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1 Innledning 

Kulturdepartementet krever at alle kommuner har en politisk vedtatt plan som grunnlag for 

tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg. Planarbeid er et offentlig 

ansvar og skal sikre en bred gjennomføring av planprosessen etter bestemmelsene i Plan – og 

bygningsloven.  Hammerfest kommune har utarbeidet idrettsanleggsplaner siden 1994. Planen 

revideres hvert 4. år, sist i 2016 I Hammerfest kommune og 2019 i Kvalsund kommune 

Handlingsprogrammet rulleres hvert år. 

Grunnet den nettopp gjennomførte kommunesammenslåingen valgte Hammerfestkommune å 

utsette revidering av planen med ett år slik at man i revideringsprosessen fikk laget en plan 

gjeldende for nye Hammerfest kommune. 

Med revidering menes en fullstendig saksbehandling etter plan- og bygningsloven §20-5, med 

sluttbehandling i kommunestyret. Vesentlige endringer av planen, for eksempel nye større tiltak, 

skal behandles på samme måte som revidering av planen. Revidering gjennomføres hvert fjerde 

år. 

 

 

 

Tidsplan: 

 Politisk vedtatt oppstart av planarbeidet  

 Lag og foreninger tilskrives tidlig  

 Annonse i FD uke 45 hvor alle som ønsker det oppfordres til å komme med innspill 

 Idrettsrådet behandler og kommer med sin innstilling innen svarfrist  

 Første gangs politisk behandling  

 Offentlig ettersyn i seks uker 

 Sluttbehandling i kommunestyret  

 

Hammerfest kommune har planer om å gjennomføre flere prosjekter innenfor nærmiljø, idrett 

og friluftsliv. Denne planen skal synliggjøre dette arbeidet, samordne planene i et dokument 

for å forbedre en koordinert innsats samt å få frem et helhetssyn og en fornuftig målstyring. 

Planen deles derfor opp på følgende vis. Status pr i dag, utfordringer og mål.
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1.1 Formål 

       Planen skal være et strategisk plandokument som legges til grunn for videre planlegging 

av idrett- og friluftsanlegg og prioriteringer i perioden. 

 

1.2 Avgrensning 

 

       Denne planen tar i hovedsak for seg de områder av idrett og fysisk aktivitet som er 

spillemiddelberettiget. Planen omhandler derfor ikke mange andre viktige temaer som for 

eksempel lekeplasser, gang- og sykkelveier, skuterløyper, jakt og fiske, båtliv, parker, 

grøntanlegg mm. 

Dette betyr ikke at dette er områder som anses mindre viktige, det betyr bare at de ikke 

tas med i denne planen. 
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2 Generelle Opplysninger 

Kulturdepartementet deler opp idrettsanlegg i 2 kategorier. 

 

Disse er Ordinære idrettsanlegg og Nærmiljøanlegg: 

 

Ordinære anlegg er anlegg for organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet 

 

Nærmiljøanlegg er anlegg/område for egenorganisert fysisk aktivitet hovedsakelig beliggende i  

bo- og/eller oppholdsområder. Disse skal stå åpen for alle og ikke ha faste leietakere.  

  

Søknad om spillemidler skjer etter fastlagte regler og på egne søknadsskjemaer. Søknadsfrist er 

1. november.  Søknaden sendes til kommunen.  Anleggene må være med i kommunens plan for 

idrett og friluftsliv, unntatt er mindre nærmiljøanlegg. Disse har ingen søknadsfrist. 

 

 

 

3 Resultatvurdering Forrige Plan 

Hammerfest- og Kvalsund kommune hadde begge store ambisjoner for forrige planperiode. 

Flere store kostbare prosjekter og mange små skulle sammen legge til rette for mer trivsel, 

aktivitet og helsefremmende arbeid.  

Følgende mål var satt hver for seg i forrige gamle Hammerfest- og gamle Kvalsund 

kommunes planer. Tekst i kursiv beskriver måloppnåelsen. 

 Opp mot 100% utleie av hallene i ukedagene. Bortsett fra perioden med korona og de 

periodene hallene har vært stengt har vi klart dette. 

 

 Alle lysløyper innfrir dagens krav. Dette målet er ikke innfridd. Bortsett fra mindre 

utbedringer i Reindalen og noen reparasjoner på Breidablikk er situasjonen uendret fra den 

som var for 4 år siden. 

 

 Knytte sammen turløypenettet i Hammerfest og omegn.  

