
 Vedlegg 1b 
 Uprioritert handlingsprogram for langsiktige ønsker og anleggsbehov 
 2022-2025 

 Listen over langsiktige uprioriterte anleggsbehov justeres og oppdateres ved rullering av 
 Anleggsplanen hvert 4. år. Det kommer stadig nye behov for anlegg som er viktig å 
 synliggjøre, til tross for at dette er anlegg som foreløpig ikke er klare til å søke spillemidler 
 grunnet uavklarte forhold. Langtidsplanen synliggjør behov for anlegg som  kan  realiseres 
 innenfor et tidsperspektiv på 10 år. Den må eventuelt sees i sammenheng med andre 
 førende planer som kommuneplanens arealdel, områdereguleringer og kommunedirektørens 
 langsiktige investeringsoversikt. 

 Oversikten redegjør kort for prosjekter under utvikling eller langsiktige ønsker og behov, men 
 som det foreløpig ikke er søkt om spillemidler til. Dette kan ha bakgrunn i behovsvurdering, 
 manglende finansiering eller i påvente av avklaringer rundt plassering eller regulering. 
 Dersom dette kommer på plass, kan prosjektet bli foreslått i det prioriterte 
 handlingsprogrammet. 

 Den uprioriterte anleggslisten bygger på urealiserte anlegg fra Kommunedelplan for fysisk 
 aktivitet, idrett og friluftsliv i perioden 2017-2020, innkomne forslag fra foreninger og Larvik 
 idrettsråd, samt Larvik kommune sine langtidsbehov. Anleggene er ikke kvalitetssikret eller 
 behovsvurdert verken av kommunen, Larvik idrettsråd eller andre. Listen er satt opp i tilfeldig 
 rekkefølge. Det er stor usikkerhet knyttet til anslåtte utbyggingskostnader, og det er derfor 
 ikke tatt med i denne oversikten. 

 Anleggstype/navn  Sted  Eier/Utbygg 
 er 

 Rehabilitering av anlegg 

 Rehabilitering av eksisterende idretts- og nærmiljøanlegg 
 skal prioriteres. 

 -  For de kommunale anleggene legges klassifisering 
 og rehabiliteringsrapport til grunn 

 -  For foreningseide anlegg legges rapport om 
 rehabilitering til grunn 

 Alle 

 Anleggsutvikling, kommunale 

 Prosjektering (2021) og realisering en helhetlig plan for 
 organisert- og egenorganisert aktivitet i ulike byggetrinn 

 -  samarbeid med nærliggende idrettsanlegg skal 
 prioriteres 

 -  trekke inn eventuelt andre interessenter 
 -  Vurdere tidl. planer ift. realisering av Lovisenlund 

 skatepark 
 Fase 1 - Gjenstående skateboardelementer, 
 uteområdet 
 Fase 2 - Lek-/nærmiljøområdene 
 Fase 3 - Flerbruks-/ aktivitet-/ skateboardhall 
 inkl. kafeteria og garderober 

 Frigitte 
 områder etter 
 gamle E18, 
 samt utvikling 
 av Månejordet 

 Larvik 
 kommune 



 Svømming/bad 
 -  mulighetsstudie for utvikling av dagens tilbud 

 (utarbeidet i 2012) 

 Farrishallen  Larvik 
 kommune 

 Realisere fleridrettsanlegg/all-aktivitetshus for mindre 
 idretter, tilrettelagt for organisert- og egenorganisert aktivitet, 
 samt andre trenings- og fritidstilbud. 

 -  Bordtennis 
 -  Kampsport 
 -  E-sport 
 -  Åpne saler 

 Månejordet/ 
 andre 
 alternativer? 

 Larvik 
 kommune 

 Anleggsutvikling, foreninger og private aktører 

 Kvelde vannskiklubb 
 -  Utredning av mulige plasseringer for et 

 permanent/regulert vannskianlegg 

 Plassering 
 under 
 utredning av 
 Larvik 
 kommune 

 Kvelde 
 vannskiklubb 

 IF Fram 
 -  Kunstisbane: skøyting/bandy 

 Framparken  Fram 
 IF/Framparke 
 n AS 

 NMK Larvik - motorcross 
 -  Utredning av mulige plasseringer for et 

 motorsportanlegg 

 Plassering 
 under 
 utredning av 
 Larvik 
 kommune 

 NMK Larvik 

 Nanset IF 
 -  Hoppbakke 
 -  Utvidelse av skiløypenett (E18) - Månejordet 
 -  Utvidelse av kunstsnøanlegg- Månejordet 
 -  BMX-bane - Månejordet 

 Nanset IF 

 Brunlanes jeger- og fiskerlag 
 -  Utredning av videre aktivitet på Dolven 

 Utredning 
 pågår 

 Larvik Bueskyttere 
 -  Bane for bueskyting 

 Sp.kl. Stag 
 -  Klubbhus 

 Lovisenlund 
 -  Friidretts-/flerbruksanlegg 


