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Forord 
 

Kristiansand kommune er, og skal være en aktiv kommune. Vi ligger over landsgjennomsnittet på 

aktivitet, og omtrent 30 % av innbyggerne i Kristiansand er aktive medlemmer i et idrettslag. I tillegg 

har vi målinger som viser at over 70 % av befolkningen er i ukentlig aktivitet. I dag, og tiden som 

ligger foran oss, vil Kristiansand kommune møte utfordringer knyttet til klima, økonomi, utenforskap 

og folkehelse. Godt tilrettelagte, tidsriktige og tilgjengelig anlegg for fysisk aktivitet vil være med å 

bidra til å kunne løse disse utfordringene. For å fremme god folkehelse, trivsel, tilhørighet og 

mulighet for fysisk utfoldelse, er det viktig at det er en bevisst tenkning, handling og investering i 

tiltak og rammer, som kan legge til rette for å øke aktiviteten 

blant kommunens innbyggere. Tilgjengelige areal og anlegg for egenorganisert fysisk 

aktivitet, idrett og friluftsliv er nødvendig for å stimulere til, og fremme mer fysisk aktivitet i 

Kristiansand kommune.   

Formålet med planen er at den skal være med på å legge til rette for at alle innbyggerne i kommunen 

har god helse, varierte og gode muligheter for utøvelse av hverdagslig aktivitet, på fremtidsrettede 

aktivitetsarenaer i hele kommunen. 

Bakgrunnen for en plan for idrett og friluftsliv er to-delt, for det første er det et vilkår for å kunne 

søke om statlige spillemidler at anlegget, som søker om midler, er en del av en vedtatt kommunal 

plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. (KUD: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og 

fysisk aktivitet – 2022.), videre har Kristiansand kommune en tydelig ambisjon om å være en aktiv 

kommune, med en god plan på hvordan dette skal gjennomføres. Planen for idrett og friluftsliv er en 

godt innarbeidet plan i Kristiansand kommune, og det har i mange år vært kommunedelplaner for 

idrett og friluftsliv. Bakgrunnen for at dette er en temaplan er Kristiansand kommunes nye 

planstrategi.   

Planen for idrett og friluftsliv, med handlingsprogram for spillemiddelsøknader, er kommunens 

underlagsdokument for årlige spillemiddelsøknader i perioden 1.1.2023–31.12.2028.  

Dokumentet er et bidrag til å forstå dagens utfordringer, sette ambisjonsnivå og tilrettelegge for en 

kurs som har fokus på gode løsninger innen idrett og friluftsliv i tiden fremover. 

Følgende representanter har deltatt i prosjektgruppen: 

• Ranveig Odden - Folkehelsekoordinator 

• Maj-Kristin Nygård - Rådgiver Strategi 

• Trond Johanson - Naturforvalter (Parkvesenet) 

• Ole Magnus Skisland - Rådgiver idrett (prosjektleder) 

God lesning! 

Kristiansand, september 2022 

 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/9e09d92e81604770b2115cae9c4847f4/v-0732-b_2022_nett.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/9e09d92e81604770b2115cae9c4847f4/v-0732-b_2022_nett.pdf
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Nasjonale, regionale og lokale føringer 
 

Planen for idrett og friluftsliv har forankring og sammenheng med statlige, regionale og lokale planer 

og føringer på feltet. 

1.1 Kommuneplanens samfunnsdel 
 

Sterkere sammen - Kristiansand kommune mot 2030 

Byen og lokalsamfunnene skal utvikles med utgangspunkt i de tre tidligere kommunenes styrker og 

særegenheter. Kristiansand har energi og kraft til å utvikle en sterkere kommune og bidra i utvikling 

av regionen. Ressursene prioriteres inn mot felles utfordringer lokalt og regionalt. Kristiansand 

ønsker å styrke byens posisjon nasjonalt og løfte regionen ved å styrke kommunens utviklingskraft 

for å møte fremtidens utfordringer. Energien som finnes hos innbyggere, naturgitte forutsetninger, 

næringsliv, kultur og historie er viktig for utviklingen.  

 

For å lykkes må Kristiansand samarbeide både internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt. Visjonen 

vil utfordre kommunen til en forpliktende holdning overfor sine innbyggere. 

 

Innbyggerne og kommunen vil sammen skape noe nytt, for hverandre, for nærmiljøet, for byen og 

regionen, og i tjenestetilbudet. Bygging av en mer økologisk, sosialt og økonomisk bærekraftig 

kommune skal preges av likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted. Kommunen skal 

følge opp FNs bærekraftsmål lokalt, og solidaritetsarbeid vil være en del av kommunens 

internasjonale engasjement. Gjennom samskaping og dialog innen kunnskap, næringsliv, kultur og 

frivillighet tas hele kommunens ressurser i bruk, og alle inkluderes i fellesskapet. 

 

Satsingsområdene peker på de områdene som skal ha ekstra oppmerksomhet og ressurser i 

planperioden. Satsingsområdene inneholder langsiktige mål «slik vil vi ha det» med flere strategier 

«slik gjør vi det». Satsingsområdene tar utgangspunkt i visjonen, FNs bærekraftsmål, globale 

megatrender, byens muligheter og utfordringer, samt innbyggernes innspill.  

 

Følgende strategier er gjennomgående i alle satsningsområdene i planen:  

• Samarbeid og dialog  

• Innovasjon og digitalisering  

• Kunnskap og utvikling  

• Likeverdighet  

De tre bærekraftdimensjonene; økologisk, sosial og økonomisk bærekraft henger sammen, påvirker 

hverandre og er lagt til grunn i alle satsingsområdene med ulik vektlegging i hvert satsingsområde. 

FNs bærekraftsmål har vært filter for hvilke mål og strategier som er viktigst for Kristiansand, og hvor 

kommunen gjennom sin prioritering og utvikling kan bidra i det internasjonale arbeidet med å nå 

målene. FNs mål og delmål er gjennomgått og vurdert opp mot kommunens muligheter og 

utfordringer. Disse er omformet til lokale mål og strategier som inngår i satsingsområdene. 
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De tre satsningsområdene: 

• Attraktiv og miljøvennlig - foregangskommune på grønn omstilling 

viser til hvordan kommunen skal bli en foregangskommune på grønn omstilling og legge til rette for 

og utvikle lavutslippssamfunnet basert på lokale forhold, sosial rettferdighet, deling av kunnskap og 

en dugnad som inkluderer alle.  

I et idretts- og friluftsperspektiv: For idretten og friluftslivet vil dette bety at kommunen må ta gode 

og fremtidsrettede valg i alle deler av prosessene, både i rehabilitering av anlegg, men også 

nyetableringer. Vi må tenke igjennom hvordan vi bygger anleggene våre, hvor vi plasserer de, hva 

slags type anlegg vi bygger, hva slags type belysning vi legger til rette for, og hvordan vedlikehold, 

slitasje og energibruk kan følges opp, og håndteres over tid. 

• Inkluderende og mangfoldig - med små levekårsforskjeller og god livskvalitet for alle 

omhandler innsatsen for at alle innbyggere skal oppleve økt livskvalitet, mestring, tilhørighet, 

trygghet og inkludering.  

I et idretts- og friluftsperspektiv: Idretten og friluftslivet er for alle, premissene og reglene er like 

uavhengig av bakgrunn, kjønn, etnisitet og religion. Idretten og friluftslivet kan gjøre en forskjell. 

Kristiansand kommune skal redusere forskjeller gjennom bedre levekår og livskvalitet for alle i 

kommunen gjennom nøye planlagt plassering/anleggelse av nye idretts- og friluftsanlegg, med stor 

variasjon til deltakelse for alle.  

• Skapende og kompetent - regionhovedstad og drivkraft i regionen  

omhandler Kristiansand som regionsenter, nasjonal pådriver og internasjonalt orientert kommune og 

byens rolle for utvikling av et attraktivt bærekraftig næringsliv.  

 

I et idretts- og friluftsperspektiv: Kristiansand skal være en foregangskommune for utvikling av 

idretts- og friluftsanlegg, gjennom samhandling med brukere og interessenter, og hente inspirasjon 

fra andre gode anlegg, både nasjonalt og internasjonalt. Samarbeid med andre tilsvarende og større 

kommuner skal være med å finne bærekraftige og langsiktige løsninger for idrett og friluftslivet i 

Kristiansand kommune.  

1.2 FNs bærekraftsmål 
 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 

klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen 

av lokalsamfunnene og er grunnlaget for kommunens satsingsområder og mål slik de er beskrevet i 

kommuneplanens samfunnsdel.  

Satsingsområdene “Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige” #11, 

“Mindre ulikhet” #10 og “God helse og livskvalitet” #3 er viktig målsetninger for denne temaplanen. 

«Samarbeid for å nå målene», som springer ut fra FNs bærekraftsmål #17, er overordnet og en 

forutsetning for å nå de andre bærekraftsmålene, og denne planen. 
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“Bærekraftsmålene” 

Livskvalitet og likeverdige muligheter jobbes det for, og med vekt på mangfold og livslang aktivitet 

som hovedmål. Viktige områder som egenorganisert aktivitet, reisevei til mulighetsområdet og lave 

barrierer for deltakelse vil være gode verktøy for å oppnå visjonen.  

1.3 Idrettsmeldingen 
 

“Den norske idrettsmodellen” er Stortingsmelding nr.26 (2011-2012). Denne omhandler hvordan 

idretten skal drives i Norge. 

 

Kulturdepartementet sier følgende om «idrettspolitikk»:  

«Idrettspolitikken skal bidra til at folk har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud, både 

i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet. 

Idrett og fysisk aktivitet har positive effekter både for hver enkelt og for samfunnet.  Det går ikke noe 

klart skille mellom egenverdien ved fysisk aktivitet og den samfunnsmessige betydning 

idrettsarbeidet har. Idrett er viktig på alle nivåer, for alle som driver med det, og for mange rundt 

dem, og verdiene og effektene knyttet til utøvelse av idrett er hovedbegrunnelsen for den statlige 

støtten til idrettsformål.    

Det er viktig å støtte den frivillige, medlemsbaserte idretten, slik at man kan opprettholde og utvikle 

et omfattende og godt aktivitetstilbud der folk bor. Og det er viktig med gode idrettsanlegg som gir 

flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet, og som speiler aktivitetsprofilen i 

befolkningen. Den viktigste målgruppen for den statlige idrettspolitikken er barn og ungdom.»  

 

Idrettsmeldingen har fokus på det store etterslepet av anlegg. Med det menes differansen mellom 

tilskuddsbehovet i kommunene og tilgjengelige midler på statlig nivå. Befolkningsvekst vil skape 

behov for at det bygges nye idrettsanlegg dersom dagens anleggsdekning skal opprettholdes. Et 

kulturelt og etnisk mangfold i befolkningen vil kunne ha innvirkning på aktivitetsomfanget, og ikke 

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-26-20112012/id684356/?ch=1
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minst på hvilke typer aktivitet som oppfattes som attraktive. Det vil igjen utfordre Kristiansand 

kommunes evne til både å utvikle et attraktivt aktivitetstilbud og en anleggsdekning som svarer til 

befolkningens ønsker og behov. Tilskudd fra spillemidlene er det viktigste virkemiddelet staten har 

på idrettsområdet.  

 

De overordnete målene for den statlige idrettspolitikken er som følger: 

• Alle skal ha mulighet for å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og mosjon. 
  

• Den frivillige, medlemsbaserte idretten skal sikres gode rammevilkår for å gi grunnlag for et 
omfattende og inkluderende  
aktivitetstilbud. Det legges særlig vekt på å utvikle attraktive tilbud til barn og unge. 
  

• Samfunnet skal være godt tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet. 
  

• Toppidrett skal styrkes ut fra dens rolle som identitetsskaper og dens bidrag til en positiv 
prestasjonskultur i samfunnet. 
  

• Særskilt satsing på idrettsanlegg i storbyer og pressområder. 