 

 Etablere en aktivitetspark med utendørs treningsapparater i et nærmiljøanlegg for 

forskjellige idretter/aktiviteter. Denne er reist og delvis ferdigstilt på Nissenjordet. 
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 Gi et tryggere tilbud i fjellet i form av bedre merking og bedre hytter. To nye hytter er 

kommet på Storfjellet og Tyven. Mange kilometer med turstier har blitt merket av turlaget i 

forbindelse med Perleturer ol samt i forbindelse med Sørøya på langs. I Tyvenskaret er det 

anlagt sti med sikringstau for de som ferdes der. 

 

 Jobbe for Hammerfest Arena. Hammerfest Arena starter bygging av fotball- og klatrehall 

høsten 2020. 

 

 Samarbeide med lag og foreninger som ønsker å legge til rette for økt aktivitet ved bla 

bygging av anlegg. Alpinklubben har byttet skiheis, Hammerfest Skytterlag har byttet 

elektroniske blinker til sitt innendørsanlegg på Breilia, fotballklubbene byttet kunstgresset i 

Hammerfesthallen, Frisbeegolfklubben har utvidet banen på salen, Hammerfest og omegn 

turlag har realisert to dagsturhytter og Racingklubben har fått nytt toppdekke på 

crossbanen sin. Alt dette er gjort i samarbeid med kommunen hvor sistnevnte har bistått 

med midler og kompetanse slik at nevnte lag og foreninger med sin kunnskap, 

dugnadsinnsats pluss egne og innsamlede midler har klart å realisere alt dette. I tillegg til 

dette har klatreklubben og fotballklubbene jobbet seg fram til å være byggeklare med 

Hammerfest Arena, mens sykkelklubben stadig utbedrer Skaidiområdet til en 

sykkeldestinasjon. Vi har begynt å få en kultur for opparbeiding av anlegg i regi av lagene. 

 

 Etablering av rulleskitrase i Reindalen. Dette er gjennomført. Her var skiklubben sterk 

delaktig i prosessen for å få dette realisert 

 

 Flere gapahuker, dagsturhytter og overnattingshytter. I tillegg til de to nevnte dagsturhyttene 

er det reist to grillstuer (Bekkeli og Rumpetrollvannet) to gapahuker (Forsøl og Jansvannet) 

samt gammahuken ved Mellomvannet. 

 

 Ballplass Svarthammarn og sandvolleyballbane v Storvatnet (Drikkevannet). Begge er 

realisert 

 

 Videreutvikle informasjonskanaler for oppkjørte skispor og åpning/lukking av skuterløyper. 

Kommunen bruker skisporet.no som gir brukerne direkte oppdateringer for kjøring av 

skispor rundt byen, i Kvalsund, Neverfjord og på Skaidi. 

 

 Renovere Leikvang Stadion. Denne har fått nytt kunstgress og et moderne lysanlegg. 

 

 Etablere ball binge på Skaidi. Denne er ferdigstilt. 

 

 Resynfaring Neverfjord O-kart. Gjennomført 
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I tillegg er det bygget en flott turnhall(basishall) med kampsport avdeling i kjelleren. Denne 

har vært et kjempeløft for en allerede stor og aktiv turn forening. 

Det er bygget en stor gymsal i den nye Baksalen skole hvor garderobene til denne også 

benyttes til kamper og andre arrangementer på Hammerfest stadion. Uteområdet til Skolen har 

blitt et populært nærmiljøanlegg bestående av kustgressløkke for fotball, streetbasket, 

trampoliner, balanseline mm.  

 

Hammerfest Alpinklubb har fått ny brukervennlig skiheis.  

På Sørøya er det merket tursti på langs av hele øya. 

Hammerfest sykkelklubb har bygget garasje/lager i tilknytning til målområdet for Skaidi 

Extreme i tillegg til at de har etablert et nett av sykkelstier i område. 

Breidablikk stadion har fått drenert langsiden mot fjellet for å forhindre overvann inne på 

stadion. Lysmastene er flyttet nærmere banen og det er montert opp flere lys i disse, ny 

resultattavle er montert og området mellom banen og skolen er asfaltert. 
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I perioden har de statlig sikrede friluftsområdene Nissenskogen, Tiberg(Rumpetrollvannet) og 

Jansvannet alle blitt rustet opp med nye lys, gangveier mm. Dette har man blant annet fått støtte 

til over statlige ordninger for slike områder. 

