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INNLEDNING
Larvik Turn & IF ønsker å se på muligheten til å etablere nye grupper og aktiviteter for 
å bedre totaltilbudet til Larviks befolkning. For å legge bedre til rette for fremtidige ak-
tiviteter og bidra positivt til folkehelsen, ønsker dessuten foreningen å bedre tilgangen 
til våre servicefasiliteter og anlegg.

Sammen med Lovisenlund Idrettsplass, gir Kilen, Bøkeskogen og Vestmarka, 
Larvik`s innbyggere enorme muligheter til varierte aktiviteter og opplevelser. I samar-
beid med andre aktører ønsker klubben derfor å fremme og utvikle nye aktiviteter, som 
vil spenne fra uorganiserte folkehelsetilbud til organiserte aktiviteter og arrangementer. 
Sentralt i denne planen ligger utviklingen av en flerbrukshall med 200m rundbane på 
området vest for Lovisenlund Idrettsplass

Det er derfor satt i gang et arbeide med å se på muligheten til å bygge en flerbrukshall 
med 200 m rundbane på Lovisenlund. I tillegg til å få dekket egne behov ønsker Larvik 
Turn også å legge til rette for at flere innbyggere kan begynner å bruke Bøkeskogen.
Flerbrukshall med 200m rundbaneen skal ikke bare være en storstue for klubben, men 
også et åpent servicetilbud for alle brukerne av Bøkeskogen, og andre som ønsker å 
bruke anlegget. Klubben kan idrett og aktivitet, og har et rimelig lavterskeltilbud. Der-
for ønsker klubben å invitere til dialog om hva Larvik Turn kan  bidra med for å bedre 
folkehelsen.

Bøkeskogen har anslagsvis mellom 60.000 og 70.000 mosjonsbesøk hvert år, men po-
tensialet for det unike aktivitetsområdet er mye større. Larvik Turn kan spille en viktig 
rolle ved å få flere til å bruke området, gjennom å lage et servicetilbud med toaletter, 
garderober og andre fasiliteter.  Det kan utstyr til utlån, treningsveiledning m.m.
Foreningen ønsker å ha fokus både på egne medlemmer og andre grupper som både 
ønsker og trenger å aktivisere seg. Larvik Turn & IF ønsker at hele anlegget på Lovisen-
lund skal bli mer åpent og tilgjengelig, men da må anlegget utvikles for å kunne tilby 
en slik service.

Ved å samle alle idrettene, og få håndballen hjem til Lovisenlund,  så regner vi med at 
foreningen vil vokse igjen, etter en del år hvor medlemstallet har gått nedover. En slik 
hall og det øvrige anlegget på Lovisenlund vil gi muligheter for å tenke nye grupper og 
nye idretter og ikke minst et bedre sosialt miljø på tvers av gruppene. 
Vi ser i dag at flere og flere idrettslag og foreninger legger ned grupper og fokuserer på 
færre idretter. Larvik Turn & IF ønsker å gå mot den strømmen og heller utfordre oss 
selv ved å se på muligheten til et større mangfold av aktiviteter.

Et slik prosjekt vil koste mange penger, men Larvik Turn & IF mener at alle fakta viser 
at en samling av tjenester og tilbud er mer bærekraftig og vil skape mer aktivitet, enn 
spredte anlegg. Det gjelder både for klubben selv og Larvik Kommune.
Gjennom et forprosjekt ønsker klubben å finne ut hva bygget skal inneholde, og deret-
ter se på hvilke muligheter Larvik Turn & IF har for finansiering gjennom spillemidler, 
kommunale og fylkeskommunale midler, lån, private, og andre steder.
Larvik Turn & IF tror at et unikt konsept som mange ønsker å få etablert, gjør at alle 
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vil arbeide for å finne de økonomiske verktøyene som trengs til å gjenomføre et slikt 
prosjekt.
Klubben har vært i kontakt med Bøkeskogens og Kilens venner og Larvik Kommune, 
da det er viktig å høre hva Bøkeskogens og Kilens venner, Larvik Kommune og våre 
politikerne tenker om de utfordringer Larvik har innen folkehelse. 