1.4 Friluftsmeldingen 
 

Klima- og miljødepartementet gir følgende føringer for friluftspolitikken: Meld. St. 18 (2015-2016) 

“Friluftsmeldingen” 

«Friluftsmeldingen» - Friluftsliv — Natur som kilde til helse og livskvalitet   

“Gjennom meldingen vil regjeringen bidra til at enda flere driver med friluftsliv, og får oppleve 

friluftsliv som en kilde til bedre helse og høyere livskvalitet. Meldingen omfatter tiltak og føringer 

innenfor både motivering og rekruttering til friluftsliv, og innenfor forvaltning av områder for 

friluftsliv. Regjeringen vil prioritere friluftsliv i nærmiljøet, slik at alle kan delta. Barn og unge er 

prioriterte målgrupper. Meldingen inneholder også blant annet tiltak og føringer for å ivareta arealer 

for friluftsliv i fjellområder med stort utbyggingspress.” 

 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20152016/id2479100/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20152016/id2479100/?ch=1
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Miljøverndepartementet 2013:  

Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder  

Føringer og prioriteringer for sikring av areal til friluftsliv  

Handlingsplanen er knyttet til de nasjonale målene om at alle skal ha mulighet til å utøve friluftsliv 

som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers, og at 

områder av verdi for friluftsliv skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget blir tatt vare på. 

1.5 Folkehelsemeldingen 
 

Helse- og omsorgsdepartementet sier følgende om folkehelsepolitikken: Meld. St. 19 (2018-

2019)  “Folkehelsemeldingen” 

«Folkehelsemeldinga» – Gode liv i eit trygt samfunn (Meld. St. 19 (2018-2019) peker på at 

folkehelsearbeidet må lette til rette for god helse for alle og bidra til mindre sosial ulikhet i helse. 

Regjeringen vil videreføre og videreutvikle et effektivt, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid, en 

viktig del av dette er å skape et trygt samfunn og fremme helsevennlige valg. Regjeringen prioriterer 

tidlig innsats blant barn og unge, forebygge ensomhet og bidra til mindre sosial ulikhet i helse. 

 

“Folkehelseloven gir kommunen et lovpålagt ansvar for å jobbe langsiktig, systematisk og 

kunnskapsbasert for en samfunnsutvikling som fremme folkehelse, herunder utjevner sosiale 

helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 

miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. 

Kommunen skal ette i verk tiltak for å fremme og ivareta innbyggernes helse og livskvalitet.” 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/
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1.6 Universell utforming 
 

Handlingsplan – Norge universelt utformet 2025 (2009) er en plan for universell utforming innen 

viktige samfunnsområder.  

Alle nye idrettsanlegg har krav om universell utforming. Eldre anlegg må oppjusteres for å 

imøtekomme kravet til universell utforming. Friluftsanlegg planlegges også med utgangspunkt i 

tilgjengelighet for alle. Normaler for turløyper og turveier planlegges i utgangspunktet også for 

universell utforming med hensyn til trasevalg og utforming. Siden dette ofte kan være krevende i 

utfordrende terreng uten for store terrenginngrep aksepteres tilgjengelig og brukbar standard. 

Tilsvarende også arealer og områder så langt det er mulig i forhold til terreng og landskap.  

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som trådte i kraft juni 2009 lovfester tilgjengelighet som en 

rettighet. Ny plan- og bygningslov som trådte i kraft januar 2010 følger dette opp, hvor utbygger i 

langt større grad pålegges å sørge for universell utforming som hoved løsning, og ikke i form av 

spesialløsninger.  

1.7 Regionale føringer 
 

Videre vil planen for Idrett og friluftsliv bygge oppunder føringer fra Regionplan Agder 2030 med 

handlingsprogram. Hovedmålet i regionplanen er å utvikle Agder til en bærekraftig region med lave 

utslipp og gode levekår. Det understrekes i planen at kultur, idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er 

viktig for innbyggernes levekår, og at regionens natur- og landbruksområder skal ivaretas for 

fremtidige generasjoner og er en del av regionens ressursgrunnlag og identitet.  

Følgende mål og strategier i regionplanen er spesielt sentrale for Plan for idrett og friluftsliv: 

Mål: Byer, tettsteder og bygdesentre er utviklet kompakt og med kvalitet. Stedene har gode og 

inkluderende bomiljøer og møteplasser. 

• Strategi: Bruke kunst, kultur, idrett, arenaer for tro og livssyn, samt kommersielle 
møteplasser for å øke stedskvalitet og skape folkeliv. 

Mål: Verdiskaping er basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og naturressurser. 

• Strategi: Ivareta landskap, naturmangfold, friluftsområder, landbruksområder, strandsonen 
og kulturmiljø for fremtidige generasjoner gjennom utvikling, bruk og vern. 

1.8 Avgrensninger og avhengighet til øvrige lokale planer 
 

Vedtatt kommunal plan - spillemidler 

Det er et vilkår for å kunne søke om statlige spillemidler at anlegget er en del av en vedtatt 

kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. (KUD: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for 

idrett og fysisk aktivitet – 2022.)  

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/planer/2009/norge-universelt-utformet-2025-web-endelig.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/9e09d92e81604770b2115cae9c4847f4/v-0732-b_2022_nett.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/9e09d92e81604770b2115cae9c4847f4/v-0732-b_2022_nett.pdf
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Planen for idrett og friluftsliv, med handlingsprogram for spillemiddelsøknader, vil være kommunens 

underlagsdokument for årlige spillemiddelsøknader i perioden 1.1.2023–31.12.2028.  

Forholdet til kommuneplanen 

Arealplanlegging og arealforvaltning er viktig forutsetning for utøvelse av organisert idrett, 

uorganisert fysisk aktivitet, friluftsliv og for folkehelse. Idretts- og friluftsplanen er tematisk, dvs. uten 

juridisk hjemmel når det gjelder disponering av arealer. Idretts- og friluftsplanen er knyttet opp mot 

kommunens videre arbeid med samfunnsdel med overordnet arealstrategi, samt arealdelen i 

kommuneplanen. Tiltak realiseres gjennom kommunens årlige behandling av økonomiplanen.  

Fysisk aktivitet utøves i mange ulike sammenhenger. Denne planen retter seg mot kommunens 

oppgave med å tilrettelegge for utøvelse av organisert idrett, uorganisert aktivitet og friluftsliv for 

befolkningen.  

Avgrensninger 

Planen vil ikke omhandle alle deler av fysisk aktivitet og friluftsliv, og følgende temaer vil ikke bli 

omhandlet i dette dokumentet: 

• Idrettsklubbene sin interne organisering og drift 

• Arbeid med samordning av betalingssatser for idrett i Kristiansand kommune 

• Utvikling av gang- og sykkelveier 

• Utvikling av lekeplasser og kvartalslekeplasser 

• Særskilte folkehelsesatsinger rettet mot spesielle målgrupper som står i risikosonen for å 
utvikle sykdom tilsvarende sekundært forebyggende tiltak 

• Rehabiliterings innsatser rettet mot personer som har utviklet livsstilssykdommer, 
tilsvarende tertiære tiltak 

• Private treningssentre 

Dette innebærer at planen ikke vil dekke hele bredden av tiltak som tilrettelegging for utøvelse av 

fysisk aktivitet i kommunen.  

Lokale planer 

Planen vil også forholde seg til kommunens egne planer innenfor andre felt. Foruten 

kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, vil temaplan for idrett og friluftsliv vise til 

sammenhenger og grenseoppganger mot blant annet følgende planer i Kristiansand kommune: 

• Folkehelsestrategi 
 

o Formålet med folkehelsestrategien er å bidra til en lokal samfunnsutvikling som 
fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Satsningsområdene er: 
Reduksjon av sosiale helseforskjeller i befolkningen, Styrke oppvekst- og 
levekårsforhold, Lokalsamfunn for god helse og livskvalitet 
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• Temaplan Frivillighet 
 

o Formålet med planen er å sikre aktiv og attraktiv samhandling med frivillig sektor. 
Den skal skape en felles forståelse rundt status for samarbeid mellom kommunen og 
frivillig sektor i Kristiansand, og legge til rette for forenklede rammer og 
retningslinjer for det videre samarbeidet. 
  

• Klima- og miljøstrategi 
 

o Bærekraft, arealbruk, biologisk mangfold og sosialt rettferdig lavutslippssamfunn. 
Alle momenter som idrett og friluftslivet skal og må ta del av i det daglige.  
  

• Plan for livsmestring 
 

o Bevegelse og fysisk aktivitet er en viktig del av livsmestringsaspektet, og plan for 
livsmestring legger dette til grunn gjennom alle livets faser. 
  

• Strategiplan for oppvekst 
 

o Overordnet målsetting for oppvekstsektoren er: “Alle barn og unge skal oppleve et 
godt og inkluderende oppvekstmiljø som fremmer deres trygghet, læring, trivsel og 
helse.” Videre har planen tre tydelige fokusområder, inkluderende fellesskap, 
livsmestring, læring og utvikling.  

  

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-skole/folkehelse-og-livsmestring/
https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/innhold/barnehage-og-skole/sterkere-sammen-for-barn-og-unge---strategiplan-for-oppvekst-2020-2025.pdf
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Verdens mest aktive kommune! 
 

Planens hovedmål:  

 

Idretts- og friluftslivstilbud med kvalitet og variasjon, skal bidra til at befolkningen blir mer aktive, får 

gode opplevelser, bedre helse og livskvalitet.  

 

Målgruppe:  

 

Alle - med særlig fokus på barn og unge i alderen 6-19 år 

 

 

Fokusområder:  

• Attraktive og miljøvennlige idretts- og friluftsarealer 
 

• Inkluderende og mangfoldig aktivitet og deltakelse 
 

• Skapende og kompetent med gode rammevilkår for idrett og friluftsliv 
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Situasjonsbeskrivelse 2021 
 

Idrett og friluftsliv i Kristiansand kommune i dag: 1.januar 2020 ble Kristiansand slått sammen med 

nabokommunene Søgne og Songdalen. Dette har gitt en ny situasjon for idretts- og friluftslivet, og 

favner i dag et mye større område, flere idretts- og nærmiljøanlegg, og ikke minst en større 

befolkning. Dette gir kommunen utfordringer, men også store muligheter! 

Befolkning  

 

Befolkningen i Kristiansand kommune per 1.1.2022 var 113 370 innbyggere, siste prognoser anslår en 

vekst til ca 132 000 innbyggere i 2050. En årlig befolkningsvekst er estimert å ville ligge i underkant 

av 1 % per år. Befolkningsveksten har vært størst i kommunens utbyggingsområder, Randesund, 

Justvik, Tangvall, Lund og Kvadraturen. Viktigheten av anlegg for aktivitet i områdene hvor folk bor er 

stor. Både for at alle skal ha mulighet, men også i et miljøperspektiv, hvor reisevei er en påvirkende 

faktor. 

Andelen eldre vil øke i årene som kommer, og i henhold til prognoser vil det allerede i 2030 være en 

større vekst i alderskategorien 67 år og eldre, enn i gruppen under 67 år. Dette vil øke behovet for 

aktivitetsarenaer til målgruppen markant.   