 

Like viktig er det at det i administrasjonen og blant politikere ser ut til å være felles forståelse 

for viktigheten av å legge til rette for friluftsliv og fysisk aktivitet. Dette gjenspeiles i politisk 

bestillinger om opprustning av de bynære vannene, sikring av turveien opp Tyven skaret (bilde 

forrige side) og tilskudd til dagsturhyttene på Tyven og Storfjellet. Det ble samtidig bevilget 

penger til opprustning og/eller etablering av nye turstier. 

 

 

Påbegynte anleggstiltak fra forrige plan 

H-Fest Arena har opparbeidet tomten. Kontrakt er inngått med entreprenør. Byggestart er satt 

til nov 2020.Hallen vil ferdigstilles i løpet av kommende planperiode. 

Tomten for utvidelse av Repparfjord golfbane er delvis opparbeidet slik at man kan gå i gang 

med å utvide fra 6 hulls bane til 9 hulls bane. 

Renovering av Isbjørnhallen, Breidablikkhallen og Sanitetsbadet. Det er gjort en god del på 

Isbjørnhallen for å forhindre lekkasjer, redusere støy i bassengrommet mens stupetårn, 

vegger, og dører har blitt malt samt at en god del lys mm er byttet og/eller reparert. Ny heis er 

også installert. Det ble i 2019 politisk vedtatt at Isbjørnhallen kan drives i inntil 5 år til før 

man enten gjør større utbedringer eller evt bygger nytt svømmeanlegg. Inntil endelig vedtak 

er gjort vil det trolig ikke bli utført omfattende renovering i noen av svømmehallene i 

Hammerfest sentrum. 

 

Utsatte anleggstiltak fra forrige planperiode 

Forsinkelser i det pågående prosjektet Sørøya på langs gjør at ingen turhytter der er satt opp. 

Det vil bli jobbet for at disse reises i kommende planperiode. 

Tursti Rundlia- kraftstasjon, Bru v elva v Bybo/kraftstasjon.  

Kunstgress Høyden ballplass (utgår trolig da denne er i konflikt med planlagt boligfelt i 

området). 

Tursti Rompetrollvannet – Rødsildrevn Turvei. 

Dagsturhytte Kvalsund. 
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4 Nå Situasjon For Anlegg 

4.1 Idrettsanlegg 

Idrettshaller/flerbrukshaller/gymsaler. 

Hammerfest har fire idrettshaller med håndballbane størrelse som benevnes som normalhaller. 

Disse er Isbjørnhallen, Breidablikkhallen, Kvalsundhallen og Flerbrukshallen i 

Hammerfesthallen.  Disse hallene er tilholdssted for håndball, volleyball, innebandy, 

badminton, fotball, Paint ball, friidrett, cricket og helsesportlagene for å nevne noen.  

Hammerfesthallen inneholder også en fotballhall med kunstgress (40x60m), flerbrukshallen er 

også tilrettelagt for friidrett med løpebane, lengde- og stav grop. 

  

Turnhallen inneholder frittstående gulv, skum grop og en rekke utstyr som kan stå framme 

permanent. I kjelleren på turnhallen kan det turnes, drive kampsport eller lignende aktiviteter. 

Det er stort sett turn og bryting som bruker turnhallen. 

Breilia aula er som en stor gymsal og regne. Gymsalen på Nye Baksalen skole er også stor.  

Kommunen har også mindre gymsaler på skolene i Kvalsund, Kokelv, Forsøl, Reindalen, 

Fuglenes, Breilia, Hønseby, Kårhamn, og Akkarfjord.   

 

 

Fotballanlegg. 

Kommunen har pr i dag en gressbane på Hammerfest stadion og to fotballbaner med kunstgress, 

på Breidablikk i Rypefjord og Leikvang i Kvalsund. I forhold til antall aktive er dette alt for lite 

for å avvikle treninger, kamper og turneringer. Hammerfest Arena vil langt på vei løse dagens 

utfordringer. På Hammerfest Stadion og i Bekkeli finnes mindre kunstgressbaner i størrelsen 

40x60m, hvor det kan avvikles treninger, men der finnes ikke garderober eller toalett. Ved 

Reindalen skole og Forsøl skole er det små kunstgressløkker. Det finnes også 9 ballbinger i 

kommunen. I tillegg har vi mange eldre ballplasser med grusdekke rundt i kommunen. Felles 

for disse er at de er i dårlig stand og brukes mindre enn tidligere. I noen tilfeller er det naturlig 

at disse grusløkkene omdisponeres til andre aktiviteter. På Nissenjordet har man tatt i bruk 

løkken til utendørs treningsapparater. Eldre fotballbaner i Forsøl, Akkarfjord, Neverfjord, 

Klubbukt og Kokelv er pr i dag ikke egnet for kampavvikling. Det ansees derimot heller ikke 

være behov for større fotballanlegg i disse områdene. 

