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7.2 Prioritert handlingsplan for utbygging av anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, 2022-2025 

NB! Alle tall i tabellen er i hele tusen 

Forklaring:  KM = kommunale midler  SM = Spillemidler  PM = private/andre midler/dugnad/gaver 

Anleggstype Eier Oppstart Total 
kostnad 

Finansiering (i 1000 kroner) 

2022 2023 2024 2025 

KM SM PM KM SM PM KM SM PM KM SM PM 
                 

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 
Ordinære anlegg og Nærmiljøanlegg 

               

1. Sykkelløype/uteområde 
Straumen skole 

Sørfold kommune 2021 600  212           

2. Oppgradering uteområde 
Nordsia oppvekstsenter 

Sørfold kommune 2022 600 600            

3. Oppgradering uteområde 
Røsvik Skole 

Sørfold kommune 2023 600    300 300        

4. 
 

Oppgradering uteområde 
Straumen skole 

Sørfold kommune 2024 600       300 300     

5. Fotballlanlegg Straumen Sørfold kommune 2025 Utredes i 
2023 

         ? ? ? 

6. Oppgradering uteområde 
Nordsia Oppvekstsenter 

Sørfold kommune 2025 600          300 300 
 

 

                 

                 

 
Friluftslivsanlegg  

               

7. Tursti Nes. Røsvik – Ånsvik  Uavklart 2023 400 (?)             

                 

                 

 Uprioritert liste                

 Publikumsområde gymsal i 
Røsvik . Se merknad. 

Sørfold kommune 2022 850             

 Standplassbygg/ el.skiver Røsvik skytterlag Uavklart              

 Lysanlegg, Seljeåsen, 
Straumen 

IL Siso Uavklart              
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Kommentarer til prioriteringslista: 

 

1. Det lages nå rammeplaner for uteområdene for skolene i Sørfold kommune og at denne danner grunnlag for en rullering på jevnlig 

oppgradering av uteområdene ved skolene. Fordelene ved å gjøre det slik er mange: 

- Uteområdene blir tilrettelagt med en overordnet plan i bunn som sikrer at uteområdene også blir pedagogisk utformet og kan 

brukes i undervisning og aktiv læring. 

- Rammeplanprosessen sikrer medvirkning både fra elever, lærere og foreldre. 

- Rammeplanen vil sikre at arealene rundt skolene benyttes på en gjennomtenkt og langsiktig måte. 

- Rammeplanen vil skille på anlegg som kan omsøke spillemidler og anlegg som er egnet for foreldremedvirkning og fellesdugnad. 

- Ved en jevn årlig rullering i oppgraderingen av skolenes uteområder sikrer vi at både kvalitet og sikkerhet opprettholdes på 

lekeelementer samt at investeringspresset blir lettere og mye mer forutsigbart.  

 

Denne modellen for forvaltning av uteområdene ved skolene kom inn i planen i 2021.  

 

 

 

2. Publikumsområde gymsal Røsvik kom inn i tiltaksplanen i 2021, og kommunestyret vedtok å innarbeide det i investeringsbudsjettet 

for 2023.   

Gymsalen brukes til diverse former for trening og uformelle turneringer i f.eks. volleyball, innebandy mv. Foreldre og annet 

publikum har ikke mulighet til å følge aktiviteten i gymsalen da salen kun har rom for utøverne og aktiviteten som foregår. Forslaget 

går ut på å utvide tilbygget/utstyrslagret som allerede finns i dag ved gymsalen slik at det blir et publikumsområde i tilknytning til 

utstyrslagret. Kostnadsoverslaget er fra 2020. 

 

Prosjektet flyttes fra prioritert til uprioritert list i påvente av utredning av alternativ løsning, dette med bakgrunn i 

grunnforhold/kvikkleireproblematikk som gjør prosjektet usikkert. 
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3. Fotballanlegg på Straumen er et større prosjekt som er behandlet med eget kapittel i kommunedelplanen. Det framlegges i 

planforslaget 4 ulike alternativer som kommunestyret skal vurdere og velge mellom. Det valgte alternativ som vedtas nå må mer 

nøyaktig beregnes og legges fram for justering i rullering av tiltaksdelen i 2023/24. 

Kommunestyrets vedtok å utrede alternativ 2 og 3 i 2023, og midler til innleie av konsulent innarbeides i budsjett 2023. Etter dette 

legges saken frem for kommunestyret for avgjørelse, og investeringsmidler til valgt alternativ innarbeides i investeringsbudsjett 

2025. 

 

 

 

4. Tursti Nes mellom Røsvik og Ånsvik har ligget flere år som «Eier Uavklart» i tiltaksplanen. Dette fordi kommunen ikke har personell 

til å drifte og vedlikeholde turstier, og derfor ikke kan stå som eier av slik type anlegg. Hvis initiativ og eierskap til stien ligger hos en 

frivillig organisasjon, vil kulturkontoret kunne bistå i søknadsprosessen. Kostnadstallet for prosjektet er gamle og svært usikre. Tall 

må her hentes inn på nytt. 


