Aktivitet på skateparken ved Sarpsborg stadion åpningshelga i september 2015

KOMMUNEDELPLAN FYSISK AKTIVITET

HANDLINGSPROGRAM 2016-2019
Idrettsanlegg
Nærmiljøanlegg
Uprioritert liste
Oversikt kommunale lekeplasser/ nærmiljøanlegg

Vedtatt av bystyret i sak 116/15 i møte 10.12.2015

Innledning
For å komme i betraktning for tildeling av spillemidler fra Kulturdepartementet, må kommunene
utarbeide en plan for fysisk aktivitet.
Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2014-2025, ble vedtatt av bystyret i sak 79/13 i møte 5. desember
2013. Handlingsprogrammet som er å betrakte som del 2 av planen ble vedtatt for perioden 2014-17.
Handlingsdelen for perioden 2015-2018 ble rullert ved behandlingen av spillemiddelsøknader i
bystyret i sak 94/14 i møte 11.12.2014 .
Handlingsprogrammet skal vise liste for den nærmeste 4-års perioden over anlegg med kostnader og
spillemidler. Kommunale tiltak i planen knyttes opp mot kommunens handlingsprogram med
økonomiplan for samme 4-års periode. For kommunale tiltak eller anleggsutbygginger som forutsetter
større kommunale tilskudd, vil handlingsprogrammets oversikt over uprioritert tiltak fungere som
innspill til idretts-, frilufts- og nærmiljøtiltak til behandlingen av kommunens økonomiplan- og
årsbudsjett.
Det er en utfordring å få lag og foreninger som har planer om tiltak som det kan søkes spillemidler til,
om å melde fra om dette, slik at tiltakene kan innarbeides i handlingsprogrammet. I foreningslivet er
det ikke like vanlig som i det offentlige å operere med 4-årige handlingsprogrammer. Sarpsborg
idrettsråd søker imidlertid å ivareta en koordinerende rolle mot idrettslag, men stønadsberettigede
organisasjoner henvender seg direkte til kommunen.
For å komme i betraktning til tilskudd, er det et ufravikelig vilkår at tiltaket er innarbeidet i
handlingsprogrammet og at det foreligger en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning enten fra
kommunen eller Kulturdepartementet. Den idrettsfunksjonelle forhåndsgodkjenningen erstattes ikke
av byggemelding/ byggetillatelse etter plan- og bygningsloven, men kommer i tillegg til denne. Tiltak
alle godkjenninger kan igangsettes før det er innvilget tilskudd av spillemidlene, hvis søkeren har
økonomi til å ta denne risikoen. Selv om det foreligger idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er ikke
dette noen garanti for tildeling av spillemidler, det gir kun anledning til å søke. Retningslinjene
justeres også årlig, dette må også søkere være klar over, når man setter i gang tiltak før tilsagn
foreligger.
Tiltak kan igangsettes før det er innvilget tilskudd av spillemidlene, hvis søkeren har økonomi til å
forskottere tiltaket. For å komme i betraktning til tilskudd, er det et ufravikelig vilkår at tiltaket er
innarbeidet i handlingsprogrammet og at det foreligger en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
enten fra kommunen eller Kulturdepartementet. Den idrettsfunksjonelle forhåndsgodkjenningen
erstattes ikke av byggemelding/ byggetillatelse etter plan- og bygningsloven, men kommer i tillegg til
denne.
Handlingsprogrammet inneholder:





Liste over idrettsanlegg som planlegges bygget i perioden 2016-2019.
Liste over nærmiljøanlegg som planlegges bygget i perioden 2016-2019
Uprioritert liste spillemidler 2020-2026 (registrerte behov og ønsker)
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Fra og med 2009 har søknader om spillemidler blitt fremmet og saksbehandlet i et elektronisk
søknadssystem som departementet har fått utviklet. Kommunen bistår de søkere som har behov for det
med å få registrert søknader.