 

 

 

Skiarenaer/Lysløyper. 

I byområdet er det i dag om lag 5.4 km med lysløyper. Disse er fordelt på Reindalen, 

Rumpetrollvannet, Jansvannet og Breidablikk. Traseen fra Tunnelbakken til Jansvannet via 

Langvannet er ikke i bruk og delvis tatt ned (2.8 km).  

Hovedarenaen for ski er Reindalen. Her er 2 km med lysløype og 1,6 km rulleskitrase. Arenaen 

er høyt prioritert med sporsetting og tilrettelagt aktivitet vinterstid. Lysløypene i Kvalsunddalen, 

Neverfjord og Skaidi har alle store mangler og behov for renovering
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Alpinanlegg.

Kommunen har to alpinanlegg. Et på Prærien i Hammerfest by som drives av Hammerfest 

alpinklubb og et på Skaidi som drives av Skaidi Alpin AS. 

Begge anleggene framstår i god stand. I Hammerfest er det bygget ny heis, mens det på Skaidi 

er reist en større garasje som gjør det lettere å ta vare på maskinparken. Det er dog utfordrende å 

drive lønnsomt. Spesielt gjelder dette for anlegget på Skaidi som er avhengig av godt besøk i 

helgene. Vær-, snø- og koronaforhold har gjort driften utfordrende den siste tiden.

Ridning. 

Det er en ridehall i kommunen. Denne er etablert i Turiparken.  Der er inne- og utendørs 

treningsbaner. Hammerfest staller AL eier og drifter anlegget. Det drives i tillegg en del med 

hest i privat regi blant annet i Forsøl og Kvalsund. 

 

Friidrett. 

Friidrettsanlegget ligger på Hammerfest stadion.  Deler av anlegget er relativt slitt og har behov 

for rehabilitering. I tillegg er det tilrettelagt for vintertrening inne i Hammerfest hallen.  

Motorsport. 

Skutercrossbane ved den gamle leirduebanen mot Forsøl. Hammerfest Racingklubb eier banen.  

I første omgang er det en bane for vinterbruk. Anlegget krever mye ressurser fra en liten klubb 

noe som går ut over aktiviteten. Det er et absolutt behov for en bane som kan brukes sommertid. 

 

Tennisbane: 

Tennisbanen ved Storvannet har fått kunstgressdekke. Banen har blitt et flott nærmiljøanlegg. 

 

Skyte anlegg. 

I Blåbærdalen er skyte anleggene samlet.  Hammerfest skytterlag og Vest-Finnmark jeger og 

fiskerforenings baner finnes her.  På Breilia skole er det innendørs bane for cal.0.22. I 

Reindalen er det en midlertidig skytebane for skiskyting. 

Det er også en innendørs treningsbane i Kvalsundhallen. 

Inne i Salenfjellet har Hammerfest Pistolklubb sin skytebane. 

Det er behov for en utendørs skytebane i Kvalsund området. Det jobbes med å få til et slikt 

anlegg i Klubbukt(Brensvik). 

 

Hundesportsanlegg: Hundeklubben har en midlertidig bane i Rypefjord. Her drives blant annet 

Agilt trening. Det er behov for en større bane, men viktigst for hundemiljøet er at man får et 

permanent anlegg. Midlertidigheten gjør at man kvier seg for å investere for tungt i dagens 

anlegg. Det er pr i dag ingen steder hundesporten kan bedrives innendørs. Dette er et savn. 

 

Svømmebasseng. 

Det finnes 6 svømmehaller i kommunen.  Isbjørnhallen, Breidablikkhallen, Sanitetsbadet, 

Kvalsund-, Kokelv- og Akkarfjord skolebad. Sanitetsbadet er varmtvannsbasseng. Anleggene er 

gamle og slitte og det må påregnes vedlikeholdstiltak for å drive disse. 
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Høsten 2019 ga Sintef tilstandsrapport på bassenget på Isbjørnhallen. Denne kom etter 

bassenget hadde vært stengt en stund grunnet antatt fare for at bassengkroppen kunne kollapse 

som følge av rust i armering. Det ble da gitt et tidsvindu på 5 år på å utbedre feilene evt få på 

plass et alternativ basseng. Et år er gått og det haster med å ta en avgjørelse for veien videre.  

