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Oppsummering av mottatte innspill fra spørreskjema 

Innspill fra Type anleggsprosjekt Beskrivelse Er det noen typer 
anlegg du savner i 
ditt nærmiljø for å 
kunne drive med 
idrett, fysisk 
aktivitet og/eller 
friluftsliv? 

Hvordan er 
rammevilkårene i 
dag for din 
aktivitet/virksomhet? 
(kompetanse, 
kapasitet, anlegg, 
etc.) 

Hva kan Harstad 
kommune gjøre for å 
bidra til utvikling av 
din/deres virksomhet? 

Andre innspill og 
kommentarer til 
planarbeidet? 

Terje Olsen 
 

Friluftstiltak: 
Altevågen/Sølvskeivågen 
friluftspark 
 

Ønsker at HK skal ta initiativ 
til bedre tilrettelegging av 
Altevågen/Sølvskeivågen. 
- Tilrettelegge for ulike 

aktiviteter 
- Badeplass 
- Opparbeidelse av 

stier/løypenettverk 
- Parkering, renovasjon 

og sanitæranlegg  

Eventuelle kommentarer: 
Dette er et privat forslag og 
innebærer at kommunen må 
initiere en organisering av 
det videre arbeidet der flere 
ulike interessentgrupper kan 
komme med. 

Et sentrumsnært 
område for 
skatemiljøet i 
tilknytning til 
kollektivknutepunkt.  

Det bør det 
reetableres et 
kommunalt kontor 
som kan fungere 
som hjelpesentral og 
knutepunkt for alle 
organisasjonenes 
interesser. Kall det 
gjerne Kontoret for 
kultur, idrett og 
friluftsliv. Dit kan 
flere samlokaliseres 
og derved skape et 
dynamisk miljø. 

Innarbeide prosjekt 
Altevågen/Sølvskeivågen i 
VHP 2019 

 



2 
 

Harstad 
turnforening 
(styreleder) 
Geir Borch 
Karlsen 

Nytt idrettsanlegg: 
Turnhall (stor basishall) 
for Harstad turnforening 
 
 

Bør realiseres så snart som 
mulig 2019-2022. 
Får ikke tilstrekkelig med 
treningstid.  500 barn på 
venteliste. 
Harstad turnforening har 
jobbet i 10 år for realisering 
av en turnhall i Harstad. 
Behov minimum 1500 m2 
gulvareal (idrettsareal) 
hvorav ca 60 % vil ha fast 
oppsatt turnutstyr, og ca 40 
% utstyrt som "vanlig 
gymsal". Hallen 
kan realiseres som en privat 
eller kommunal hall eller 
som del av ny vgs. Hallen vil 
ha en total grunnflate på 
minimum 2000 m2. 
Byggekostnadene estimeres 
til ca 55-60 millioner ut fra 
en rekke tilsvarende haller 
som er bygget i Norge de 
siste årene. Dersom hallen 
bygges som en tilbygg til for 
eksempel Stangneshallen vil 
det kunne gi innsparinger ift. 
garderober og 
administrative arealer, og 
muligens noe på 
infrastruktur, vei, parkering, 
strøm, vann og avløp. 
 
Planlegger større 
idrettsarrangement: 
Ungdoms- og 
voksenkretsturnstevne 2019 

Turnhall/Stor 
basishall 

Vi jobber med å øke 
trenerkompetansen 
for å forberede oss 
på å kunne gi et 
tilbud til ca 1000 
barn når turnhallen 
er bygget 

Gi areal/tomt til 
turnhallen. Gi økonomisk 
støtte til hallen og utstede 
kommunal garanti under 
bygging/frem til hallen 
er fullfinansiert. Prioritere 
hallen ift tippemidler. 
Prioritere hallen ift ny 
kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv. 

Turn er en av tre 
idretter som 
Harstadidretten 
enstemmig satte som 
pri 1 ift nye 
idrettsanlegg. Dette 
fremkommer av 
vedtaket i 
Harstadidretten og i 
"Idrettsbyen Harstad" 
som er utarbeidet av 
Harstad idrettsråd. 
Varaordfører Fjellstad 
sa klart at dersom 
idretten i Harstad ble 
enig om en 
prioritering, skulle 
kommunen følge 
denne. Vi legger 
derfor til 
grunn at kommunen 
vil holde på denne 
prioriteringen. 