Sarpsborg idrettsråds anleggsstrategi
«Sarpsborgidretten skal legge til rette for at anleggsressursene utnyttes på en slik måte at en dekker
behovet for forskjellige typer idrett og friluftslivsmessig aktivitet. Fokus i anleggsutviklingen må være
på idrettsanlegg med stort brukerpotensial og flerbruksanlegg. Idrettsanlegg bør lokaliseres og
utvikles slik at de blir viktige sosiale møteplasser der barn og ungdoms interesser og behov er
ivaretatt.
Momenter som skal vektlegges i anleggsutviklingen i perioden:
- økt fysisk aktivitet i hele befolkningen
- flerbruk/sambruk/samarbeid
- vektlegge tilbud til barn/ungdom og jenter spesielt
- prioritet på å hindre frafallet blant unge fra idretten
- gir nye /økt tilbud der det i dag er begrenset tilbud
- strengt nødvendig anlegg for at idretten/lagets aktiviteter skal "overleve"

Fylkeskommunal utbygging av arealer i for innendørs fysisk aktivitet
Østfold fylkeskommune har vedtatt en plan for utvikling og utbygging av videregående skoler. Det
framgår av denne at det vil bli bygd idrettsflater både på Greåker og Kalnes videregående skoler.
I fylkesrådmannens saksframlegg til behandling av ny tilbudsstruktur for den videregående skolen
(behandlet 26.2.15) heter det bl.a.:
"På bakgrunn av Idrettskretsens uttalelse vil fylkesrådmannen understreke at det rutinemessig skal
være en dialog med Idrettskretsen og berørte kommuner når byggeprosjekt som involverer mulige
idrettshaller/ flerbrukshaller igangsettes for å avklare mulighetene for mulige samarbeidsløsninger dette er for øvrig i tråd med fastsatte kriterier i Skolebruksplanens del 1."
Østfold idrettskrets ønsker at fylkeskommuner og kommuner samarbeider med idretten for at
utbyggingen av arealer for fysisk aktivitet ved de videregående skolene skal utløse interkommunale
anlegg og grunnleggende basisanlegg. I den forbindelse kan det også pekes på at det i forbindelse med
behandlingen av økonomiplanen for Østfold fylkeskommune for 2016-2019, ble gjort følgende vedtak:
«Samarbeide med idretten for å jobbe fram prioriterte regionale anlegg som også kan brukes
ved nasjonale og internasjonale arrangementer.»
Det er mulig at Østfold fylkeskommune vil følge opp dette ved å invitere til et interkommunalt
samarbeid. En av regionene som det bør ligge til rette for dette er Nedre-Glomma.
Utbygging av idrettshaller i tilknytning til videregående skoler, vil uavhengig av dette, bidra til en
vesentlig kapasitetsøkning på innendørs idrettsflater i Sarpsborg kommune. Samtidig er det en
mulighet for å vurdere om fylkeskommune og kommune kan ha felles interesse av et samarbeid. Når
det gjelder Greåker kan dette også gjelde skolens bruk. Det tenkes her på at det i kommuneplanens
arealdel er avsatt tomt for ny Tindlund ungdomsskole vis á vis Greåker videregående skole. Det bør
søkes samarbeid med fylkeskommunen for å få vurdert om utbyggingen av idrettsarealer ved Greåker
og Kalnes videregående skoler, også kan gi tilbud til særidretter som mangler arealer.
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Søknadsvolum og tildelinger i 2014 og 2015
De to siste årene har Sarpsborg hatt følgende søknadsvolum og blitt innvilget følgende tilskudd:
Ordinære anlegg:
Tekst
Antall søknader
Søknadsvolum i 1000 kr
Innvilget tilskudd i 1000 kr
Innvilget i prosent
Antall innvilgede søknader
Antall søknader avslått
Nærmiljøanlegg:
Tekst
Antall søknader
Søknadsvolum i 1000 kr
Innvilget tilskudd i 1000 kr
Innvilget i prosent
Antall innvilgede søknader
Antall søknader avslått

2014

2015

16
25.833
9.966
38,58%
10
6

13
26.637
10.065
37,79
8
5

2014

2015

9
1.289
689
53,45%
7
2

13
2.665
1.800
67,54
7
6

I dette bildet hører med at søknad om 10 mill. kr til Sparta Amfi ble innvilget 3,3 mill. kr i 2014 og
3,35 mill. kr i 2015. I 2015 ble søknaden om tilskudd til flerbrukshallen på Sandesundsveien skole
innvilget med 1,8 av en søknadssum på 5,405 mill. kr. Skateparken ved Sarpsborg stadion ble i 2015
innvilget med 1,15 mill. kr av søknadssummen på 2,3 mill. kr.