 

Dugnadsånd – frivilligheten   

 

Dugnadsånden er den viktigste forutsetning for organisert idrett og friluftsliv. Den samlede innsatsen 

i den lokale organiserte idretten for Kristiansand kommune, hadde en verdiskaping på totalt kr 278 

mill. (2016). Tilsvarende er det et stort frivillig apparat innen friluftsliv. Det er etablert løypelag i de 

fleste bydeler. Disse er ofte organisert som del av idrettsklubbene og har tett dialog med kommunen 

om utvikling og vedlikehold av turløyper. Hver uke gjennom hele året legges det ned en betydelig 

dugnadsinnsats som er til glede for brukere av marka i alle aldre. Andre viktige aktører som jobber 

med frivillighet i Kristiansand er speiderbevegelsen, Søgne og Kristiansand jeger- og fiskerforening og 

en rekke andre aktører og enkeltpersoner. Det vil være umulig å opprettholde det brede idretts- og 

friluftstilbudet i Kristiansand uten frivilligheten. Uten denne innsatsen vil idretts- og frilufts Norge 

stoppe opp. Dårlige eller uforutsigbare rammefaktorer fra det offentlige kan bidra til å svekke 

frivilligheten. Det har tradisjonelt blitt stilt store forventninger til idretten om å ta et større 

samfunnsansvar med tanke på inkludering, folkehelse og forebygging. Dette kan til en viss grad sette 

idretten og frivilligheten under press, da man er avhengig av en motivasjon for arbeidet som gjøres 

av frivillige, Isolert sett er oppgaven stor i seg selv når det kommer til organisering av aktivitet, om 

ikke idretten også skal måtte ta på seg andre viktige samfunnsoppgaver. 
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Idrettsdeltakelse   

 

Fra flere hold legges det frem synspunkter og dokumentasjon på at det stadig kreves mer for å være 

med i idretten. Økonomi er en av de største tersklene for å ta del av aktivitetstilbud med økende 

alder. Videre nevnes prestasjonsfokus, foreldreengasjement og “tidsklemma” som mulige 

begrensninger for deltakelse. Dette er klart en utfordring, og henger også sammen med kapasiteten 

og tilgangen på anlegg. Det er i tillegg ventelister til enkelte idrettsaktiviteter pga. manglende 

anleggskapasitet, deriblant i svømming og turn.  

 

Idretten håndterer flest barn og unge av alle frivillige tilbud i Kristiansand kommune i sine aktiviteter. 

Det er færre breddetilbud til ungdom/voksne/eldre. Økt aktivitet for disse i regi av idretten, vil 

ytterligere legge press på bruk av og behovet for anleggene.  

 

Studentidrett  

 

Studentidretten er godt forankret i Kristiansand igjennom Student-i-Agder (SIA). En stor organisasjon 

med over 800 medlemmer, som ønsker mer treningstid, og opplever å avvise studenter pga. 

manglende treningskapasitet i/på anlegg. Gimleområdet, som er under utvikling, vil være viktig for å 

kunne møte behovet i fremtiden, og avlaste noe av behovet for bruk i anlegg for barn og unge i 

kommunen ellers.  
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Toppidrett  

 

“Strategi for toppidrett i Kristiansand” ble vedtatt av bystyret høsten 2017. Dette dokumentet 

redegjør for de utfordringene som i dag er innen ulike områder for toppidretten. Dette følges opp via 

arbeidet til Toppidrettsforum, som består av representanter fra Olympiatoppen Sør, Kristiansand 

Katedralskole Gimle, Universitet i Agder, Fylkeskommunen, Idrettsrådet og Kristiansand kommune. 

“Strategi for Toppidrett i Kristiansand” skal revideres, og estimert ferdigstillelse av dette arbeidet er 

primo 2024. 

 

Bedriftsidrett  

 

Bedriftsidretten er en stor medlemsorganisasjon i Kristiansand, og omfatter mer enn 10 000 utøvere. 

De blir tildelt noe tid i offentlige idrettsanlegg, primært benyttes dette til avvikling av kamper. Mye 

av aktivitetene foregår ellers på andre arenaer. Bedriftsidretten har høye medlemstall, og et stort 

behov for idrettsarealer. “Terreng-karusellen” og “bedriftsfotballen” i Sørlandshallen, er i regi av 

Agder Bedriftsidrettskrets. 

 

 

E-sport  

 

E-sport er en voksende fritidsaktivitet, både nasjonalt og lokalt. E-sport defineres som:  

«… elektronisk konkurransespilling der utøverne konkurrerer mot hverandre i ulike dataspill på 

datamaskiner eller spillkonsoller.»  

Per i dag er ikke E-sport godkjent som idrettsgren hos Norges Idrettsforbund, men Norges E-

sportforbund, som ble etablert i 2010, har søkt om å bli tatt opp som eget forbund under Norges 

Idrettsforbund. Dette skal behandles på Idrettstinget våren 2023.  

 

Det er ikke tilrettelagt arenaer spesifikt for dette formålet i kommunen, men kommunen låner ut 

egnede lokaler til aktiviteten. Det kreves ekstra elektriske installasjoner og annet inventar som bord 

og stoler når vanlige idrettsanlegg skal benyttes til dette. Det gjennomføres årlig en del 

arrangementer, såkalte “LAN-party”, i Kristiansand. Her konkurreres det i ulike spillvarianter og -

typer. E-sport er ikke nødvendigvis et konkurrerende tilbud til idrettslagene for barn og unge, og kan 

kombineres med annen aktivitet. E-sport har et stort behov for tilrettelagte lokaler for aktiviteten. 
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Alternative arenaer til den organiserte idretten 

 

Mange unge trener på fritiden. Noen deltar i organisert idrettslag, mens andre trener på 

treningssentre. Ungdommene er fremdeles aktive, og slutter i liten grad med trening/fysisk aktivitet. 

Mangel på tilpassede tilbud innen organisert idrett kan være en del av årsaken til frafallet i 

ungdomsårene i den organiserte aktiviteten. Det er kommet flere alternative arenaer til barn og 

unge, og stadig nye aktiviteter ser dagens lys. Eksempler på dette er Padel-tennis, Frisbeegolf, 

StandUpPadel (SUP) for å nevne noen. 

 

Uorganisert fysisk aktivitet og idrettsanlegg  

 

Stor aktivitet i organisert idrett bidrar til høy bruksfrekvens av anleggene. I tillegg til den organiserte 

aktiviteten, er uorganiserte grupper også aktive i idrettsanleggene i kommunen. De benytter 

gymsaler, fotballbaner, løpebaner med mer når det er ledig kapasitet. Det er liten kapasitet sentralt i 

kommunen for å gi mer tid til uorganisert aktivitet i idrettsanlegg, særlig i idrettshallene.   

 

Idrettsanlegg 

 

Anleggsdekningen i Kristiansand kommune er god sammenliknet med de andre ASSS-kommunene (ti 

av Norges største kommuner), men det er likevel et stort behov for flere anlegg for enkelte 

aktiviteter i Kristiansand kommune. Det er et utømmelig behov for innendørsarenaer, blant annet 

isflater, svømmehaller og flerbrukshaller. Samtidig vil det være prekært at det ved utviklingsområder, 

som eksempelvis Drangsvann og Hamrevann, legges til rette for anleggelse av nye utendørsfasiliteter 

til idrett. Rehabiliteringstakten av kunstgressbanene i kommunen klarer ikke å holde følge med den 

store bruken av anleggene, og flere baner lider av enorm bruksslitasje og alder.  

 

Økende befolkning, både i alder og antall, økt treningsiver, flere konkurranser og nye aktiviteter 

legger press på eksisterende anlegg, i mange tilfeller må grupper avvises eller få reduserte tider til 

aktivitet som følge av knapphet på anlegg, og areal til anlegg. Flerbruk og/eller fler-funksjonelle 

idrettsflater vil skape et ytterligere press på allerede knapphet på tid og plass, samtidig som de vil 

kunne åpne for flere og nye brukergrupper.   

 

Kristiansand kommune har et bredt spekter av ulike typer anlegg (idrett-, nærmiljø-, og 

friluftsanlegg) spredt utover i hele kommunen, og per 31. desember 2021, viser statistikken at det er 

88 forskjellige typer aktivitetsskapende tiltak som er registrert i anleggsregisteret, og en total på 

1329 unike anlegg. Anlegg er definert som aktivitetsskapende tiltak. 

 

Kristiansand kommune har et stort fokus på miljø og bærekraft, og det etterstrebes i alle tilfeller å 

finne miljøvennlige løsninger på anleggene. I 2021 inngikk Idrettsenheten et samarbeid med et 

selskap som heter GOE Production, om et FoU-prosjekt for miljøvennlig granulat/i-fyll til 

kunstgressbanen. Juniorfeltet i Sukkevann Idrettspark har vært forsøksområde for prosjektet, og har 

gitt gode resultater. Dette blir spennende å følge, og allerede i 2023 kommer den første 11er banen 

med det aktuelle granulatet, som er basert på tresorten bjørk. Les mer om dette her: 

https://www.goe-production.no/ 

https://www.goe-production.no/
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Bilde: Juniorfeltet, Sukkevann 

 

Nærmiljøanlegg  

 

Nærmiljøanlegg defineres som et anlegg eller en samling av anlegg som er spillemiddelberettiget, og 

etableres som del av lokalparker i lokalmiljøet. Det er viktig at det avsettes store nok arealer til 

formålet, jf bestemmelser i kommuneplanen. Skolegårder og grønnstruktur i tilknytning til disse er 

naturlige møteplasser for mange og er viktige områder for utvikling av nærmiljøet. Det er naturlig å 

samle nærmiljøanlegg i disse områdene for å sikre flerbruk av områder som har en god plassering i 

bydelene. 

 

Friluftsliv og lokalpark   

 

Kristiansand er en by i vekst. Grønnstruktur er en vesentlig del av byutviklingen. Større 

sammenhengende naturområder er også svært viktig for friluftslivet. Dette er en begrenset ressurs, 

og alle friluftslivsområder bør være en viktig del av kommunens arealregnskap. Det er en utfordring å 

sikre og bevare adkomster til marka. Bevaring av grønnstruktur i nærheten av der folk bor er viktig 

som del av byutviklingen. Sikring og tilrettelegging av friluftsområder bør skje parallelt med utvikling 

av nye boligområder. Nærmiljøanlegg opparbeides gjennom rekkefølgekrav i større 

utbyggingsprosjekter. Det samme gjelder anleggelse anlegg for breddefotball, dvs. etablering av 

kunstgressflater og idrettshaller, som også følger rekkefølgekrav, ved utbygging i nye områder. 

Friluftsliv er aktivitet med lav terskel, tett knyttet opp til natur, og derfor er ivaretakelse av 

naturmangfold viktig for friluftslivet. Skolens utearealer er viktige områder for bydelene og det er 

viktig å utvikle områdene med hensyn til flerbruk. 
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Forslag til ny kommuneplan legger til rette for at utvikling av turløypenett er en naturlig del av 

byutviklingen. 

 

 

Kristiansand idrettsråd 

 

Kristiansand idrettsråd er et fellesorgan for alle idrettslag i kommunen, og er et lovpålagt organ i 

Norges idrettsforbund. Idrettsrådet skal være idrettslagenes talerør inn mot politikere og 

administrasjon i kommunen, for best mulig rammebetingelser for idretten. Gjennom et eget styre og 

en egen administrasjon jobber idrettsrådet for å styrke idretten. Idrettsrådet er organisert i NIF 

gjennom idrettskretsen. Alle idrettslag med medlemskap i NIF, er automatisk medlem av 

idrettsrådet. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid og formidling av idrettens behov til 

kommunen, samt fordele tilskudd gitt av kommunen. I Kristiansand er det et tett og godt samarbeid 

mellom kommunen og idrettsrådet. 

 

BUA 

 

BUA Kristiansand har gratis utlån av skøyter, ski og annet utstyr til sport, friluftsliv og fritidsaktiviteter 

for barn og familier. Dette er en viktig ordning for å redusere terskelen for både å kunne prøve ut 

aktiviteter, men også for å ta del av aktiviteter med et behov for utstyr som i mange tilfeller kan være 

kostbart og ekskluderende for deltakelse. 
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I tillegg til BUA har Kristiansand kommune Fritidsfondet. Formålet med fritidsfondet er å sikre en 

bredere deltakelse og inkludering av flere barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter som går over 

tid når familien ikke har økonomi til å betale dette selv. Ordningen gjelder for barn og unge opp til 18 

år. 

 

Eierskap av idrettsanlegg 

 

Kristiansand kommune eier ca 80 % av idrettsanleggene i kommunen. Dette er det både styrker og 

svakheter med. Styrkene er at kostnaden til anleggene ligger hos kommunen, som igjen stiller krav til 

at idrettslagene ikke kan ta uforholdsmessige høye betalinger for bruken av anleggene. Kostnaden 

for deltakelse kan holdes nede, og terskelen for å ta del av aktivitetstilbud i kommunen er lav.  