 

 

Golf. 

Hammerfest og Kvalsund golfklubb trener og konkurrerer på banen som ligger i Repparfjord i   

Kvalsund kommune. Det er et lite minigolfanlegg i tilknytning til golfbanen.  

En golfsimulator er kommet på plass i byen og tidvis gjennomfører klubben treninger på 

gressbanen eller i Hammerfesthallen. 
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4.2 Nærmiljøanlegg 

Nærmiljøanlegg. 

Et nærmiljø anlegg skal stå åpent for alle, være gratis å bruke og der skal fortrinnsvis ikke 

tillates organiserte treninger eller konkurranser. Det er en rekke nærmiljøanlegg i kommunen. 

Disse er blant annet 9 ballbinger med kunstgress, 5 av disse finnes i tidligere Kvalsund 

kommune. Vi har to sandvolleyballbaner, en skatepark, en tennisbane, noen ball løkker, 

klatreanlegg, Nissenjordet aktivitetspark og frisbeegolfbanen på Salen mm.  

 

4.3 Friluftsanlegg  

 

Hammerfest kommune har pr i dag 8 dagsturhytter hvorav 6 på Kvaløya, en på Sørøya og en på  

Seiland. Det er også en åpen kommunal hytte på Tarhaldsen.  

Kommunen har også en rekke gapahuker og grillhytter åpen for alle som ønsker å drive  

friluftsliv. Kommunen har en rekke turstier, bord og benker utplassert i naturen, grillsteder,  

badebrygger. De mange lange anleggs- og/eller jordbruksveiene på Kvaløya, i Porsa, Kokelv, 

Kvalsunddalen er mye brukte «turveier» 

 

Skiltingen i fjellet kombinert med organiseringen av turkort, perleturer mm har gjort at stadig 

flere benytter seg av naturen rundt oss. I så måte er de utplasserte postkassene på mang en 

fjelltopp, med bøker for registrering, trolig de «anleggene» hvor kommunen får mest folkehelse 

igjen pr investerte krone. 

 

 
Den nye dagsturhytten på Tyven med postkassen for å registrere perleturer.
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4.4 Drift av anleggene 

Driftsansvaret for utendørsanleggene påhviler stort sett virksomheten for park, idrett og 

friluftsliv (PIF) som er en liten enhet med få hender. Det er derfor utfordrende å drifte alle 

anleggene slik at de ikke forfaller og/eller til enhver tid er tilrettelagt for brukerne på en 

tilfredsstillende måte.  Ved skader ol er det ofte kre3vende å få utbedret feilen raskt og 

tilfredsstillende. Etter sammenslåingen av de to kommunene skal de samme folkene drifte enda 

flere anlegg.  

Noen idrettslag drifter sine egne anlegg. (Golf, Alpint, skyting, racing mfl).  

Når det gjelder kommunale idrettshaller, bassenger og gymsaler ligger ansvaret for daglig drift 

og utleie hos PIF mens det er virksomheten for Byggdrift som besørger vedlikehold av 

bygningsmassen.  For både utendørs- og innendørs anleggene gjelder det at det er en del 

etterslep på vedlikehold. 

 

 

 

 

  

5   
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5 Analyse og Behov 

Hammerfest kommune skal bygge anlegg og legge til rette for trivsel og fysisk aktivitet.  Det er 

utfordrende å utvikle anlegg for den gruppen som kanskje trenger det mest, unge inaktive. Disse 

har ofte ikke noen organisasjon i ryggen til å utøve press. Det er utfordrende for kommunen å 

avdekke hvilke tilbud /tiltak som vil treffe denne og andre slike grupper best.  

Folkehelseprofilene varsler om økende utfordringer knyttet til overvekt, Muskel og 

skjelettsykdommer og psykiske plager 

Kommunen bør legge til rette for flerbruk av anleggene/alternativ bruk.  

 

Rehabilitering av eksisterende anlegg vil være viktig for å møte nye krav fra de ulike brukerne. 

Svømmehallene er gode eksempler på dette.  

Behovet for tilrettelegging av friluftsanlegg øker også. Spesielt er behovet stort nær 

bebyggelsen. Tilrettelegging og merking av turstier, samt oppføring av anlegg for friluftsliv i 

fjellet er en viktig del for å styrke folkehelsen samt øke barn og unges tilhørighet til friluftslivet. 