Søknader 2016
Tiltak som har fått deltildeling
Fryseanlegg, tilgjengelighet mm. Sparta Amfi,
Sarpsborg kommune
Skateanlegg, Sarpsborg stadion, Sarpsborg
kommune
Idrettshall m/hoppegrop Sandesundsveien skole,
Sarpsborg kommune (*)
Sum

Tall i 1000 kr
Søknadssum
3.350
1.150
3.605
8.105

(*) Tilkudd til idrettshallen på Sandesundsveien skole vil bli fordelt over 2 år.

Fornyede søknader som ikke har fått tildeling
Klubbhus, Skjeberg Sportsklubb
Rulleskiløype, Harehjellen, Trøsken IL
Rehabilitering av golfbane, Skjeberg golfklubb
Rehabilitering og utvidelse av vanningsanlegg,
Skjeberg golfklubb
Rehabilitering av kunstisbane, Sarpsborg
kommune
Sum
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Tall i 1000 kr
Søknadssum
1.150
805
395
365
5.750
8.465

Nærmiljøsøknader som fremmes på nytt
Treningspparater Glengshølen
Nærmiljøkart Hafslundskogen
Nærmiljøkart Kalnesskogen
Aktivitetsflate Hannestadfjellet
Klatrevett Sandesundsveien skole
Kunstgressflate Sandesundsveien skole
Sum

Tall i 1000 kr
Søknadssum
150
105
100
200
170
130
855

Nye søknader:
Dette er de nye idrettsanleggssøknadene:
 Garderober Skjeberg Sportsklubb, tilleggssøknad pga høyere kostnader enn budsjettert
 7’er kunstgressbane, Yven IF (ombygging og utvidelse av eksisterende grusbane)
 Rehabilierting av grusbane, Varteig IL
 Sanitæranlegg Harehjellen, Trøsken IL (anlegg som skal stå åpent for publikum uavhengig av
at klubbhuset er betjent)
 Orienteringskart Rudskogen, Varteig o-lag (kart som skal benyttes under o-festivalen 2016).
 Nye vant i Sparta Amfi, Sarpsborg kommune (pålegg fra Norges ishockeyforbund – det er
ikke avklart om KUD gir dispensasjon fra regelverket, slik at søknaden blir godkjent.
 Rehabilitering av garderober, Sarpsborg roklubb.

Det fremmes følgende nye nærmiljøsøknader:
 Kunstgressflate, Alvimhaugen skole (ferdigstilt september 2015)
 Rehabilitering av ballbinge, Navestad IF
 Rehabilitering av balløkke, Iseløkka velforening
 Aktivitetsflate, Hannestad skole
 Nærmiljøkart Sarpsborg sentrum, Sarpsborg kommune (Samarbeid med O-festivalen 2016 tiltaket finansiert ved vedtak i bystyret)
 Nærmiljøkart Storedal, Sarpsborg kommune (utarbeidet sommeren 2015)
 Aktivitetsflate med fallunderlag, Glengshølen, Sarpsborg kommune
 Petanque-baner i Kulås, Sarpsborg kommune
 Turløyper i Kulås, Sarpsborg kommune
 Treningsapparater i Kulås, Sarpsborg kommune
 Klatrepyramide i kvartal 88, Sarpsborg kommune
 Kunstgressflate, Tindlund barneskole
 Aktivitesapparater, Olsokveien borettslag

Rullering av handlingsprogrammet:
I tillegg til en del endringer som framgår av oversikten over årets søknader, er det foretatt en del
endringer i handlingsprogrammet i år 2016-2019, samt på uprioritert liste.
På lista over idrettsanlegg er følgende tiltak innarbeidet (2017-2019):
 Bane for radiostyrte biler, Inspiria Eiendom AS
 Flowanlegg – en form for skateanlegg, Inspiria Eiendom AS
 Idrettshall Sandbakken, inntatt etter vedtak i Sarpsborg bystyre 10.12.2015 sak 116/15.
 Idrettshall Kalnes, Østfold fylkeskommune (jfr plan for utbygging av videregående skoler)
 7’er kunstgressbane, Sarpsborg fotballklubb (flyttet fra nærmiljøanlegg etter klubbens ønske)
 Idrettshall Greåker (jfr plan for utbygging av videregående skoler)
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Når det gjelder nærmiljøanlegg er det foretatt følgende suppleringer (2017-2019):
 Nærmiljøkart Østtorp, DNT-Nedre Glomma
 Utvidelse av skateanlegg v/Skjebergsenteret, Sarpsborg kommune
 Turløype, Inspiria Eiendom AS
 Basketbane, Inspiria Eiendom AS
 Kunstisflate, Inspiria Eiendom AS
 Parkour, Kalnes videregående skole

Det er også foretatt noen suppleringer på uprioritert liste. Det understrekes at dette kun er en oversikt
over innmeldte behov og ønsker. Det er ikke foretatt noen vurderinger av muligheten for eller
realismen i å gjennomføre disse tiltakene, heller ikke ut over 4-års perioden.