LARVIK TURN & IF´s VISJON FOR PROSJEKTET
Larvik Turn & IF ønsker å  bygge en flerbrukshall med 200m rundbane parallelt med 
fotballbanen. Dagens klubbhus og hovedtribune rives, og et servicebygg settes opp 
foran hallens inngangsparti. (Se vedlagte skisse)
Hallplanene inneholder foreløpig en 200-metersbane for fridrett og to hallflater, min-
dre rom for møter og andre aktiviter.   Nytt garderobeanlegg inn mot fotballbanen blir 
felles for hall, arena og kunstgrassbane.

Det legges vekt på å tilpasse hallen til omgivelsene, og trærne i Bøkeskogen skal være 
det høyeste elementet i området. Hallen skal derfor senkes ned i terrenget slik at den 
ikke blir domminerende mot Bøkeskogen.

FASEMODELLEN - ORGANISERING AV PROSJEKTET
Fasemodellen er et vanlig verktøy for styring av investeringsprosjekter. Hensikten med 
å inndele prosjektet i faser er først og fremst å sikre at det etableres formelle beslut-
ningspunkter hvor det kan tas beslutning om å stoppe eller videreføre prosjektet.  I 
tilknytning til fasemodellen er det vanlig å benytte beslutningsanalyser. 
I sin enkleste form vil en beslutningsanalyse ha følgende utfall:

• Stopp
• Hold
• Mer info
• Viderefør

Fasene er gitt ulike fargesymboler for å illustrere at fasene har ulike utfordringer. Ho-
vedstudiet som er det beslutningspunkt  hvor den endelige investeringsbeslutningen 
tas, er gitt fargen rød for å illustrere at når investeringsbeslutningen tas, så er det ingen 
vei tilbake. 
Videreføring til realiseringsfasen innebærer en økonomisk forpliktelse om å bygge og 
ikke minst drive investeringsobjektet.
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ORGANISERING AV FORPROSJEKTET
Med bakgrunn i klubbens visjon  har klubben organisert prosjektet etter fasemodellen 
og har opprettet et forprosjekt for utvikling av en flerbrukshall med 200m rundbane på 
Lovisenlund.
Forprosjektet har hatt følgende medlemmer:

• Erik Andersen (Leder)
• Else-Marie Smith (Sekr.)
• Geir Anton Haga
• Tom Skaara
• Dag Astor Nielsen
• Frank Duvholt
• Geir Vines
• Nils Hatlo
• Arne Svardal

Forprosjektets utgangspunkt:
Hallen skal bygges vest for Lovisenlund Idrettsplass, parallelt med dagens gressbane.
Dagens klubbhus og hovedtribune skal rives, og et nytt servicebygg kan senere settes 
opp foran hallens inngangsparti.
Flerbrukshall med 200m rundbaneen skal inneholde 200-metersbane for friidrett og 
ha to hallflater for håndball og futsal, mindre rom for møtr og andre aktiviteter, nytt 
garderobeanlegg inn mot fotballbanen, som blir felles for hall, Lovisenlund Idrettsplass, 
kunstgressbanen og andre aktiviteter knyttet til folkehelse.

Estetisk utforming av hallen
Flerbrukshall med 200m rundbaneen ligger i et naturfølsomt område, og man ønsker 
derfor å ha fokus på hallens estetiske utforming. Den legges derfor på samme kotehøy-
de som gressbanen på Lovisenlund Idrettsplass, det vil si lavere enn dagens kotehøyde 
der den skal bygges. Trærne i Bøkeskogen skal være de høyeste elementene, slik at 
hallen ikke blir for for dominerende mot Bøkeskogen.