 

En utfordring med denne modellen er at kommunen alene får et betydelig økonomisk ansvar for å 

vedlikeholde og oppgradere alle anleggene. Kommunen mener at de større idrettslagene i 

kommunen kan ta et større ansvar i eie, drift og vedlikehold av idrettsanleggene. Dette vil kunne gi 

bedre fasiliteter for innbyggerne, samtidig som idrettslagene selv i større grad får et eierskap til 

driften og ivaretakelsen av anlegget. Resultatet av dette er at flere tar del i utvikling og nyvinningen i 

anlegg, samt at grunnlaget for utvikling av tilbudet i de aktuelle områdene er gode. 

 

Skole og skolegården - en viktig aktivitetsarena 

 

Skolegårdene er viktige aktivitetsarenaer, spesielt for barn og unge. Viktigheten av fysisk utfoldelse 

og mestring, har positive effekter både på kropp og sjel, men ikke minst for den kognitive delen av 

oss. Skolegårdene i Kristiansand kommune følger minstekravene i til størrelse og innhold, og er en 

viktig arena for den daglige aktiviteten til barn og unge. 

 

Skolene i Kristiansand gjør et stort arbeid med å tilrettelegge for aktivitetsundervisning, og dette er 

en viktig del av behovet barn og unge har for fysisk aktivitet.  
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3.1 Status aktivitet 
 

Samlet har Kristiansand kommune i overkant av 31 000 medlemmer (31.12.2020) i idrettsklubber, av 

de aktive er 10 019 barn og 6382 ungdom. I tillegg til dette kommer bedriftsidretten med i overkant 

av 10 000 medlemmer. Det vil si at ca 1/3 av innbyggerne i Kristiansand er medlem av en 

idrettsorganisasjon. Aktiviteten utøves gjennom 139 idrettsklubber, i mer enn 60 ulike type 

aktiviteter. 

Kristiansand kommune har en høyere andel aktive, uavhengig av alder, enn landsgjennomsnittet, og 

fjerde mest blant ASSS-kommunene, med en total andel på ca. 30 %. Blant barn og unge i alderen 6-

19 år, er andelen over 100 %, noe som tilsier at mange av barna i kommunen driver med flere 

aktiviteter. Over tid har aktivitetsandelen i befolkningen ligget rundt 30%. På landsbasis har 

aktivitetsandelen ligget så vidt over Kristiansand kommune, men dette er nå snudd. 

Kjønnsfordelingen er 60 % menn og 40 % kvinner. Dette er helt på landsgjennomsnittet. (Norsk 

Idrettsindeks - Telemarksforskning 2020) 

Norsk idrettsindeks - Telemarksforskning, måler også anleggssituasjonen i kommunene. Dette gjøres 

gjennom en modell hvor de ulike anleggstypene får poeng, og det summeres opp til et snitt per 1000 

innbyggere. Kristiansand fikk i 2020 en score på 132,4 poeng, en sum som er den høyeste av ASSS-

kommunene. Landsgjennomsnittet lå på 140,1 poeng. Anleggsdekningen per aktive var på 0,44, som 

er høyere enn de andre kommunene i ASSS-nettverket. Landsgjennomsnittet var 0,47 poeng. 

Aktivitetene i Kristiansand kommunen hvor andelen aktive er høyere enn landsgjennomsnittet er 

motorsport, vektløfting, svømming, håndball og kampsport. Fotball ligger helt på snittet når det 

gjelder deltakelse, mens ski, friidrett, turn, sykkel, golf, hest og orientering har en lavere 

aktivitetsandel enn landsgjennomsnittet. 

De mest folkerike aktivitetene i kommunen er fotball (7252 stk.), håndball (3828 stk.), golf (2164 stk.) 

og svømming (1976 stk.) 

Friluftsliv bygger ikke bare på uorganisert aktivitet.  Barn og unge er med i ulike 

speiderorganisasjoner, 4H, barnas turlag, aktiviteter i Søgne og Kristiansand Jeger- og fiskerforening 

mm.  
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UNGDATA 2022 

Ungdata er en web-basert spørreundersøkelse, som blir gjennomført hvert tredje år i de aller fleste 

norske kommuner. Undersøkelsen gjennomføres i skolen og omfatter elever på barne-, ungdoms- og 

i videregående trinnet. Denne er sist blitt gjennomført i Kristiansand i 2022, og viser følgende: 

I en måling av alle barn og unge fra 8.klasse til siste året på videregående er det et snitt på 85 % som 

er fysisk aktive minst en gang per uke. 

 

 

 

Barneskolen - 5.-7. klasse (10-12 år) 

 

Ungdata undersøkelsen viser at over 83 % har faste fritidsaktiviteter, mens ca 15 % har vært med 

tidligere. Av 3530 besvarelser er det 3 % (106 stk.) som aldri har deltatt på noen faste aktiviteter. Av 

de som driver med faste aktiviteter er 89 % aktive inn mot idrett. 

Videre kommer det frem at “Trene eller drive med sport” er den aktiviteten med størst oppslutning i 

fritiden, ca 80 %. 

 

Ungdomsskole - 8.-10. klasse (13-15 år) 

 

Ungdata undersøkelsen viser at etter fylte 10 år har over 63 % faste fritidsaktiviteter, mens ca 25 % 

har vært med tidligere. Av 3272 besvarelser er det 12 % som ikke har deltatt på noen faste aktiviteter 

etter fylte 10 år. Av faste fritidsaktiviteter er det idretten som har høyest andel deltagere, med 63 

prosent av alle ungdomsskoleelever.  

Ser vi på deltakelse etter klassetrinn ser vi at andelen som er aktive i idrettslag er størst på 8. trinn, 

der 71 % deltar, for 9. trinn er andelen 63 % og for 10. trinn er andelen nede på 55 %.  Andelen gutter 

som deltar i idrettslag er høyere enn andelen jenter.  
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74 prosent av ungdomsskoleelever syns tilbudet av idrettsanlegg til ungdom er svært bra eller nokså 

bra. 

 

Videre kommer det frem av undersøkelsen at 87 % er fysisk aktive minst 1 gang per uke, som gjør 

dem andpustne eller svette. Av de som er så fysisk aktive at de blir andpustne eller svett 3 ganger i 

uka eller mer utgjør guttene en større andel.  

Andelen som ikke har vært fysisk aktiv noen dager siste uke øker med klassetrinn.  

Av de som trener er det størst andel som sier at de trener på egenhånd (løper, sykler, svømmer, går 

tur).  For denne aktiviteten finner vi de minste kjønnsforskjellene.  

Mens andelen som trener eller konkurrerer i et idrettslag synker med økt klassetrinn ut videregående 

skole, øker andelen som trener på treningsstudio for hvert klassetrinn ut videregående skole.  

40 % av ungdomsskoleelever har vært aktive minst én gang i uka med uorganisert aktivitet som 

basket, fotball eller lignende, andelen gutter er høyere enn andelen jenter. Andelen synker med 

klassetrinn, fra 30 % på 8. trinn til 18 % i Vg3. 

Av ungdomsskoleelevene er det ca 6 % som aldri har vært med i et idrettslag eller en idrettsklubb. 

 

Videregående skole - 1.-3. klasse (16-18 år) 

 

Ungdata undersøkelsen viser at etter fylte 10 år har over 46 % faste fritidsaktiviteter, mens ca 46 % 

har vært med tidligere. Av 2433 besvarelser er det 8 % som ikke har deltatt på noen faste aktiviteter 

etter fylte 10 år. Av faste fritidsaktiviteter er det idretten som har høyest andel deltagere, med 38 % 

av alle videregående elever. 

Ser vi på deltakelse etter klassetrinn ser vi at andelen som er aktive i idrettslag synker fra Vg1 der 

andelen som deltar er 44 % til Vg2 og Vg3 der andelen er 35 %. Andelen gutter som deltar i idrettslag 

er høyere enn andelen jenter.  

74 % av videregående elever syns tilbudet av idrettsanlegg til ungdom er svært bra eller nokså bra. 

Videre kommer det frem av undersøkelsen at 84 % er fysisk aktive minst 1 gang per uke, som gjør 

dem andpustne eller svette. 

Av videregående skole elevene er det ca 8 % som aldri har vært med i et idrettslag eller en 

idrettsklubb. 
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3.2 Pandemi - Korona 
 

Perioden 2020-2022 har vært preget av en verdensomspennende pandemi, Covid-19, som har 

begrenset mulighetene og bevegelsesfriheten for folk flest, både når det gjelder sosialkontakt og 

reising, men også på områder som idrett og friluftsliv. Det har blitt satt inn restriksjoner fra lokal og 

nasjonal myndighet, som har hatt store konsekvenser for mange med tanke på forbud mot trening 

og kamp gjennomføring, og Norges Idrettsforbund har meldt om alarmerende nedgang i antall 

medlemskap i Norsk idrett. Omtrent 60 000 færre medlemskap i 2020 kontra 2019, noe som er den 

største nedgangen noensinne.  

 
 

Grafen over viser utviklingen tilbake fra 2014 og frem til 2020, uavhengig av alder. Barn og unge har 

hatt den største nedgangen, med så mye som 5 %. 

Tiltakene som har vært satt inn har slått ut ulikt, uten at det er noen direkte sammenheng om det 

har vært kontaktidrett eller ikke. Totalt sett hadde 246 kommuner nedgang i antall aktive i den 

organiserte idretten. Nasjonalt hadde fotball den største nedgangen i antall medlemmer (17 000), og 

turn i prosentuell andel (-11 %), mens golf har hatt en markant økning (+15 %), og melder om 

medlems rekord i 2021. 

 



Temaplan for idrett og friluftsliv 2023 - 2028 

 

 

 
24 

 

Statistikken til over er hentet fra Norsk idrettsindeks, og viser et utvalg av idretter med prosentuell 

endring i medlemstallet fra 2019 til 2020. 

Forskjellen fra kommune til kommune er stor, og for Kristiansand har det vært en liten oppgang i 

medlemskap for perioden, med totalt 534 nye medlemskap i idrettslag. Dette kan tyde på at 

idrettsklubbene i kommunen har vært flinke til å tilpasse seg de endringene som er kommet, og 

samtidig har klart å finne alternative muligheter for gjennomføring av aktivitetene.  

Bruken av friluftsområder og turløypenettet har økt i perioden med korona. Det er observert en 

økning i bruk av utfartsparkeringsplasser og friluftsområdene. Grønnstrukturen har vært en god 

arena for fysisk aktivitet, rekreasjon og naturopplevelser i en tid som ellers har vært preget av 

nedstengning. 

Når det gjelder barn- og unges bruk av friluftsområder og nærmiljø så er det gjennomført et større 

nasjonalt studie på dette. Denne studien viser at barn- og unge ble mindre aktive som følge av 

pandemien. 

Perioden med nedstengning hadde drastiske endringer på barns lek og opphold i nabolaget. 

Sammenlignet med tiden før pandemien var det hele 35 % av barna som lekte mindre ute, og 10 

måneder ut i pandemien var tallet økt til 38 %. Tilsvarende tall for naturområder var på henholdsvis 

24 % og 28 %, av de som lekte mindre enn vanlig. Samtidig var det langt færre som var i nabolaget 

eller i naturområder mer enn vanlig, tallet her ligger mellom 7 og 18 %. Ninarapport 2084.  
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3.3 Bydeler 
 

Fakta om Kristiansand kommune 

 

Innbyggertall: 113 370 stk. (01.01.2022) 

Barn og unge (0-19 år): 27 387 stk. 

Idrettslag: 137 idrettsklubber, 31 668 medlemmer  

Registrerte idrettsanlegg/nærmiljøanlegg/friluftsanlegg: 1329 stk.  