Rehabilitering av kunstisbanen høsten 2016 . Her legges kjølerør og armeringslag nr 2.
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Handlingsprogram spillemiddeltiltak 2016-2019
Idrettsanlegg (ordinære anlegg)

Alle tall i 1000 kr
Kostnads-

Tiltak
Fryseanlegg, tilgjengelighet
mm Sparta Amfi
Skateanlegg Valaskjold
gård
Idrettshall nye
Sandesundsveien skole
Garderober, restsøknad

Søker
Sarpsborg kommune

Søknad om spillemidler

overslag
År 2016
År 2017
30000
3350

Sarpsborg kommune

6300

1150

Sarpsborg kommune

25000

3605

Skjeberg Sportsklubb

4285

109

Klubbhus
Rulleskiløype, Harehjellen
Rehabilitering av golfbane
Rehabilitering av vanningsanlegg på golfbane
7’er kunstgressbane

Skjeberg Sportsklubb
Trøsken IL
Skjeberg golfklubb
Skjeberg golfklubb

3561
2892
1031
951

1150
805
395
365

Yven IF

2784

805

Rehabilitering av grusbane

Varteig IL

660

253

Sanitæranlegg, Harehjellen
O-kart Rudskogen - ofestival 2016
Rehabilitering av
kunstisbane

Trøsken IL

412

158

Varteig O-lag

662

253

Sarpsborg kommune

15000

5750

Nye vant Sparta Amfi
Rehabilitering av
garderober
Idrettshall Sandbakken
Idrettshall Kalnes
Dagsturhytte Østtorp

Sarpsborg kommune

2900

805

975
67000
35000

373

Sarpsborg Roklubb
Sarpsborg kommune
Østfold fylkeskommune
Nedre Glomma
Turistforening

År 2018

År 2019

10000
5800

900

345

Borgen IL
Bane for radiostyrte biler
(kombinert med annen bruk)

2100

805

900

345

Trøsken IL /Sarpsborg o-lag
Skate – Flow

390
2000

150
767

Kunstgress Navestad
7’er kunstgressbane,
Kurland

Navestad IF

3000

1150

Sarpsborg fotballklubb

2100

805

Idrettshall Greåker

Østfold fylkeskommune

75000

15000

Garderobe Moa
Sanitæranlegg kommunebrygga
Sanitæranlegg
Bodalstranda

Greåker IF

1200

460

Sarpsborg kommune

1000

383

Sarpsborg kommune

1000

383

7’er kunstgressbane,
Sandbakken
Inspiria Eiendom AS
O-kart Ravnsjø –
Norwegian Spring
Inspiria Eiendom AS
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Nærmiljøanlegg

Alle tall i 1000 kr

Tiltak
Nærmiljøkart
Hafslundskogen
Kunstgressflate
Rehabilitering ballbinge
Rehabilitering balløkke
Aktivitetsflate med
kunststoffdekke
Klatrevegg, nye
Sandesundveien skole
Kunstgressbane, nye
Sandesundsveien skole
Nærmiljøkart Sarpsborg
sentrum

Søker

Kostnads-

Søknad om spillemidler

overslag

År 2016

År 2017

År 2018

Sarpsborg orienteringslag
Alvimhaugen skole
Navestad IF
Iseløkka velforening

210
452
164
120

105
226
82
60

Hannestad skole

520

260

Sarpsborg kommune

340

170

Sarpsborg kommune

260

130

Sarpsborg kommune

200

100

Nærmiljøkart Storedal
Aktivitetsflate med
fallunderlag, Glengshølen

Sarpsborg kommune

60

30

Sarpsborg kommune

124

62

Petanque-baner i Kulås

Sarpsborg kommune

500

250

Turløyper i Kulås

Sarpsborg komune

600

300

Treningsapparater i Kulås

Sarpsborg kommune

400

200

Klatrepyramide i kvatal 88

Sarpsborg kommune

100

50

Kunstgressflate

Tindlund barneskole

600

300

Aktivitetsapparater
Treningsapparater,
Glengshølen
Aktivitetsflate
Hannestadfjellet
Nærmiljøkart
Kalnesskogen