Arbeidsgrupper i forprosjektet:
Det ble nedsatt 4 arbeidsgrupper i forprosjektet som har arbeidet med følgende 
arbeidsoppgaver:

Arbeidsgruppe 1

Leder: Arne Svardal
Medlemmer: Tom Skaara, Raymond Pettersen, Lars Jan Løwe og Jon Helgesen
Ansvarsområde:

• Evaluere klubbens behov for innendørs treningsfaciliteter (kravspesifikasjo-
ner)/Folkehelsa/«Tufteparken»

• Evaluere ev. leietakeres/samarbeidspartneres behov
• Funksjonskrav (alternativer)
• Innhente informasjon om eksisterende/planlagte tilsvarende hallprosjekter i 

Norge/Skandinavia. Tekniske spesifikasjoner/funksjonsområder
• Kartlegge kommunale rammebetingelser for tomteområdet
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Arbeidsgruppe 2

Leder: Geir Vines
Medlemmer: Nils Hatlo, Dag Astor Nielsen
Ansvarsområde:

• Mulige kommunale bidrag til planlegging av prosjektet.
• Finansieringsløsninger
• Driftskostnader
• Kostnadsrammer
• Innhente et foreløpig estimat for bygge- og driftskostnader
• Kartlegge det økonomiske grunnlaget for et hallprosjekt (tilskuddsordninger, 

leieinntekter, klubbens egen økonomiske kapasitet osv).
• Foreløpig finansieringsplan

Arbeidsgruppe 3

Leder: Tom Skaara
Medlemmer: Geir Anton Haga, Frank Duvholt
Ansvarsområde:

• Gi en vurdering av mulige samarbeidspartnere, sponsorer, leietakere

Arbeidsgruppe 4

Leder: Erik Andersen
Medlem: Else-Marie Smith
Ansvarsområde:

• Videre fremdriftsplan
• Utarbeide sluttrapport med anbefalinger til Larvik Turn & IF´s Hovedstyre

Det er avholdt 7 møter i forprosjektet, uttallige møter i arbeidsgruppene og møter med 
Larvik Kommune. I tillegg har Forprosjektet vært i kontakt med Bøkeskogens og Ki-
lens venner og informert andre berørte organisasjoner om prosjektet.
 
Med bakgrunn i beregninger ble det i 2016, av økonomiske årsaker nødvendig å omar-
beide tegningene til Flerbrukshall med 200m rundbaneen, og gjøre den noe mindre.
Det har også vært nødvendig å starte omregulering av området hallen er planlagt på. 

Larvik Turn & F - Primærbehov

Friidrett
• 200m løpebane 4 baner
• 60-100m 3-4 baner
• Stavmate
• Høydemate
• Lengde, tresteg
• Kastsegl, spyd
• Bane utenfor 200m rundbane



Håndball
• 1 håndballbane full standard 40X20 + mål og sikkerhetssoner , 2 med redusert 

lengde
• Oppvarmingsfasiliteter, benytte løpebaner

Larvik Turn & F
• Håndball-, fotball-, og friidrettsgrupper

Andre idretter: 
• Bordtennis, judo, taekwondo, kickboksing, boksing, futsal og innebady

Folkehelseprosjekt:
• Åpent for alle

Frivillige, semiproffe; 
• LOT, Bøkeskogens venner og Kilens venner

• Profesjonelle aktører
• Lege, Fysioterapi og treningssenter
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Utviklingen for friidrettshaller i Norge siste 10 år.
 
Friidrett har blitt en helårsidrett med 
innendørs og utendørs sesong.
Det er bygget mange haller, som hever 
kvalitet på trening i vinterhalvåret.

• Steinkjer
• Haugesund
• Bergen
• Sandnes
• Trondheim
• Ulsteinvik
• Bærum
• Nes (på Romerike)
• Grimstad (under bygging)

Behov
• Nærmeste friidrettshall med 200 

m rundbane er Bærum og Grim-
stad (i ferd med å bygge)

• Larvik Turn & IF er eneste gjen-
værende aktiv friidrettsklubb i 
Larvik

• Vestfold mangler dette tilbudet til 
sine friidrettsklubber. 

• Klubben ønsker også å gi et tilbud 
til befolkningen i Larvik.