Areal fastland: 644,61 km2 (inkluderer ferskvann) 

Statlig sikrede friluftsområder: 142 områder, som til sammen utgjør 26 km2 

Andel av befolkningen som bor nærmere enn 500 meter fra turløype: 72 %  

Antall kilometer med merket turløype i Kristiansand kommune: 593,7 km 

 

 

Denne planen deler Kristiansand kommune inn i 6 bydeler, som er sammensatt av 24 delområder. 

Alle bydelene vil bli presentert med idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg.  

Lund (Lund/Sødal/Gimlekollen/Kongsgård/Justvik/Ålefjær): 23 450 - innbyggere 

Randesund (Søm/Ytre Randesund/Hånes/Tveit): 22 210 - innbyggere 

Sentrum (Hellemyr/Tinnheia/Grim/Kvadraturen/Strai/Mosby): 25 220 - innbyggere 

Songdalen (Finsland/Stokkeland/Nodeland/Brennåsen): 6 780 - innbyggere 

Søgne (Søgne vest/Søgne øst): 12 060 - innbyggere 

Vågsbygd (Flekkerøy/Voie/Møvig/Midtre Vågsbygd/Slettheia): 23 650 - innbyggere 

*Tall registrert januar 2022. 
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 3.2.1 Søgne 

 
Innbyggertall: 12 060 stk. 

Barn og unge (0-19 år): 3080 stk. 

Idrettslag: 19 idrettsklubber, 3432 medlemmer  

Registrerte idrettsanlegg/nærmiljøanlegg/friluftsanlegg: 216 stk.  

Andel av befolkningen som bor nærmere enn 500 meter fra turløype: 80 %    

Offentlige friluftsområder: 6 938 dekar 

 

Bydelen består av delområdene Østre og Vestre Søgne. Bydelen har spredt bebyggelse, med et 

hovedsenter knyttet til Tangvall. Høy andel av rekkehus og eneboliger, men med økende utvikling av 

leiligheter. Store utmarks- og landbruksområder, samt lang kystlinje. Terrenget er variert.  

 

Fotballanlegg: 

Kunstgressbane 11er - Søgne E39 Toyota banen 

Kunstgressbane 11er - Søgne Mur-i-sør banen 

Kunstgressbane 7er - Langenes skole 

Kunstgressbane 7er - Tinntjønn 

Gressbane 11'er - Søgne stadion 

 

Friidrettsanlegg: 

Søgne friidrettsanlegg - Søgne stadion 

 

Idrettshaller og aktivitetssaler 

Fleraktivitetssal - Agder folkehøgskoles gymsal 

Fleraktivitetssal - Langenes skole gymsal 

Fleraktivitetssal - Samfundets skole gymsal 

Fleraktivitetssal - Søgne ungdomsskole 

Fleraktivitetssal - Søgne VGS 

Fleridrettshall - Lundehallen 

Fleridrettshall - Nygårdshallen normalhall 

Fleridrettshall - Tinntjønnhallen 

 

Hestesportanlegg 

Sangvik travbane 

Søgne VGS ridebane 

Åros ridesenter 
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Andre anlegg 

Tangvall Via Ferrata 

Årossanden svømmebasseng 

Ro-/padleanlegg - Åros 

Skytebane - Tintjønnhallen 

Riflebane - Trydalen 

Tennisbane - Søgne 

Trial/enduroløype - Søgne 

Hoppbakke - Hasseldalen K25 

Langrennsanlegg - Årstøl 

Eiketjønna hurtigløpsbane 

 

Friluftsliv i Søgne: 

Bydelsmark: 3 stk 

Badeplasser: 14 stk. 

Balløkker: 21 

Lokal park (kvartalslek): 1  

Lysløype: 1 stk.  

Merka turløyper: 122,4 km 

Småbåthavner: 8 stk.  

Orienteringskart: 14 stk. 

 

Følgende idrettsklubber har sitt tilholdssted i bydel Søgne:  

Gladur Islandshestlag, Høllen FK, Karateklubben Sør, Kristiansands og Søgne Rideklubb, 

Stauslandstunet Rideklubb, Søgne Cykleklubb, Søgne Danseklubb, Søgne Dykkerklubb, Søgne 

Fotballklubb, Søgne Håndballklubb, Søgne Idrettslag, Søgne Kajakklubb, Søgne klatreklubb, Søgne 

Modellfly Klubb, Søgne Seilforening, Søgne Skiklubb, Søgne Tennisklubb, Søgne Trialklubb, og Søgne 

Turnforening 

 

Oppsummering 

Idrettsindeks angir poeng for idrettsanleggene i et gitt område, og regner ut “tettheten” av anlegg i 

henhold til antall innbyggere innenfor et definert område. Søgne har i henhold til indeksen en score 

på 117,08 poeng pr. 1000 innbyggere. Denne scoren tar ikke høyde for anleggene som har blitt 

etablert i 2021 og 2022. 

Søgne har et godt og bredt tilbud for aktivitet i bydelen, hvor store deler av anleggene er plassert 

sentralt i bydelen, på Tangvall, samt ved sjøen, i Høllen. Det planlegges, i et samarbeid med 

kommunen, anleggelsen av en innendørsarena med kunstgress. Søgne har behov for en svømmehall.  

Friluftsområdene er særlig knyttet til friluftsparken i Helleviga, Romsviga og Donevann og ikke minst 

Årosstranda, Hummerviga, Torvesanden og Kvernhusområdet. I skjærgården er det flere viktige 

områder i kommunalt eie eller sikret gjennom skjærgårdsparkavtale. 

https://www.sporti.dk/club.php?id=108
https://www.facebook.com/hollenfk/
http://www.kksor.com/
https://www.facebook.com/kris.rideklubb/
https://www.horsepro.no/index.php?r=contact/club&id=443
https://www.facebook.com/SogneCykleklubb/
https://www.sognedanseklubb.com/
https://sognedk.no/
https://www.sognefk.no/portal/arego/club/900
https://www.sognefk.no/portal/arego/club/900
https://sognehk.no/
https://sogneil.net/om-sogne-il/
https://sogne-kajakklubb.no/
https://www.sogneklatreklubb.no/portal/arego/club/987
https://nol.no/soegne-modellflyklubb
https://nol.no/soegne-modellflyklubb
http://seilforening.4site.no/
https://www.sogne-skiklubb.no/
https://sognetennisklubb.com/
http://www.sognetrial.no/
https://sogneturn.no/
https://sogneturn.no/
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3.2.2 Songdalen 
 

Innbyggertall: 6780 stk 

Barn og unge (0-19 år): 1770 stk 

Idrettslag: 8 idrettsklubber, 1015 medlemmer  

Registrerte idrettsanlegg/nærmiljøanlegg/friluftsanlegg: 116 stk.  

Andel av befolkningen som bor nærmere enn 500 meter fra turløype: 78 % 

Offentlige friluftsområder: 1 456 dekar  

 

Bydelen består av delområdene Brennåsen, Stokkeland, Nodeland og Finsland. Bydelen har 

tettbebygde strøk, med høy andel av rekkehus og eneboliger, men størstedelen av bydelen er 

landbruksområde og utmark. Bydelen er langstrakt, og også den største i Kristiansand kommune, 

samtidig er det den eneste som ikke grenser mot sjøen.  

 

Fotballanlegg 

Gressbane 54x95 - Birkelid skole 

Grusbane 11er - Finsland 

Kunstgressbane 11er - Hortemo 

Kunstgressbane 68x105 - Hortemo stadion 

Kunstgressbane 7er - Finsland 

 

Friidrettsanlegg 

Hortemo stadion friidrettsanlegg 

 

Idrettshaller og aktivitetssaler 

Fleraktivitetssal - Birkeli 

Fleraktivitetssal - Rosseland 

Fleraktivitetssal - Rådhuset 

Fleridrettshall - Finsland 

Fleridrettshall - Nodelandshallen 

Skyteanlegg 

Riflebane - Finsland 300m 

Riflebane - Hågenmyr 100m + 200m 

Riflebane - Stemtjønn 100m + 200m + 300m + Leirdue 

Skytebane - Nodelandshallen pistol-/skytebane 

Viltmålbane - Stemtjønn El. Hj 
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Motorsportanlegg 

Gokartbane - Vamoen 

Motocrossbane - Venemyr 

Trial/enduroløype - Kulia 

Trial/enduroløype - Songdalen I + II 

 

Andre anlegg i Songdalen 

Hortemo travbane 

Hoppbakke - Skårkleiv k-59 

Hoppbakke - Stubrokka k-23 og k-42 

 

Friluftsliv i Songdalen: 

Bydelsmark: 2 stk. 

Badeplasser: 5 stk. 

Balløkker: 11 

Lokal park (kvartalslek): 2 

Lysløype: 1 stk.  

Merka turløyper: 102,8 km 

Orienteringskart: 13 stk. 

 

Følgende idrettsklubber har sitt tilholdssted i bydel Sogndalen: 

Finsland Cross Klubb, Greipstad Idrettslag, Greipstad Pistolklubb, I.L. Framsteg, Rosseland 

Ryttersportsklubb, Songdalen Jeger- Og Fiskerforening, Songdalen Trialklubb, og Søgne og Songdalen 

Orienteringsklubb (Ssok) 

 

Oppsummering 

Idrettsindeks angir poeng for idrettsanleggene i et gitt område, og regner ut “tettheten” av anlegg i 

henhold til antall innbyggere innenfor et definert område. Songdalen har i henhold til indeksen en 

score på 174,27 poeng pr. 1000 innbyggere. Denne scoren tar ikke høyde for anleggene som har blitt 

etablert i 2021 og 2022. 

Songdalen har en god dekning i forhold til idretts- og friluftsanlegg, og scorer høyest på indeksen av 

bydelene i Kristiansand, men lider noe av store avstander innad i bydelen. Etableringen av 

innendørshallen med kunstgress på Hortemo, styrker ytterligere kapasiteten til fysisk aktivitet i 

bydelen. 

Viktige friluftsområder i Songdalen er Rossevannsmarka, Grundetjønnområdet, Hovedturløypa og 

sikrede friluftsområder. Eksempel på siste er naturparken ved Presteneset. Pågående friluftstiltak 

ved Kilen i Livann vil gi et løft for friluftslivet i Finsland. 

 

Postveien ved Kvislevann er en viktig 
og mye brukt turvei i bydelen. 

http://finslandcrossklubb.com/
https://www.greipstadil.no/
https://www.greipstadpistolklubb.no/
https://ilframsteg.no/
https://team-ross.idrettenonline.no/
https://team-ross.idrettenonline.no/
https://www.njff.no/vest-agder/songdalen
https://sorlandetstrialklubb.com/
http://www.ssok.no/
http://www.ssok.no/
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3.2.3 Vågsbygd 
 

Innbyggertall: 23 650 stk. 

Barn og unge (0-19 år): 5 910 stk 

Idrettslag: 18 idrettsklubber, 5219 medlemmer  

Registrerte idrettsanlegg/nærmiljøanlegg/friluftsanlegg: 209 stk.  

Andel av befolkningen som bor nærmere enn 500 meter fra turløype: 74 % 

Offentlige friluftsområder: 9 871 dekar 

 

Bydelen består av delområdene Flekkerøy, Ytre og Midtre Vågsbygd og Slettheia. Bydelen har en lang 

kystlinje, og fint turterreng innover i marka. Samtidig grenser bydelen til Søgne. Bebyggelsen er 

variert og har ulike boligtyper. Bydelen inneholde også en større del med nærings- og 

industribedrifter.  