Olsokveien borettslag

200

100

Sarpsborg kommune

300

150

Sarpsborg kommune

400

200

Sarpsborg orienteringslag

201

100

Nærmiljøkart, Østtorp
Utvidelse av skateanlegg
Skjeberg
Nærmiljøkart Hasle
Løpebane, hoppegrop,
Hafslundsøy

DNT-Nedre Glomma

100

50

Sarpsborg kommune
Varteig o-lag

300
60

150
30

Hafslundsøy skole

100

50

Inspiria Eiendom AS

Turløype

400

200

Inspiria Eiendom AS

Basketbane

300

150

Inspiria Eiendom AS

Kunstisflate

1700

850

Parkour
Tursti (joggeløype)
området v/stadion

Kalnes videregående skole

200

100

Sarpsborg kommune

400

100

8

År 2019

Tiltak
Sandvolleyballbane
området v/stadion
Løpebane, hoppegrop,
området ved stadion
Sandvolleyballbane nr 2
Glengshølen
Tursti Glengshølen Opsund
Tursti Glengshølen Opsund
Nytt dekke på
aktivitetsareal

Søker

Kostnad År 2016

År 2017

År 2018 År 2019

Sarpsborg kommune

150

75

Kruseløkka ungdomsskole

400

200

Sarpsborg kommune

150

75

Sarpsborg kommune

200

100

Sarpsborg kommune

200

100

Greåker videregående skole

600

300

En god del år har Sarpsborg kommune gjennom folkehelsearbeidet arrangert «Månedens tur». Mange av turene,
som bildet fra Øketangen i Skjeberg viser, hatt stor oppslutning. Her gås det «gåsegang» fra en av de ytterste
holmene i Kålvika. Turene har gått på for mange særpinger på ukjente stier. I 2015 gikk Månedens tur på
følgende steder.
1. mars: Alvim - Greåker
12. april:
Ise - Haga Hoel
3. mai:
Minge
7. juni:
Isesjøstien
2. august:
Holleby/Krumsdalen
6. september:
Solli
4. oktober:
Hafslundskogen
1. november:
Fra Bruddet til Blåkollen
Informasjon og kart over turene finnes på kommunens nettside: http://www.sarpsborg.com/manedenstur.
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Uprioritert liste spillemidler 2019-2025
(registrerte behov og ønsker)

Tiltak
FOTBALLANLEGG:

Forslagsstiller

Merknad, se mer utfyllende i utredningen

Sarpsborg 08

Kalnes videregående skole ønsker på sikt å få etablert
kunstgressbane. Mulighet kan være at denne utvides
slik at den kan benyttes til amerikansk fotball. Klubb i
kommunen mangler tilfredsstillende anlegg
Vurderer alternativer på bakgrunn av dagens kapasitet.
Arealet eies av Sarpsborg kommune og benyttes også
som til parkering ved arrangement i Sparta Amfi.
Ikke avklart type dekke eller tidspunkt for utbygging
Sarpsborg 08, mener dette må skiftes hvert 5. år.
Spillemidler gis etter 10 år. Med godt vedlikehold antas
det at levetiden kan økes. Det er ikke aktuelt å skifte
kunstgresset så lenge dekket tilfredsstiller NFF’s krav
på aktuelt divisjonsnivå.
Klubben skisserer at brukt kunstgress fra hovedbanen
kan benyttes her. Det gjør at det ikke kan innvilges
spillemidler til kunstgresset. Treningsfeltet benyttes i
dag har andre lag enn Sb 08. Sb 08 har et selvstendig
ansvar for egne anleggsbehov, ut over det SK har å
tilby.

Klubbhus med treningsrom

Tindlund IF

Ønsker klubbhus med lokaler for møter, treningsrom og
sosiale sammenkomster. Mangler tomt, tenker seg bruk
av kommunal grunn – må tas opp med SK som
grunneier.