Plassering av en 
friidrettshall med 
200m rundbane  
på Lovisenlund vil 
gi regionen et løft 
med gode 
treningsmuligheter 
for mange klubber 
i Vestfold og nedre 
Telemark

Plassering

• Nærhet til eksisterende anlegg på 
Lovisenlund

• Bøkeskogen i umiddelbar nærhet
• Et enda tydligere startpunkt  

for Vestmarka når E18 legges i 
tunell
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INNSTILLING FRA FORPROSJEKTET
Forprosjektet har:

• Evaluerer behov
• Avklart funksjonskrav
• Satt tekniske spesifikasjoner
• Kartlagt kommunale rammebetingelser
• Sett på finansieringsløsninger
• Estimert bygge- og driftskostnader
• Vurdert samarbeidspartnere

Lovisenlund ligger med sin plassering meget sentralt til i Larvik med nærhet til byen, 
Bøkeskogen, Farris og Vestmarka. Flaggstengene ved Bøkeskogen er porten inn i en 
fantastisk natur og friarealer.  Flaggstengene er også et møtepunkt for alle som bruker 
Bøkeskogen og dets omgivelser.  Samtidig som det er nærhet til by og larm så ligger 
Lovisenlund godt plassert i sine rolige omgivelser med lite støy. Denne kombinasjonen 
vør derfor være av interesse for mange.
Ved etablering av hall på Lovisenlund bør det være et godt grunnlag for å inngå avtaler 
med ulike samarbeidspartnere som ser verdi i å bidra til et slikt konsept.  Hvilke og i 
hvilken størrelse er helt avhengig av det endelige konseptet man lander på.  Dersom 
man kun snakker om hall (tradisjonell klubbaktivitet) vil det snevre grunnlaget for 
avtaler som kun er knyttet til byggeprosessen. I driftsperioden vil en slik hall kun tilby 
tradisjonell hallmarkedsføring av den enkelte partner enten alene eller som en del av en 
gruppe/laug.
Dersom hallen også har med seg ekstra arealer for utleie til andre formål (ikke tradi-
sjonell klubbaktivitet) vil det gi rom og mulighet for etablering av andre aktiviteter/
næring. Dette kan være næring som både er knyttet opp mot idrettslige aktiviteter som 
lege, fysioterapi, treningsstudio, folkehelse m.m og andre næringer/handel (ikke bu-
tikk) forretningskonsept.  Her kan ikke minst langtidsleiekontrakter bidra som et viktig 
element i finansieringen av byggingen. 
En hall utbygging vil både gi mulighet for offentlig/kommunale støttespillere og priva-
te støttespillere. En annen mulighet er også å lage en «folkeaksje» utleide vil det være 
grunnlag for å etablere et eget Sponsor/Partnerkonsept både knyttet opp mot selve 
etableringen (byggingen) av hallen samt driften av hallen på et senere tidspunkt.

Offentlige samarbeidspartnere (etablering/bygging)
• Larvik Kommune    
• Vestfold Fylkeskommune (Tippemidler)
• NIF/Vestfold Idrettskrets
• Kultur Departementet
• Helse og Omsorgs Departementet
• Andre

Private samarbeidspartnere (etablering/bygging)
• Tyngre lokale aktører (Treschow Fritzøe, Bergene Holm, Lett Tak AS)
• Bankene (Larvikbanken)
• Treningssenter (Sats/Elexia, Spenst Norge AS m.fl
• LABO
• LO/Pensjonskasse
• Entreprenører (f.eks. Veidekke m Vestfoldkontoret i Larvik)
• Eiendomsaktører generelt
• Samfunns engasjerte investorer (ref Frank Mohn m.fl) 
• Det generelle næringslivet i distriktet.
• Folkeaksje (enkeltpersoner/bedrifter m.m) 
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Driftsdelen er også en utfordring som ligger til de fleste anlegg.  Her ser vi at kommu-
nale bidrag er en utfordring om en ikke får inn en kommunal aktivitet.  Egne grupper 
og lag bruker i dag store summer på å leie plass i andre haller i Larvik Kommune.  
Disse utgiftene ses naturlig overføre til «leie» i egen hall her. Det vil fortsatt være behov 
f.eks for håndballgruppa å leie også andre steder.  
Driftsbudsjettet ses derfor basert på følgende:

• Leie til egne grupper  
• Leie til lag/foreninger uten i fra
• Mulig kommunalt bidrag
• Egne sponsorkonsepter (laug/hall navn) 

Drift/Sponsorer:
• Hall-/navnesponsor f.eks XXXXXX Bøkehallen med en årlig sum (10 år).
• Eget Bøkelaug f.eks 20-30 bedrifter med fast beløp pr år over 5 år
• med særskilte rettigheter og eksponering.
• Enkeltsponsorer salg av skiltreklame annet
• 

Drift/Leietagere (tradisjonell idrettshall)
• Kjøp av timer i hall (dag) Stat, Fylke, kommune eller andre for ulike grupper      
• som har behov for hall tid på dagtid (skoler, rehabiliteringsgrupper, NAV, 

Sykehuset i Vestfold, Innvandrergrupper, Pensjonistlag/foreninger, andre
• Andre klubber i Larvik
• Andre klubber i Vestfold/nedre Telemark
• Andre organisasjoner/klubber utenom idretten

Drift/Leietagere (med ekstra areal utenom idrettsflaten)
• Lege
• Tannlege
• Fysioterapi
• Treningssenter 
• Advokater
• Andre virksomheter ( f.eks kontorfellesskap/konsulenter ulike foretak) 

BYGG/BYGGEKOSTNAD - ESTIMAT
Vedlagt følger siste reviderte tegninger av  forprosjekt hall. Selve hallen er tegnet med 
et fotavtrykk på 100m x 50m. Det bygges for tiden en flerbrukshall hos Sander i Sande-
fjord, som har mål 135m x 50m og innholder 2 håndballbaner og en fotballbane. Den-
ne realiseres i disse dager med en kostnadsramme på 50 mill. Når det gjelder foreløpige 
kalkyler så har Forprosjektet grovt estimert flerbrukshallen på Lovisenlund til å bli noe 
dyrere. I tillegg vil komme bygging av ”Flygelet/folkehelsebiten”. Dette tror vi er fornuf-
tig å holde adskilt fra selve hallprosjektet og vil kunne få annen type finansieringsstøtte.
Driftskostnader for denne type bygg kjenner ikke forprosjektet godt nok til. 

REGULERING AV OMRÅDET
I løpet av de siste møtene med Larvik Kommune har det kommet flere nye innspill og 
endringer, som er innarbeidet i planen. Reguleringsprosessen har derfor blitt noe mer 
omfattende enn hva man kunne forutse. Klubben bør  få til en god dialog med Larvik 
Kommune  for å få frem Larvik Kommunes egne tanker og planer i området.  
Forslag til reguleringsplan - se vedlagte dokumenter.
Planavdelingen ved Larvik Kommune har signalisert en mulig første gangs behandling 
i siste møte (juni) før ferien men mest sannsynlig første møte etter ferien (september). 
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VIDERE ARBEIDE
Dersom prosjektet nå føres over i neste fase, Mulighetsstudiet, vil arbeidet med 
utredningen av prosjektet fortsette.  I Mulighetsstudiet bør man i detalj gjennomgå 
veilederen: ” Idrettshaller Planlegging og bygging” utgitt av Kulturdepartementet.

Med dette som bakgrunn bør man ved oppstart av Mulighetsstudiet sjekke ut hva som 
er gjennomført i Forprosjektet og hva man må prioritere innen Mulighetsstudiet.
Det anbefales at det ansettes en prosjektleder som daglig leder av Mulighetsstudiet.

Mai 2017
For Forprosjektet

Erik Andersen
Prosjektleder

VEDLEGG
1. Planbeskrivelse
2. Reguleringsbestemmelser
3. ROS-analyse
4. Illustrasjoner
5. Plan
6. Snitt
7. Reguleringsplan