Viktigst er det likev å legge til rette for hverdagsaktivitet. Kan turstiene også fungere som 

effektive snarveier/ferdselsårer? Kan vi ha flere relevante og fristende nærmiljøanlegg nært der 

hvor folk bor. 

Dette må dog sees opp mot støy som slike anlegg ofte genererer for naboer og andre brukere av 

disse områdene. 

 

Kommunen har mange ballplasser med grusdekke. Disse brukes lite. Dette kan skyldes grus-

dekket eller at fotballen ikke fenger like mange som før. Trolig bør flere ball løkker brukes til 

andre formål, eventuelt få kunstgressdekke. 

Behovet for en ekstra fotballbane dekkes når Hammerfest Arena står ferdig. 

Skisesongene hos oss blir unødvendig korte pga snømangel. Snøsamlere er tatt i bruk på 

Reindalen skistadion og har gitt gode resultater, og traseen har blitt asfaltert noe som i tillegg til 

å gi et godt anlegg for å drive sommertrening på rulleski også forlenger vintersesongen 

betydelig da det er mulig å gå på ski straks man har 3 cm snø. 

 Det er behov for å få satt opp flere lys i skiløyper, ballbinger, og andre nærmiljøanlegg.  

 

Det er behov for å se på vår modell for å utvikle flest mulig og best mulige anlegg. Det er trolig 

mulig å oppnå en bedre og mer effektiv anleggsutvikling om brukerne selv realiserer anleggene 

med økonomisk støtte fra kommunen.  
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5.1 Arealbehov 

Det er i dag behov for areal til: 

Flytting av trase Kvalsund lysløype 

Motocrossbane for sommerbruk. 

Turstier. 

Salen Sykkelpark  

Bane for hundesport  

Golfbinge, drivingrange og golfbane nær Hammerfest by 

 

6 Mål og Utfordringer 

6.1 Statens mål for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

Nasjonale mål for idrett og fysisk aktivitet. 

”Idrett og fysisk aktivitet for alle”.  Det innebærer at flest mulig skal gis mulighet til å utøve 

idrett og fysisk aktivitet  

 

6.1 Kommunenes mål for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

 

Fysisk aktivitet og Naturopplevelse. 

Hammerfest kommunes innbyggere skal ha et tilbud om fysisk aktivitet og 

naturopplevelser ut fra egne behov og forutsetninger. Kommunens arbeid innenfor 

området skal fremme en livslang interesse for fysisk aktivitet og naturopplevelse. 
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6.2 Kommunenes mål for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

 

 

Idrett og friluftsliv har satt seg følgende mål for perioden: 

 

 Politisk vedtatt satser for kommunal støtte ved lag og foreningers realisering av idretts- 

nærmiljø og/eller frilufts anlegg for allmenheten.  

 Samarbeide med lag og foreninger som ønsker å legge til rette for økt aktivitet ved bla 

bygging av anlegg. 

 Alle lysløyper innfrir dagens krav. 

 Knytte sammen snarveier, gangveier, Sherpatrapp og turløypenettet i Hammerfest og 

omegn. 

 Etablering av sykkelpark på Salen. 

 Flere gapahuker, dagsturhytter og overnattingshytter. 

 Tidlig avklaring rundt framtidig bassengstruktur i Hammerfest by. 

 Legge til rette for at idretten raskest mulig kommer seg tilbake til normal aktivitet etter den 

pågående koronapandemien. 

 Styrke muligheten for at alle barn og unge kan delta i de aktivitetene de ønsker å delta i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fra åpningen av Leikvang.Stadion etter rehabilliteringen av anlegget. 

Planlagte anleggstiltak i perioden. 
 

Tabellforklaring. 

 Planlagt oppstart 
 Planlagt ferdigstillelse 
 Anleggsperiode  
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Planlagte anleggstiltak i perioden. 
 

 

Tabellforklaring. 