Innendørs fotballhall
60x40m

Sarpsborg 08

11'er kunstgressbane/
kombinert bane for
amerikansk fotball
7’er alt 11 kunstgressbane
7’er kunstgress på
grusbanen v/Sparta Amfi
7’er kunstgress

Skifte av kunstgress på
hovedbanen Sarpsborg
stadion

Kunstgress m/undervarme
på treningsfeltet v/stadion
HALLER/ KLUBBHUS

Kalnes videregående skole
Tune
IL Sparta Sarpsborg
Skjeberg Sportsklubb

Sarpsborg 08

Tennishall
KUNSTISEN

Sarpsborg Tennisklubb

Så lenge Østfoldhallen kan brukes, anses dette uaktuelt
å vurdere/ utrede.
Boblehall ved klubbens anlegg i Kulås er ikke godkjent.
SIR har avvist forslag om lokalisering på Sarpsborg
stadion. Foreløpig ikke kjennskap til andre konkrete
forslag til lokalisering. Finansiering av pemanent hall
antas å være avhengig av samarbeidspartnere..

Varmestue, sekretariat mm
ORIENTERING:

Sarpsborg kommune

Legge bedre til rette for uorganisert aktivitet og trening/
arrangement

Orienteringskart
SKI-/ TURLØYPER:
Lysløypetraseé til utsiktstårn på Appelsintoppen i
Sarpsborgmarka

SOL/VOL/Trøsken

Kart innarbeides på 4-årig handlingsprogram iht olagenes felles kartplan.

Sarpsbor kommune

Forutsetter at planene om utsiktstårn blir realisert.

Bedriftsidretten

Med utgangspunkt i at det blir økt utbygging og at det
åpner sykehus vil dette kunne være aktuelt om noen år.

Lysløype i Kalnes Visterskogen
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VANNSPORTSANLEGG
Rehabilitering av klubbhus
og nye brygger
Tiltak

Sarpsborg seilforening
Forslagsstiller

Ble foreslått for lenge siden, ingen henvendelse fra
klubb.
Merknad, se mer utfyllende i utredningen

Borg MC-klubb

Spillemiddelsøknader må fremmes via og prioriteres av
Rakkestad kommune. Eventuelt kommunalt tilskudd fra
Sarpsborg.

MOTORSPORT
Videreutvikling av MCanlegg, Rudskogen
INTERKOMMUNALE
ANLEGG

Curlingbane
Roanlegg

Sarpsborg Curlingklubb
Fredrikstad kommune

Friidrettshall Kalnes

Østfold idrettskrets

Finnes anlegg i Halden. Ev realisering i distriktet antas å
være avhengig av regionalt samarbeid /kommersiell
utbygging og drift. Bør kunne aktualiseres i forbindelse
med eventuell ny ishall i Fredrikstad.
Ønsker samarbeid om dette ved Tunevannet.
I innsalgsplan for utbygging av idrettsanlegg har Østfold
idrettskrets pekt på Kalnes i forhold til muligheten for en
friidrettshall i Østfold. Avhengig av at fylkeskommunen
vurderer/ tar initiativ ifbm utbyggingen av de
videregående skolene.

Glengshølen, viktig sentrumsnært friluftsområder som rommer allsidig aktivitet og har plass for flere.
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VEDLEGG

Oversikt over kommunale lekeplasser/ nærmiljøanlegg
Da gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet, satsingsområder 2014-2025 og handlingsprogram
2014-2017 ble vedtatt av Sarpsborg bystyre den 05.12.2013 i sak 79/13, ble det i punkt 2 fattet
følgende vedtak:
«Bystyret oversender til rådmannen en henstilling om at rådmannen i løpet av 2014 utarbeider en
oversikt over kommunale lekeplasser / nærmiljøanlegg og deres tilsand (innenfor egne midler).»
Enhet kultur har startet dette arbeidet. Nedenstående oversikt er ikke komplett, men gir en pekepinn på
tilstanden. Oversikten vil bli supplert og følge som vedlegg til den årlige rulleringen av dette
dokumentet.
Det er fortsatt et meget stort behov for å rehabilitere de lekeplasser kommunen har et ansvar for. Fra
2000 til 2009 var det eneste som ble gjort at gammelt utstyr ble fjernet. I 2009 bestod lekeplassene,
bortsett fra Kulås og Landeparken, bare av et huskestativ og en (som oftest) gjengrodd sandkasse.
Etter 2009 har det blitt gjennomført tiltak ved 16 lekeplasser. Grunnen til at mange av disse
lekeplassene har blitt prioritert er at det har kommet henvendelser fra innbyggere i området, som blant
annet har kunnet bekrefte at det er mange barn og unge i området. I mange tilfeller har det de seinere
årene vært et «generasjonsskifte» i nærområdet til disse lekeplassene. Dermed kan et område hvor det
en periode har vært få barn/unge på få år ha mange potensielle brukere til lekeplassene.
Med begrensede ressurser har enhet kultur prioritert de områdene hvor det er framkommet
opplysninger om at det er mange barn/ unge. Det er også forsøkt å ha en god geografisk spredning på
de plassene som utbedres. De siste to-tre årene er det for eksempel gjort utbedringer fra Moa i vest til
Molvikveien (Stasjonsbyen) i øst.
Enhet kultur søker også å samarbeide med frivillige, fra organiserte i foreninger til enkeltpersoner. Når
det gjelder lekeplasser, ble for eksempel Lille Grålum har også prioritert pga en meget aktiv
velforening, som bidro med dugnadsinnsats og anskaffet en del utstyr.
Denne gjennomgang viser at det er 31 vanlig kommunale lekeplasser. Noen av de er veldig små.
Andre er mer av typen grendelekeplass. I tillegg har vi:
-

