fleste. Likeledes vil det også være aktuelt med nye 
baner. Både Torsnes IL og Nylende IL har egne anlegg hvor det kan være aktuelt å bygge. I tillegg vil 
flere klubber vurdere behovet for en kunstgressbane nr. 2; i første omgang vil det gjelde Trosvik IF og 
Begby IL. Spørsmålet om undervarme vil også aktualiseres i sammenheng med rehabilitering og 



nybygg. Likeledes er det en utfordring å drifte kunstgressbaner i en kombinasjon av kompetanse og 
frivillighet. 
 

5. Kunstgressarena for nye idretter. 

Her snakker vi om idretter som rugby, amerikansk fotball, landhockey, cricket, baseball og andre som 
har svært dårlige kår i Fredrikstad og med et stort 
utviklingspotensiale i et stadig mer internasjonalt samfunn. Det er mulig å tenke seg en slik «kunstgress 
– slette» bygget på områdene på Mineberget. 
En slikt anlegg bør i inngå i en fylkesplan for interkommunale anlegg. 
 

6. Værste Idrettspark. 
Bygger på et mulighetsstudie der Fredrikstad kommune og Østfold Fylkeskommune bygger barne-, 
ungdoms – og videregående skole lokalisert sammen og i praksis på Værste – området og som kan 
omfatte mer enn 2000 elever. Det bør kunne danne grunnlag for etablering av en idrettspark som i 
tillegg til skolenes behov også kan dekke behov for Wang Toppidrett og FFK.  

•  Sambygging av større idrettshall, ishockeyhall og svømmeanlegg, med tilpasset tribunekapasitet. 
• Det må vurderes om dette bør tilpasses å bli et senter for konkurranser innen aktuelle idretter i 

Fredrikstad og Østfold.  
     Alternativt bør det vurderes om idrettshallen skal tilrettelegges for friidrett. 
• Kunstgressbaner med undervarme. 

 
B. Vedlikehold og drift. 

Det er viktig at det blir satt av nødvendige midler til vedlikehold av kommunale anlegg. 
Likeledes er vi spørrende til om det tas høyde for å sikre driftsmidler til nye anlegg i idrettsavdelingens 
budsjett. 

 
C. Vedlikehold og drift av klubb - eide anlegg. 

I en uformell undersøkelse gjennomført av FRID høsten 2013, framkom det at klubber med egne anlegg 
hadde en kostnad på å drifte disse på mer enn 20 millioner kroner. Samtidig lå den  kommunale støtten 
på under 1 million. Dette blir en utfordring i forhold til begrepet «gratis trening». Utfordringen vil ligge 
både relatert til stadig økte kostnader på drift av kommunale anlegg, samtidig som støtten til klubb – 
eide anlegg holder seg lav. Dette må også med i vurderingen av bygging av flere kommunale anlegg i 
årene som kommer. 

 
D. Interkommunale anlegg. 

Anlegg er i de fleste idretter kostbart både å bygge, vedlikeholde og drifte. I en del sammenhenger kan 
det derfor være nyttig å samarbeide på tvers av kommunegrenser om anlegg. Store kostbare anlegg er en 
variant, f.eks. bygging av 50 m – basseng. For mindre idretter kan en slik variant også kunne gi gode 
anlegg innen et område, roing og seiling kan være eksempler. En tredje variant som nå gjennomføres er 
bygging av en BMX – bane i Råde som er tilrettelagt for større internasjonale anlegg. Her yter flere 
kommuner, bl.a. Fredrikstad sitt til bygging av anlegget. Også en kunstgressarena for nye idretter er et 
godt eksempel. 

 
SAK 6. BEHANDLING AV ARBEIDSPLAN 2015 - 2016. 
Se vedlegg 4 + 5. 
Styrets forslag til vedtak:. 
Styrets forslag til:  
«Forslaget til ARBEIDSPLAN 2015 – 2016 og «Anleggsstrategi 2015 – 2022» godkjennes 
som styrets arbeidsgrunnlag.» 
 Enstemmig vedtatt. 64 stemmeberettigede. 
 