 Planlagt oppstart 
 Planlagt ferdigstillelse 
 Anleggsperiode  

 

Tiltak  
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Sherpatrapp Tyven             
Basseng Kvalsund skole             
H-fest arena fotballhall             
H-fest arena Klatrehall             
Skileikanlegg Baksalen skole             
Skileikanlegg Reindalen             
Tursti Rundlia - Hyggevann             
Tursti Rødsildreveien - Baksalen             
Turhytte 1 Sørøya på langs             
Turhytte 2 Sørøya på langs             
Dagsturhytte Kvalsund             
Gymsal Reindalen skole             
Renovere Lysløype Kvalsund             
Renovere lysløype Reindal             
Renovere lysløype Jansvannet - Baksalen             
Utvide Repparfjord golfbane             
Nytt kunstgress Breidablikk             
Salen sykkelpark             
Sykkelløype Baksalen skole             
Crossbane Hyggevann             
Skytebane Klubbukt(Brennsvika)             
Tursti m bru fra kraftstasjon til Bybo             
Renovere IBH evt Nytt basseng             
Nytt kunstgress stadion 40x60             
Permanent hundesportsbane Fjordadalen             
Tursti fra Gmlvn via Tyvensletta til Tyven             
             

 

6.3 Utfordringer  

6.3.1 Utfordring innen planlegging 

Kommunens utfordring ligger i å sikre at hensyn til idrett, friluftsliv og lek inngår i både 

langsiktig og kortsiktig planlegging til de forskjellige kommunale enheter og at disse planene 

blir samkjørte.  
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Videre er det utfordrende for administrasjonen å planlegge, finansiere og realisere så mange og 

små og store anlegg på en slik måte at sluttresultatene blir slik brukerne ønsker. 

 

6.3.2 Utfordring innen anleggsutvikling og forvaltning 

Reindrifta setter begrensninger/ gir oss utfordringer for hva som kan etableres i mange av våre 

områder. Økonomien vanskeliggjør forsvarlig vedlikehold og ønskede nyetableringer. 

I Hammerfest er det fortsatt en kultur for at kommunen skal bygge anlegg til idrettslagene. 

Dette fører potensielt til lavere involvering /bidrag fra idrettslagene og færre realiseringer. 

 

6.3.3 Utfordringer innen friluftsliv og fysisk aktivitet 

Mye av denne aktiviteten er ikke organisert, noe som gir utfordringer i forhold til kartlegging av 

mangler og behov. Hensyn til reindriftsnæringa krasjer noen ganger med ønsket tilrettelegging. 

Det meste av bruken har vi ikke gode metoder for å måle omfang, verdi og behov. 

Vi vet at tilrettelegging med dagsturhytter, turstier, skispor, skilting og kampanjer har en god 

effekt på å utløse aktivitet da denne er målbar. Alle de som ferdes ute i vår flotte natur utenom 

det som er tilrettelagt vet vi mindre om. Likevel er det de som ikke bedriver friluftsliv det ville 

vært mest interessant å vite mer om. Hvordan kan kommunen legge til rette for at enda flere tar 

i bruk naturen på en slik måte at den enkelte, men også kommunen får en positiv helse og 

trivselsgevinst? 

 

7 Økonomi 

Hvis en ønsker å satse på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, enten det er i et folkehelse- eller 

bolystperspektiv, så må en også være villig til å ta et økonomisk løft. De kommunale 

svømmebassengene vil kreve investeringer framover.  En del løkker og lysløyper har stått uten 

vedlikehold i mange år nå, slik at det i realiteten er snakk om renovering. Noen av turhyttene 

våre er modne for utskifting og mange anlegg trenger nye lys og gjerder. Det vil koste å ruste 

opp dette og siden ta vare på det. I tillegg kommer de anlegg/områder som en ønsker å bygge. 

Storhall til fotball og klatring, turstier, turhytter, sykkelløyper mm. For å ha mulighet til å 

realisere alt dette må kommunen, lagene og næringsliv samarbeide. I tillegg er det viktig at man 

bruke alle tilskuddsordninger som finnes. Kommune økonomien tilsier ikke at kommunen kan 

innfri alle lag og foreningers eller andre brukergruppers ønsker innenfor dagens økonomiske 

situasjon. 
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8 Handlingsprogram 

8.1  

8.1 Prioritert anleggsplan for utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv – kortsiktig del 

2020 - 2023 

Her er det snakk om i hvilken prioritert rekkefølge en ønsker utbetalt midler man søker 

spillemiddel ordningen. Her er det ikke snakk om rekkefølgen man prioriterer realisering av 

anlegg. 

Hammerfest kommune ønsker at anlegg som er ferdig og påbegynt skal prioriteres framfor nye 

anlegg.  Dette for at en skal ha en forutsigbarhet om når en blir tildelt spillemidler. Mindre 

private anlegg prioriteres foran kommunale anlegg. Dette gjøres for at private aktører skal ha 

muligheten til å gjennomføre sine prosjekt.   