Kulåsparken
Landeparken
Sandvika
St. Maries plass
Glengshølen.
Torsbekkdalen v/stadion
Fosbyløkka

Av disse har SK gjort tiltak på 18 av plassene de siste 5 årene og 16 av plassene må kunne sies å ha
tilfredsstillende kvalitet.
For de øvrige er tilstanden mer eller mindre dårlig og det er få aktivitetsmuligheter ut over ballspill.
Med de ressurser Enhet kultur har hatt de siste årene via investeringsbudsjettet, har det blitt gjort en
oppgradering av 16 plasser i løpet av 5 år. Dvs i gjennomsnitt ca 3 plasser i året. Med den samme
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progresjonen vil det ta ca. 5 år til før vi kan si at vi har en tilfredsstillende standard ved de kommunale
lekeplassene.
I innspillet til investeringsbudsjett for 2015 foreslo enhet kultur kr 300.000 avsatt til rehabilitering av
lekeplasser.
Som det framgår av nedenstående er ikke skolene inkludert i denne oversikten. Enhet kultur
gjennomfører ikke tiltak her, men gir tilskudd gjennom spillemidlene og ordningen «kommunalt
nærmiljøtilskudd».
1 Alvim
SK eier fire områder på Alvim, i tillegg til Alvim skole og andre arealer
1/2391 – 11,6 mål
1/2028 – Holstebroveien / Struerveien
1/2302 og 1/2308 – ca 1,5 mål
1/2377 – ca 1 mål
1/2391 benyttes som fotballbane. I tillegg er det et huskestativ og sandkasse.
Fotballbanen ble påkostet nytt gjerde og ballfangernett i 2012.
Vi prioriterte å gjøre noen tiltak på lekeplassen i Holstebroveien (Struerveien) med blant annet nytt
klatrehus i 2012. Det er dette området som brukes mest av mindre barn.
Plassen ble ytterlige oppgradert i 2014.
De andre områdene 1/2302, 1/2308 og 1/2377 brukes ikke til lek i dag.
2 (1) Blålyngveien (Grålum)
Nytt gjerde, ny sandkasse og ny sklie i 2014. Huskestativ utbedret.
3 (2) Bodalsvei
Ingen tiltak gjennomført. Status ?
4 (3) Briskeveien (Bjørnstad)
Nye mål i 2012.
Stort fint område. Kan gjøres mye mer her!
5 (4) Ekegata
Dette er område 1/2302 og 1/2308 (beskrevet under 1 Alvim). Området brukes ikke til lek i dag. SK
har prioritert to andre områder på Alvim.
6 (5) Hagastuveien, Hafslundsøy
7 (6) Hannestad
Her ble det gjort flere tiltak i 2013. Gjerde reparert, ny sandkasse, huskestativ reparert.
Behov for en sklie.
8 (7) Hannestadfjellet
Et stort område som absolutt trenger rehabilitering. Ikke noe der i dag.
9 (8) Haralds gate
Området gror igjen. Like ved Svenningsen Sport og det nye kjøpesenteret
10 (9) Jupiterveien
11 (10) Klokkejordet / Nygårdshaugen
Gjorde noen tiltak med drenering der i 2009
12 (11) Lekeveien
13