 

Fotballanlegg 

Gressbane 68x105 - Karuss 

Grusbane 11er - Kirkebanen 

Kunstgressbane 11er - Flekkerøy Colorbanen 

Kunstgressbane 11er - Flekkerøy Modenabanen 

Kunstgressbane 11er - Karuss 

Kunstgressbane 11er - Karuss II 

Kunstgressbane 11er - Vågsbygd idrettsplass 

Kunstgressbane 7er - Fiskåbanen 

Kunstgressbane 7er - Sletthei 

Kunstgressbane 7er - Voie 

 

Idrettshaller og aktivitetssaler 

Fleraktivitetssal - Flekkerøy skole 

Fleraktivitetssal - Nedre Slettheia 

Fleraktivitetssal - Sjøstrand skole 

Fleraktivitetssal - Voie skole 

Fleraktivitetssal - Vågsbygd samf.hus I + II 

Fleraktivitetssal - Vågsbygdhallen 

Fleraktivitetssal - Åsane skole 

Fleridrettshall - Flekkerøy idrettshall 

Fleridrettshall - Karuss 

Fleridrettshall - Møvik 

Fleridrettshall - Torkelsmyr volleyballhall 

Fleridrettshall - Vågsbygdhallen 

Kampidrettsanlegg - Karuss Dojo 

Bowlinghall - Hannevika 
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Andre anlegg i Vågsbygd: 

Trial/enduroløype - Voie 

Tennisbane - Andøya 

Tennisbane - Fiskåtangen 

Langrennsanlegg - Flekkerøy 

Pistolbane - Grotjønn 

Riflebane - Grotjønn 100m + 200m 

Skytebane - Hellemyr 

Skytebane - Vågsbygd 

Vågsbygd samf. hus svømmebasseng 

Seilanlegg - Bredalsholmen 

 

Friluftsliv i Vågsbygd: 

Bydelsmark: 3 stk. 

Badeplasser: 13 stk. 

Balløkker: 56 

Lokal park (kvartalslek): 25 

Lysløype: 2 stk. 

Merka turløyper: 84,6 km. 

Småbåthavner: 8 stk. 

Orienteringskart: 12 stk. 

 

Følgende idrettsklubber har sitt tilholdssted i bydel Vågsbygd: 

Allianseidrettslaget IK Våg, Bk Vepsa, Flekkerøy Cykleklubb, Flekkerøy Idrettslag, Flekkerøy 

Kampsport Klubb, Flekkerøy Padleklubb, Gladiators Amerikansk Fotballklubb, Kristiansand 

Brettseilerklubb, Sørlands-Strike Bowlingklubb, Våg Fotballklubb, Vågsbygd Innebandyklubb, 

Vågsbygd Karate Klubb, Vågsbygd Seilforening, Vågsbygd Svømme Og Livredningsklubb, Vågsbygd 

Turn IL, Torden IL, Kristiansand Danseklubb Kdk, Kristiansand Basket 

Oppsummering 

 

Idrettsindeks angir poeng for idrettsanleggene i et gitt område, og regner ut “tettheten” av anlegg i 

henhold til antall innbyggere innenfor et definert område. Vågsbygd har i henhold til indeksen en 

score på 83,77 poeng pr. 1000 innbyggere. Denne scoren tar ikke høyde for anleggene som har blitt 

etablert i 2021 og 2022. 

Vågsbygd har et bredt utvalg av aktivitetsarenaer i bydelen, men scorer dårligst av bydelene i 

Kristiansand. Vågsbygd er den mest folkerike bydelen, og har behov for å styrkes på idretts- og 

friluftsmulighetene. Det er et stort behov for svømmehall, og det arbeides med etablering av 

kampsportlokaler. Bydelen har videre behov for å styrke fleridrettshallkapasiteten og utvidelse av 

eksisterende kunstgressflater er prioritet. Det er flere flotte friluftsområder i bydelen, særlig takket 

være forsvarets tidligere arealer på Flekkerøy og Møvig, som nå er sikret for friluftsliv. 

Buvannsområdet inngår i skjærgårdsparkarealer og sammen med flere områder er det god tilgang på 

friluftsområder i bydelen. Eksisterende og pågående arbeid med kyststien gir god tilgang til viktige 

friluftsområder for allmenheten.  

https://ik-vag.spoortz.no/portal/arego/club/397
https://data.bowling.no/organisasjon/klubber/detaljer/?Id=100
https://flekkeroyck.no/
https://floy.spoortz.no/portal/arego/club/237
https://www.facebook.com/flekkeroykampsport/
https://www.facebook.com/flekkeroykampsport/
http://flekkerøy-padleklubb.no/
https://www.gladiators.no/
https://www.facebook.com/groups/115689725114397/
https://www.facebook.com/groups/115689725114397/
https://klubber.bowling.no/s%C3%B8rlands-strike_bk/
https://ik-vag.spoortz.no/portal/arego/club/397
https://vibk.no/
https://vagsbygdkarate.no/
https://vagsbygdseilforening.no/
https://vslk.no/
https://www.vagsbygdturn.no/
https://www.vagsbygdturn.no/
https://sites.google.com/samfundet.org/tordenil/
https://www.kdkdans.no/
https://pirates.no/
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3.2.4 Randesund 
 

Innbyggertall: 22 210 stk 

Barn og unge (0-19 år): 6160 stk 

Idrettslag: 25 idrettsklubber, 8130 medlemmer  

Registrerte idrettsanlegg/nærmiljøanlegg/friluftsanlegg: 297 stk.  

Andel av befolkningen som bor nærmere enn 500 meter fra turløype: 49 % 

Offentlige friluftsområder: 7 831 dekar 

 

Bydelen består av Indre og Ytre Randesund, Tveit og Hånes. Bydelen har både tett bebygde strøk, 

med høy andel av rekkehus og eneboliger, samt en del landbruksareal. Bydelen er relativt langstrakt 

og favner både sjø/strand og innmark. Det har de siste 10 årene vært store utbyggingsområder i 

bydelen, og områdene Drangsvann, Lauvåsen, Benestad og Hamrevann, er områder som det er 

planlagt mye utbygging de neste 20 årene. Rona/Strømme-området er under utvikling. Bydelen 

huser kommunens største idrettslag, Randesund IL, med mer enn 2400 medlemmer. 

 

Fotballanlegg 

Gressbane 60x100 - Dønnestadmoen i 

Gressbane 64x100 - Dønnestadmoen ii 

Grusbane 11er - Kjevik 

Grusbane 55x90 - Dønnestadmoen lys 

Kunstgressbane 11er - Kringsjå 

Kunstgressbane 11er - Solsletta 

Kunstgressbane 11er - Solvika 

Kunstgressbane 11er - Sukkevann 

Kunstgressbane 11er fotballhall - 

Sørlandshallen 

Kunstgressbane 7er - Dvergsnes 

Kunstgressbane 7er - Haumyrheia 

Kunstgressbane 7er - Holte 

Kunstgressbane 7er - Hånnibanen 

Kunstgressbane 7er - Solsletta 

Kunstgressbane 7er - Sukkevann 

Kunstgressbane 7er - Vardåsveien 

 

Friidrettsanlegg 

Kjevik stadion 

Kringsjå delanlegg friidrett 

Solsletta delanlegg friidrett 

 

Golfanlegg 

Kristiansand Golfklubb 9 hull Golfbane 

Kristiansand Golfklubb Driving Range 
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Kristiansand Golfklubb Korthullsbane 

 

Idrettshaller og aktivitetssaler 

Fleraktivitetssal - Haumyrheia 

Fleraktivitetssal - Kjevik 

Fleraktivitetssal - Kringsjå 

Fleraktivitetssal - Randesund 

Fleraktivitetssal - Strømme 

Fleraktivitetssal - Vardåsen 

Fleridrettshall - Holte 

Fleridrettshall - Håneshallen 

Fleridrettshall - Kjevik 

Fleridrettshall - Kringsjå 

Fleridrettshall - Sukkevann I og II 

Fleridrettshall - Tveit 

Fleridrettshall - Ve volleyballhall 

Bowlinghall - Nye mester'n 

 

Motorsportanlegg 

Motocrossbane - Randesund 

Speedwaybane - Randesund 

Trial/enduroløype - Stokkåsen 

 

Racketsportsanlegg 

Bordtennishall - Sukkevann 

Squashanlegg - Nye mester'n 

Squashanlegg – Søm 

Tennisbane - Hamresanden 

Tennisbane - Rabbersvik 

Tennisbane - Sodefjed 

Tennisbane - Solsletta 

Tennisbane - Sukkevann 

 

Skyteanlegg 

Pistolbane - Kjevik 

Riflebane - Randesund 100m + 200m 

Skytebane - Kjevik 

Skytebane - Solsletta 

Skytebane - Sukkevann 

Skytebane - Topdal skytterlags 
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Andre anlegg i Randesund: 

Sørlandets travparks travbane 

Alpinbakke - Tveit 

Motorbåtanlegg - Kjeltringholmen Bryggeanlegg 

Seilanlegg - Hamresanden 

Haumyrheia skoles svømmebasseng 

Baseballpitch - Dønnestad Softballbane 

Hinderløype - Lauvåsen 

 

Friluftsliv i Randesund: 

Bydelsmark: 3 stk. 

Badeplasser: 14 stk. 

Balløkker: 63 

Lokal park (kvartalslek): 48 

Lysløype: 2 stk. 

Merka turløyper: 78.7 km. 

Småbåthavner: 11 stk. 

Orienteringskart: 18 stk. 

 

Følgende idrettsklubber har sitt tilholdssted i bydel Randesund: 

Kristiansand Jeger- Og Fiskerforening, Bjaavann Golfklubb - Kristiansand, Dvergsnes Sportsklubb, 

Hånes Idrettsforening, Kjevik Fallskjermklubb, Kjevik Flyklubb, Kristiansand Baseballklubb Suns, 

Kristiansand Golfklubb, Kristiansand Luftsportsklubb, Kristiansand Motocross Klubb, Kristiansand 

Trial Klubb, Lauvåsen Idrettsforening, Norsk Motorklubb Kristiansand, Orienteringsklubben Sør, 

Randesund Idrettslag, Sukkevann Frisbeeklubb, Søm Squash Klubb, Sørlandsparken Rideklubb, Tveit 

Feltrittklubb, Tveit Idrettslag, Varodd Svømmeklubb, Kristiansand Garnisons Pistolklubb, Agder 

Modellbil klubb 

 

Oppsummering 

Idrettsindeks angir poeng for idrettsanleggene i et gitt område, og regner ut “tettheten” av anlegg i 

henhold til antall innbyggere innenfor et definert område. Randesund har i henhold til indeksen en 

score på 143,30 poeng pr. 1000 innbyggere. Denne scoren tar ikke høyde for anleggene som har blitt 

etablert i 2021 og 2022. 

 

Randesund er den bydelen i Kristiansand med flest idretts- og friluftsanlegg i antall. Det er stor 

variasjon i type anlegg. Store nybyggområder følger rekkefølgekravene, som fører til anleggelse av 

nye idrettsanlegg i de aktuelle områdene. Sukkevann er en “mini-metropol” for idretten, og favner 

mange aktiviteter og muligheter. Bydelen har et stort behov for svømmehall, da det er kritisk 

underkapasitet på fasilitetene som finnes i dag. Videre er det viktig å få anlagt en sammenhengende 

turløype rundt Sukkevann, samt et sterkt ønske om å få etablert et rideanlegg i Tveit-området. 

Randesund IL jobber med utvidelse av tennisanleggene i Sukkevann idrettspark. Det er god tilgang på 

friluftsområder i Randesund. Gjennom skjærgårdsparkavtaler samt kommunalt eierskap til viktige 

strandområder har bydelen et godt og variert tilbud, både på landsiden og i skjærgården. Det er 

etablert kyststi gjennom deler av bydelen og arbeid med videreføring av denne pågår. 

https://www.njff.no/vest-agder/kristiansands
https://bjaavanngk.no/
https://www.dvergsnessk.no/
https://hanesif.no/
https://www.facebook.com/KjevikFSK/
https://www.kjevikflyklubb.no/
https://www.sunsbaseball.no/
https://www.kristiansandgk.no/
https://www.facebook.com/KRSLuftsportsklubb/
https://www.kristiansand-mx.com/p/47480/forside
https://www.facebook.com/groups/127782947276885/
https://www.facebook.com/groups/127782947276885/
https://www.lauvasenif.no/
https://nmk-kristiansand.no/
https://oksor.no/WP/wordpress/
https://www.randesundil.no/portal/arego/club/1110
https://sites.google.com/flyshopnorge.com/sukkervannfrisbeeklubb/hjem
https://alle-apningstider.com/0101165/S%C3%B8m_Squash
http://www.sørl.no/
https://www.facebook.com/Tveit-Feltrittsklubb-191617050863902/
https://www.facebook.com/Tveit-Feltrittsklubb-191617050863902/
https://www.tveitil.no/
https://varoddsk.no/
https://krsps.no/
https://www.facebook.com/kmbkrc/
https://www.facebook.com/kmbkrc/
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3.2.5 Sentrum 
 

Innbyggertall: 25 220 stk. 