 

Rehabilitering av både idrettsanlegg og nærmiljøanlegg må prioriteres i perioden. 

 

Handlingsprogrammet rulleres en gang i året, slik at endringer i prioriteringslisten vil kunne 

skje hvert år dersom det er endringer i statusen for anleggene.  

 

Ordinære anlegg – nyanlegg og rehabiliteringer 
 Anlegg Kostnader Spillemidler Status mnd/år 

1 Hammerfest Arena Fotballhall   Påbegynt  

2 Hammerfest Arena Klatrehall         Påbegynt  

3 Kvalsund basseng   Under planlegging 

4  Reindalen Gymsal    

 

8.2  

Anlegg for friluftsliv i fjellet. 
 Anlegg Kostnader Spillemidler Ansvarlig  Status mnd/år 

1 Dagsturhytte Kvalsund   Finnmark 

friluftsråd  

 

 

8.3  

Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. 
 Anlegg Kostnader Spillemidler Status mnd/år 

1 Baksalen skole Skileikanlegg    

2 Reindalen skileikanlegg    

3 Lys Baksalen skole skileikanlegg    

 Lys Reindalen skileikanlegg    
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8.4 Uprioritert liste 

Anleggsnavn Lokalisering Utbygger 

Lysløype Kokelv Hammerfest kommune 

Skiskytteranlegg – 10 skiver Reindalen  Hammerfest kommune 

Idrettshus sekretariat/tidtakning. Reindalen Hammerfest kommune 

Idrettshus lager Reindalen Hammerfest skiklubb 

Skileikanlegg Reindalen  Hammerfest kommune 

Kunstgressløkke  Baksalen Skole Hammerfest Kommune 

Klatrestativ, leke- og ballplasser Hammerfest kommune Hammerfest kommune 

Sykkelløyper ved skolene Hammerfest kommune Hammerfest kommune 

Tennisbane v/ Hammerfesthallen Hammerfest kommune 

Kunstgress løkke Svarthammarn Hammerfest kommune 

Balløkker Hammerfest kommune Hammerfest kommune 

Turvei rundt Mellomvannet Mellomvannet Hammerfest kommune 

Aktivitetspark/nærmiljøanlegg Nissenjordet Hammerfest kommune 

Knytte sammen turveier Hammerfest og omegn Hammerfest kommune 

Etablere nye turstier Hammerfest kommune Hammerfest kommune 

Standard skilting av turløyper/mål Kvaløya/Seiland/Sørøya Hammerfest kommune 

Opparbeide bane for hundesport Fjordadalen Hammerfest kommune 

Fiskepunkt/gapahuk/grillsted/strand Holmen v Storvannet Hammerfest kommune 

Gapahuk Ytre Forsøl Forsøl Bygdelag/ kommunen 

Badeland/nytt basseng Hammerfest Hammerfest Kommune 

Ruste opp Forsøl Idrettsbane Forsøl Hammerfest kommune 

Sikre trase i Tyvenskaret Baksalen/tyven Hammerfest kommune 

Turhytter  Sørøya Hammerfest kommune 

Skøytebane  Ved Hammerfesthallen eller 

på Hammerfest Stadion 

Hammerfest kommune 

Skytterhus Blåbærdalen Hammerfest skytterlag 

Nytt kunstgress Breidablikk Stadion Hammerfest kommune 
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Nye dagsturhytter Hammerfest kommune Hammerfest kommune 

Sandvolleyballbane Drikkevannet  Hammerfest kommune 

Golfbinge Hammerfest Hammerfest golfklubb 

Golfbane Hammerfest  Hammerfest golfklubb 

Trimløype  Jansvannet Hammerfest kommune 

Kunstgressbane 11  Prærien Hif/Stein 

Nytt kunstgress H-fest Stadion Hammerfest Stadion Hammerfest kommune 

Oppgradere crossbanen Forsølhøgda Racing klubben 

Vedlikehold Svømmehall Isbjørnhallen, Sanitetsbadet, 

Breidablikk 

Hammerfest Kommune 

Vedlikehold idrettshall Hammerfest kommune Hammerfest kommune 

Skilting i fjellet Hammerfest kommune Hammerfest kommune 

Ishall Hammerfest kommune Hammerfest kommune 

Lyssetting av turveier ute i 

terrenget 

Hammerfest kommune Hammerfest kommune 

Pumptrack Skaidi Hammerfest kommune 

Helårs sykkelsti/skiløype Skaidi Hammerfest kommune 

 

 