Huska ble kjørt ned ved klipping i 2013. Reparert.
13 (12) Lille Grålum
Mye er gjort. Blant annet ny fotballbane og sandvolleyballbane. Drenert. Velforeningen har bidratt
mye. Grill utplassert. Av lekeplasser er det bare Lille Grålum og Fossbyløkka som har fått grill.
14 (13) Lundsvei ?
15 (14) Lyngstien
16 (15) Molvikveien
Rehabilitert våren 2009. Drenering.
Ny rehabilitering 2014. Sandkasse, sklie, vippedyr, påført sand. Satt opp gjerde slik at det ikke er
mulig å parkere på lekeplassen.
17 (16) Nygårdshaugen (Klokkejordet….)
18 (17) Nøtteveien
Ikke noe gjort på mange år.
19 (18) Prost Kroghs vei
Nytt gjerde i 2012. Nye mål. Ny sandkasse. Huskestativ malt. Ny Klatrepyramide I 2013.
20 (19) Rognveien
Flere tiltak i 2014. Huskestativ utbedret. Ny sandkasse, nye fallunderlag mm.
21 (20) Rokkeveien
22 (21) Rondegata
Fått henvendelse i 2014 at det er ønsket utbedringer.
Er bare en huske der.
23 (22) Ryesvei
Ny Klatrepyramide satt opp i 2014. Samtidig etablert ny sandkasse, nye fallunderlag og reparert
gjerde.
24 (23) Rådyrfaret
25 (24) Sisikveien
26 (25) Skogholtet
27 (26) Stm. Kolstadsvei
Nytt gjerde våren 2012.
28 (27) Struerveien (se Alvim, også kalt Holsterbroveien)
29 (28) Vestengveien
Kommunalteknikk gjorde en jobb der i 2014, med vegetasjonsrydding og rehabilitering av huskestativ
og sandkasse.
30 (29) Vetabekken (Greåker)
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31 (30) Vister (Moa)
Gjort en del tiltak i 2013 og 2014. Ny klatrepyramide, reparert gjerde, ny sandkasse, sklie, malt
huskestativ.
32 (31) Østliveien
Plassen er renovert i ca 2010
Enhet kultur har satt opp klatrepyramide, ny sandkasse og nye fallunderlag i 2014.
33 (32) Kulås
Ønsker å foreta utbedringer. Sees i sammenheng med arbeidene med amfi/sceneområdet, men er
avhengig av ressurser.
34 (33) Landeparken
Flott område. Klatrestativ satt opp i 2014. Eksisterende lekeapparater pusset opp og fallunderlag
forbedret. Nye fotballmål på løkka v/Lækkert høsten 2014. Et av de beste kommunale lekeplassene!
35 (34) Sandvika
Ny plass etablert høsten 2012. Bra.
36 (35) St. Maries plass
Rehabilitert 2009. Ny skulptur her, gjør at tiltak her ses i sammenheng med dette.
37 (36) Glengshølen
Burde helt klart vært en lekeplass her. Særlig pga det dårlige tilbudet som er i østre bydel.
Skateanlegget er oppgradert høsten 2014. Søker nærmiljøtilskudd også til treningsapparater og
frisbeegolfbane.
Kvartal 88
Lekeområde i tilknytning til tidligere ballbinge, rehabilitert i 2015. Planavdelingen har utarbeidet
helhetlig plan for området. Realisering av denne er avhengig av ressurser.
Valaskjold bo- og omsorgssenter
Ny lekeplass med 2 mindre balløkker og basketbane er etablert i 2013 i forbindelse med utbyggingen
av institusjonen.
Fosbyløkka
Her har det vært gjort mange tiltak de siste årene og området har nå meget god standard (absolutt en
Grendelekeplass). I 2014 er det montert klatrepyramide og etablert gjerde mot naboeiendom, hvor
dette manglet.
Friområdene i Torsbekkdalen v/stadion (innenfor «sirkustomta»)
Store områder som i dag benyttes hovedsakelig til ballspill. Kruseløkke ungdomsskole benytter
området i gymnastikk. Sarpsborg IL har planer om «kunstgress skileikanlegg». Planer for flere
aktivitetsanlegg innarbeidet i det 4-årige handlingsprogrammet.

Andre kommunale plasser:
Sandveien (Opstad)
Lyngberget (Kurland), tomta eies av Sarpsborg kommune, lekeapparat ødelagt?
Råttent, saneres…? Utvide p-plassen
Flere ?
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