Barn og unge (0-19 år): 4 830 stk. 

Idrettslag: 35 idrettsklubber, 5899 medlemmer  

Registrerte idrettsanlegg/nærmiljøanlegg/friluftsanlegg: 267 stk.  

Andel av befolkningen som bor nærmere enn 500 meter fra turløype: 77 % 

Offentlige friluftsområder: 20 527 dekar 

 

Bydelen består av delområdene Kvadraturen/Eg, Grim, Tinnheia, Hellemyr, Strai og Mosby. Bydelen 

innehar sentrumsfunksjoner for hele byen, samt et langstrakt løp mot nord med variert bebyggelse. 

Dette gir bydelen tilhørighet og tilgang til både sjø og innland. Store deler av Kvadraturen og 

Odderøya har endret seg mye de siste årene, og mer er under utredning, ref. Lagmannsholmen, 

Odderøya og Marvika. 

 

Fotballanlegg 

Gressbane 64x102 - Hommeren hovedbane 

Kunstgressbane 11er - Hellemyr 

Kunstgressbane 51x63 - Hommeren 

Kunstgressbane 7er - Kartemyr 

Kunstgressbane 7er - Krosseveien 

Kunstgressbane 7er - Mosby skole 

Kunstgressbane 7er Idda 

 

Idrettshaller og aktivitetssaler 

Danse-/cheerleadingssal - Idda Dans / Oppvarming Flerbrukshall 

Fleraktivitetssal - Grim skole I + II 

Fleraktivitetssal - Hellemyr skole 

Fleraktivitetssal - Helsoteket 

Fleraktivitetssal - Karl Johan Minnes 

Fleraktivitetssal - Kongensgt. 

Fleraktivitetssal - Kr.sand Sportsenter 

Fleraktivitetssal - Mosby 

Fleraktivitetssal - Solholmen 

Fleraktivitetssal - Ytre Torridal 

Fleridrettshall - Aquarama (flerbrukshall + styrketreningsrom) 

Fleridrettshall - Hellemyr 

Fleridrettshall - Idda 

Fleridrettshall - Odderøya 

Fleridrettshall - Torridal 

Fleridrettshall - Vigørhallen 

Kampidrettsanlegg - Idda kampsport Dojo Flerbrukshall 
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Andre anlegg i sentrum: 

Idda ishall 

Idda curlinghall 

Aquarama klatre- og buldrevegg 

Samsen 

Trial/enduroløype - Kjerrane 

Skatehall - Samsen 

Skatepark - Idda 

Skytebane - Torheim 

Aquarama Stupeanlegg + Svømmehall 

Hellemyr skoles svømmebasseng 

Trial/enduroløype - Kjerrane 

Idda deleanlegg friidrett 

Mosby skole delanlegg friidrett 

Odderøyhallen bueskytteranlegg 

 

Friluftsliv i Sentrum: 

Bydelsmark: 3 stk. 

Badeplasser: 5 stk. 

Balløkker: 49 

Lokal park (kvartalslek): 36 

Lysløype: 2 stk. 

Merka turløyper: 143,5 km. 

Småbåthavner: 7 stk. 

Orienteringskart: 21 stk. 

 

Følgende idrettsklubber har sitt tilholdssted i bydel Sentrum: 

Christiansands Curling Club, Christianssand Klatreklubb, Christianssands Seilforening, Fotballklubben 

Grim, Friskis & Svettis Kristiansand, Hjertetrimmen i Kristiansand, Idda Ishockeyklubb, Kristiansand 

Bueskyttere, Kristiansand Enduro, Kristiansand Fekteklubb, Kristiansand Ichuan&Tai Chi Klubb, 

Kristiansand Innebandyklubb, Kristiansand Ishockeyklubb, Kristiansand Ju Jitsu klubb, Kristiansand 

Judo, Kristiansand Karate Club, Kristiansand Kunstløpklubb, Kristiansand Stupeklubb, Kristiansand 

Triathlon, Kvadraturen Idrettsklubb, Tinnheia Karateskole, Torridal Idrettslag, Vigør FK, Våg 

Håndballklubb, Kristiansand Svømmeallianse, Kristiansand Topphåndball, KIF Håndball, Kristiansand 

Frisbeegolfklubb, Hannevikas Idrettslag, Skøyteklubben Sør 

 

 

 

 

  

http://ccc.is/
https://ckk.no/
http://www.csf.no/
https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/hjem/?fiksId=632
https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/hjem/?fiksId=632
https://www.friskissvettis.no/kristiansand
https://www.facebook.com/hjertetrimmenikristiansand/
https://iddahockey.no/
http://www.kristiansandbue.org/
http://www.kristiansandbue.org/
https://www.kristiansandenduro.com/
https://krsfencing.com/
https://www.facebook.com/Kristiansand-Ichuan-Tai-Chi-217175445408081/
http://www.kristiansandibk.no/
https://wp.kik.no/
file:///C:/Users/ol2701/Downloads/Kristiansand%20Ju%20Jitsu%20klubb
https://www.judosenteret.no/
https://www.judosenteret.no/
http://www.kristiansandkarateclub.no/
https://www.facebook.com/krsandkuntstlop/
https://kstk.no/
http://www.kristiansandtri.no/
http://www.kristiansandtri.no/
https://www.facebook.com/Kvadraturen-Idrettsklubb-100593275179564/
https://www.facebook.com/tinnheia.karateskole/
https://www.torridal.no/portal/arego/club/385
https://fkvigor.no/portal/theme/organization/main.do?siteId=404
https://ik-vag.spoortz.no/portal/arego/club/397
https://ik-vag.spoortz.no/portal/arego/club/397
http://ksa.no/
https://www.krstopp.no/
https://www.kif.no/portal/arego/club/590
https://kfgk.no/
https://kfgk.no/
https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/hjem/?fiksId=633
https://www.facebook.com/skoyteklubbensor/
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Oppsummering 

Idrettsindeks angir poeng for idrettsanleggene i et gitt område, og regner ut “tettheten” av anlegg i 

henhold til antall innbyggere innenfor et definert område. Sentrum har i henhold til indeksen en 

score på 114,83 poeng pr. 1000 innbyggere. Denne scoren tar ikke høyde for anleggene som har blitt 

etablert i 2021 og 2022. 

Sentrum har et godt variert tilbud til idrett og friluftsliv, men et stort behov for mer anlegg. Deler av 

Sentrum har mangel på aktivitetsarealer på grunn av mangelen på tilgjengelige arealer. Kommunens 

ønske om flere innbyggere inn i Kvadraturen skaper et ytterligere press på eksisterende 

idrettsfasiliteter, med manglende mulighet for anleggelse av nye. Aquarama er et anlegg med høy 

bruksfrekvens, og er et tilbud for hele kommunen. Mangelen på svømmefasiliteter ellers i 

kommunen, svekker tilbudet lokalt for sentrum. Odderøya har et stort behov for utvikling for 

idretten, og Idrettsplassen og Odderøyhallen, samt utviklingen av Lagmannsholmen, har potensiale 

som må prioriteres i kommende periode. Sambruk og flerbruk er viktig i sentrumsnære områder. 

Det er flere viktige friluftsområder i bydelen. Odderøya, Baneheia, Baneheia og Bymarka, Tresse og 

strand- og elvepromenaden gode friluftsområder som er tilrettelagt for flerbruk, hele året. 
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3.2.6 Lund 
 

Innbyggertall: 23 450 stk. 

Barn og unge (0-19 år): 5520 stk. 

Idrettslag: 32 idrettsklubber, 7973 medlemmer  

Registrerte idrettsanlegg/nærmiljøanlegg/friluftsanlegg: 224 stk.  

Andel av befolkningen som bor nærmere enn 500 meter fra turløype: 79 % 

Offentlige friluftsområder: 7 733 dekar 

 

Bydelen består av delområdene Lund, Gimlekollen, Justvik og Ålefjær. Området har nærhet til 

Kvadraturen, sjøen og innmark. Bydelen har en relativt stor andel eneboliger og rekkehus, men det 

er stor utvikling av leiligheter på Lund (Marvikssletta). Universitetet i Agder (UIA) m/Spicheren 

treningssenter ligger ved inngangen til Jegersberg. Her ligger også Kristiansand Katedralskole Gimle, 

og flere idrettsanlegg. Dette området er under stor utvikling, og det planlegges en “Idrettsby” på et 

større område imellom Oddernes kirke, UIA og Oddernesveien. Bydelen har et høyt antall barn og 

unge, som gir et stort trykk på eksisterende idrettsanlegg i området. 

 

Fotballanlegg 

Gressbane 66x105 - Kristiansand stadion 

Grusbane 11er - Gimlebanen 

Kunstgressbane 11er - Justvik 

Kunstgressbane 11er - Kongsgårdjordene 

Kunstgressbane 11er - Kristiansand stadion I 

Kunstgressbane 11er - Kristiansand stadion II 

Kunstgressbane 11er - Prestheia 

Kunstgressbane 11er - Sør-Arena 

Kunstgressbane 7er - Fagerholt skole 

Kunstgressbane 7er - Havlimyra 

Kunstgressbane 7er - Trollstua 

 

Idrettshaller og aktivitetssaler 

Danse-/cheerleadingssal - Havlimyra aktivitetssal dans/bordtennis/oppvarming 

Fleraktivitetssal - Fagerholt 

Fleraktivitetssal - Gamle lærerskolen I + II 

Fleraktivitetssal - Havlimyra Aktivitetssal dans/bordtennis/oppvarming 

Fleraktivitetssal - Justvik 

Fleraktivitetssal - Lahelle 

Fleraktivitetssal - Lovisenlund 

Fleraktivitetssal - SiA flerbrukshall + volleyballhall 

Fleridrettshall - Badmintonsenteret 

Fleridrettshall - Gimlehallen (gymsal, storhall, spesialhall turn, RS-hall, judorom) 

Fleridrettshall - Havlimyra 

Fleridrettshall - Odderneshallen (+Fleraktivitetssal - Odderneshallen bokselokale) 

Fleridrettshall - SiA 
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Fleridrettshall - Starthallen 

Kampidrettsanlegg - SiA I + II 

Turnhall - Kristiansand 

 

Andre anlegg på Lund: 

Fagerholt skole friidrettsanlegg  

Gimlehallen friidrettsanlegg 

Gimlehallens friidrettsbane 

Kristiansand friidrettsstadion 

Kristiansand stadion kastfelt 

Bjaavann Golfparks 18-hullsbane 

Bjaavann Golfparks Driving Range 

Jegersberg hesteløype - ridesti 

Bordtennishall - Gimlemoen 

Squashanlegg - Trollstua 

Tennisbane - Gill 

Tennisbane - Kristiansand stadion 

Tennishall - Kristiansand stadion 

Bertesbuktas Stupeanlegg og utendørsbasseng 

Gamle lærerskolens svømmebasseng 

SiAs Svømmehall 

Stupe- og badeanlegg 

Båthus - Elvebredden 

Båthus - Kuholmen småbåthavn i + ii 

Ro-/padleanlegg - Gill 

 

Friluftsliv på Lund: 

Bydelsmark: 2 stk. 

Badeplasser: 6 stk. 

Balløkker: 35 

Lokal park (kvartalslek): 37 

Lysløype: 3 stk. 