3 
 

Harstad 
Idrettslag 
Helge 
Eriksen 

Rehabilitering av 
eksisterende 
idrettsanlegg: 
Harstad Stadion 

Harstad Idrettslag ønsker i 
samarbeid med Harstad 
kommune å utvikle Harstad 
stadion til byens 
sentralanlegg for fotball. 
Det betyr bl.a. tribune med 
tak, jevnlig kunstgress-skifte 
og generell oppgradering i 
forhold til NFFs lisenskrav. 
 
Får tilstrekkelig med 
treningstid.  
 
Planlegger større 
idrettsarrangement: 
Toppfotball 

Storhall fotball i 
by/region 

Generelt gode, men 
avhengig av frivillige 
og godt samarbeid 
med Harstad 
kommune. 

Lage en 
oppgraderingsplan for 
Harstad stadion i 
samarbeid med brukerne 

 

Medkila 
Skilag  
Jon Arne 
Torbergsen 

Rehabilitering av 
eksisterende 
idrettsanlegg: 
Klubbhus Medkila Skilag, 
Folkeparken 

Planlagt oppstart 2020. 
Stipulert 
investeringskostnad 
4,5 mill. Stipulert kostnad for 
drift og vedlikehold 
40 000 per år. Estimert 
investeringskostnad har ikke 
medtatt reduksjon for 
egeninnsats. Prosjektet er i 
tidlig fase, og mindre 
endringer kan oppstå. 
 
Planlegger større 
idrettsarrangement: 
Norgescup senior 2019, 
Nordnorsk mesterskap 2020. 
Samarbeid med IF 
Kilkameratene.  

Medkila skilag har 
behov for 
oppgradert 
klubbhus, 
klubbfasiliteter og 
et møtested for 
klubbens 
medlemmer. 
Generelt trenger 
Harstad et 
rulleskianlegg. Dette 
hadde vært fint å få 
realisert et slikt 
anlegg, som vil gi en 
tryggere 
treningshverdag 
spesielt for de 
yngste utøverne. 

Medkila skilag sitt 
klubbhus/ brakke 
fremstår i dag som 
særdeles slitent og 
har behov for 
oppgradering. Det er 
utarbeidet skisser fra 
arkitekt og 
ingeniørfaglige 
kostnadskalkyler for 
riving og nybygg av 
klubbhuset i 
Folkeparken. 
Medkila skilag har 
dårlige rammevilkår 
for utvikling med 
dagens fasiliteter. 
Prosjektet tar 
utgangspunkt i 
samme størrelse 
(fotavtrykk) og 

Kommunen kan bidra til 
ytterligere utvikling av 
skianlegget i Kilbotn. 
Kommunen kan 
ytterligere bidra til 
- bredere traséer 
- vurdere utvidet 

lyssetting (lengre 
traséer med lys) 

- bedre skilting i 
løypenettet i 
Folkeparken 

 
Harstad kommune gjør 
imidlertid et meget godt 
arbeide med å 
tilrettelegge for aktivitet i 
Folkeparken. 
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volum som 
eksisterende brakke, 
og vil dermed ikke 
endre på forholdene 
i Folkeparken. 

Harstad 
Turlag 
Vebjørn 
Kleiving 
 

Friluftstiltak: 
Turløype 
Grønnkollenhytta 

Tilrettelegge for å kunne 
lage skiløype/tursti mellom 
eksisterende løype på 
myrene mellom travbanen 
og fjellveien og til 
Grønnkollenhytta samt 
videreutvikle sti/vei fra 
Grønnkollenhytta til 
fjellveien. Grønnkollenhytta 
eies av Harstad Turlag, 
turlaget har planer for en 
betydelig restaurering av 
hytta. Hytta blir 
brukt en del av skoleklasser 
men har et betydelig større 
potensial for slik bruk med 
bedre adkomst og 
oppgradering. Siste del av 
stien mellom fjellveien og 
hytta (nærmest hytta) er 
oppgradert med en gangvei 
over ei myr, 
finansiert av fylkesmidler. 
Naturlig med videre 
oppgradering av sti/vei mot 
fjellveien. 

 Harstad Turlag er en 
stor forening med 
god tilgang på 
frivillige til dugnad 
og har god 
arbeidslyst for slike 
prosjekt. 

I denne saken er det 
behov for hjelp i en 
eventuell 
reguleringssak/kontakt 
med grunneierne langs 
den planlagte 
traseen. Fra 
Grønnkollenhytta og mot 
fjellveien er det Harstad 
Kommune som er 
grunneier, her er det 
behov for 
maskinell hjelp. 

 

 