Stupetårn:1 stk. 

Merka turløyper: 61,6 km. 

Småbåthavner: 6 stk. 

Orienteringskart: 9 stk. 

Frisbeegolf: 1 stk. 

 

Følgende idrettsklubber har sitt tilholdssted i bydel Lund: 

Tigerberget Fotballklubb, Budosør, AK-28, Fk Solbygg, Fotballklubben Donn, IK Gimletroll, 

Idrettsklubben Start, Just IL, Kristiansand Atletklubb, Kristiansand Badmintonklubb, Kristiansand 

Bryteklubb, Kristiansand Kampsportklubb, Kristiansand Kendoklubb, Kristiansand Løpeklubb, 

Kristiansand Orienteringsklubb, Kristiansand Roklubb, Kristiansand Sandvolleyballklubb, Kristiansand 

skateklubb, Kristiansand Studentidrettslag, Kristiansand Taekwon-Do klubb, Kristiansand 

http://www.fktigerberget.no/
https://budosor.no/
https://ak28.no/
https://www.facebook.com/FK-Solbygg-218306028192440/
https://www.donn.no/portal/arego/club/1286
https://www.gimletroll.no/portal/arego/club/445
https://www.ikstart.no/
https://justil.no/
https://www.facebook.com/KristiansandAtletklubbStyrkeloft/
https://kbk.no/
https://kristiansandbryteklubb.com/
https://kristiansandbryteklubb.com/
https://www.kristiansandkampsport.no/?gclid=Cj0KCQjw3eeXBhD7ARIsAHjssr9KJWH_DnS1nxQkWPZWKtfalffvLVdvsVYQZP9pUurhjvs531oSUKEaAu-1EALw_wcB
http://kristiansandkendo.no/
https://www.krslop.no/
https://www.kok.no/
https://www.roklubben.com/
https://sites.google.com/view/kr-sand-sandvolleyballklubb/
https://www.brettforbundet.no/klubber/kristiansand-skateklubb
https://www.brettforbundet.no/klubber/kristiansand-skateklubb
https://www.ksisport.no/
https://www.ktkd.no/
https://www.ktk.no/
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Tennisklubb, Kristiansand Volleyballklubb, Kristiansands Idrettsforening Friidrett, Kristiansands 

Turnforening, Lund Cykleklubb, Lund Håndballklubb, Ski og Skøiteklubben Oddersjaa, Sørlandets 

Fekteklubb, Tobienborg fotballklubb, UIA Lacrosse, Kristiansand Kajakklubb 

Oppsummering 

Idrettsindeks angir poeng for idrettsanleggene i et gitt område, og regner ut “tettheten” av anlegg i 

henhold til antall innbyggere innenfor et definert område. Lund har i henhold til indeksen en score på 

159,33 poeng pr. 1000 innbyggere. Denne scoren tar ikke høyde for anleggene som har blitt etablert i 

2021 og 2022. 

Lund har en hovedvekt av hallkapasitet og kunstgressflatekapasitet. Dette trekker opp Lund som 

bydel i henhold til indeksen. De store utfordringene i bydelen er store nybyggområder (Marvika, 

Bjørndalen og Justneshalvøya), samt studenter, som gjør at bruksslitasjen på eksisterende anlegg er 

høy. Bydelen favner Gimle-området, som i løpet av de kommende årene er planlagt utviklet til en 

“Idrettsby”. Dette vil bedre kapasiteten og mulighetene i bydelen. Bruksslitasjen og alder på 

eksisterende anlegg i bydelen har gjort forholdene krevende for idretten, og rehabilitering og 

utvikling av disse anleggene vil være en prioritet den kommende perioden. Det er også et ønske om å 

anlegge et sykkelanlegg i forbindelse med idrettsområdet på Prestheia som vil utvide og forsterke 

tilbudet i bydelen. Justvik kunstgressbane, rehabiliteres i 2023. 

Det er flere viktige friluftsområder i bydelen. Jegersberg/Skråstadheia, Ringåsen, Marvika og Bertes 

er eksempler på dette. Postveien går gjennom bydelen. Denne kulturhistoriske turveien er nylig 

utbedret på strekningen Jegersberg - Grostøl. Det er etablert kyststi gjennom deler av bydelen og 

arbeid med videreføring av denne pågår. 

  

https://www.ktk.no/
https://sites.google.com/view/kr-sand-sandvolleyballklubb/volleyball?authuser=0
https://www.kif-friidrett.no/
https://www.ktfturn.no/
https://www.ktfturn.no/
https://www.facebook.com/LundCK/
https://lundhandball.no/
https://www.oddersjaa.no/portal/arego/club/1195
https://www.facebook.com/sorlandetsfekteklubb/
https://www.facebook.com/sorlandetsfekteklubb/
https://www.facebook.com/Tobienborg-FK-192546424100970/
https://www.facebook.com/uialax
https://kristiansandkajakklubb.no/
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3.2.7 Oppsummering 
 

Kristiansand kommune har et vidt spekter av anlegg. En del av anleggene er kommunespennende, og 

fungerer som anlegg for hele kommunen. Eksempler på disse anleggene er golfbaner, skytebaner og 

ishaller. Idrettsindeks er et viktig verktøy for måling av anlegg i kommunen. Idrettsindeks angir poeng 

for idrettsanleggene i et gitt område, og regner ut “tettheten” av anlegg i henhold til antall 

innbyggere innenfor et definert område. Kristiansand kommune har i henhold til indeksen en score 

på 132,10 poeng pr. 1000 innbyggere. Denne scoren tar ikke høyde for anleggene som har blitt 

etablert i 2021 og 2022. På landsbasis er snittet på 140,1 poeng. Det vil si at Kristiansand ligger under 

snittet av Norge, men av de 10 største kommunen i Norge (kalt ASSS-kommunene) scorer 

Kristiansand høyest. 

 

På kommunens hjemmeside kan du finne informasjon om idrettsanleggene i kommunen: 

Idrettsanlegg i Kristiansand  

 

Levekårsforskjeller i Kristiansand 

Kartet under viser (basert på tall fra 2018) gjennomsnitt på flere levekårsindikatorer per 

levekårssone. 

 

 

Ut ifra denne oversikten kan man se tendenser til at levekårsforskjellene i Kristiansand kommune 

henger sammen med “tettheten” eller dekningen av idrettsanlegg. Det er ingen fasit, men dette 

stemmer godt overens med funnene fra Randesund og Lund, samt fra Sentrum hvor dekningen er 

lav. Det viser samtidig ingen sammenheng når det kommer til Songdalen som har god dekning av 

idrettsanlegg i bydelen. Det er utfordrende å trekke en slutning om det finnes en direkte 

sammenheng mellom idretts- og friluftsanlegg, og levekårsforskjellene i Kristiansand kommune, men 

det er en klar tendens i kartet at idretts- og friluftsanlegg har en positiv effekt på lokalområdene. 

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/kultur-og-fritid/idrett/idrettsanlegg-og-haller/
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Hva vet vi? - Kunnskap og utfordringsbildet 
 

Å være fysisk aktiv gir glede og mestring for mange, og det handler ofte om å gjøre noe sammen med 

andre. Fysisk aktivitet er samtidig nødvendig for å utvikle og opprettholde god helse og livskvalitet 

gjennom hele livet. Folkehelse, levekår og levekårsforskjeller, inaktivitet og overvektsproblematikk, 

og miljøhensyn og naturinngrep - store utfordringer, men med enorme muligheter for positiv 

påvirkning! 

 

4.1 Utfordringsbildet i Kristiansand 
 

Kristiansand kommune utarbeider årlig en rapport som beskriver utfordringsbildet for kommunen for 

de kommende årene, og i rapporten fra 2021 viser denne til befolkningsvekst, aldrende befolkning, 

økende antall barn i lavinntektsfamilier, store geografiske forskjeller i levekår, miljøutfordringer, nye 

sentrumsnære utbyggingsområder og boligutbygging i nye områder. Dette er store temaer som ikke 

idrett og friluftsliv skal løse alene, men hvor vi kan spille en viktig rolle med de riktige verktøyene og 

prioriteringene. 

Kristiansand kommune arbeider for å imøtekomme utfordringene ved å tilrettelegge for at også eldre 

og innbyggere/barn- og unge fra familier med dårlig økonomi kan delta aktivt i idrett- og friluftsliv. 

Kommunen har gjennom mange år hatt en tydelig politikk som innebærer offentlig eierskap til 

idretts- og nærmiljøanlegg. I dag eier Kristiansand kommune 80% av idrettsanleggene i kommunen, 

som igjen gir kommunen mulighet til å holde kostnadene til bruk av anleggene på et lavt nivå. 

Oppvekst og levekår 

Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune har flere levekårsutfordringer, og ligger under 

snittet av Norge på vesentlige områder i levekårsstatistikker. Det har vært en bekymringsfull økning i 

antall barn (0-18 år) som lever i familier med vedvarende lavinntekt både nasjonalt (11,7 %) og i 

Kristiansand (14,1%). Gode levekår er en premiss for helse og livskvalitet. Det er en tydelig tendens til 

at idretten stadig har en høyere kostnad, som igjen begrenser mulighetene for alle som ønsker å ta 

del av aktivitetene. Årsakene kan være flere, men for høye kostnader for deltakelse og stort behov 

for engasjement fra foreldre og/eller foresatte er noen av årsakene. Barn fra lavinntektsfamilier er i 

klart flertall av barn og unge som ikke driver aktivt med idrett på fritiden. Påvirkningsfaktorer på 

folkehelsen er ofte knyttet til samfunnsforhold og levekår. En høy andel barn i alderen 0-17 år bor i 

lavinntektsfamilier lokalt. Dette kan være faktorer som kan gi utslag på barn og unges muligheter for 
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deltakelse i ulike fritids-/idrettsaktiviteter. Andre mangler mulighet til å velge et aktivt liv i 

nærmiljøene, da avstand til aktivitetstilbud kan oppleves for stor. 

Aldrende befolkning 

Kristiansand, som samfunnet ellers, får en stadig eldre befolkning. Vi lever lengre, både som følge av 

bevissthet knyttet til ernæring, men ikke minst på grunn av bevissthet rundt viktigheten av fysisk 

aktivitet. Forventingen fra SSB er at fra dagens 14 % av befolkningen som er over 67 år, vil denne øke 

til over 22 % i 2050. Dette vil gi et økt press på aldersvennlige og tilpassede idretts og friluftsanlegg, 

tilrettelagt også for denne aldersklassen.   

Psykisk helse 

Psykiske lidelser er en av de vanligste årsakene til arbeidsuførhet tidlig i livet. Depresjon/psykiske 

plager er et økende problem blant barn og unge. Årsakene kan være mange, men det er 

vitenskapelig bevist gjennom flere forskninger at effekten av fysisk aktivitet kan være preventivt 

og/eller forebyggende for psykiske lidelser. Dette underbygger viktigheten av at det legges til rette 

for gode og varierte idretts- og friluftsanlegg for allmenn bruk for alle byens innbyggere. Tilgang til 

skog og mark, og til idretts- og nærmiljøanlegg, vil redusere terskelen for å benytte fysisk aktivitet 

som en behandlingsmetode mot psykiske utfordringer. 

Fysisk helse 

Befolkningsundersøkelser i Norge antyder at flertallet av voksne i samfunnet har overvekt eller 

fedme, og at mindretallet er normalvektige. Nasjonalt er 1 av 6 barn, og 1 av 4 ungdom definert som 

overvektige. Fedme og overvekt gir over tid økt risiko for en rekke sykdommer og plager, og er blant 

de ti viktigste risikofaktorene for død. Det er dokumentert, utover enhver tvil, at fysisk aktivitet er 

viktig for folkehelsen og befolkningen. Det er helseeffekter av fysisk aktivitet for alle aldersgrupper, 

og forskning viser til at det er mer enn 30 ulike sykdommer og tilstander som kan forebygges og/eller 

bekjempes med fysisk aktivitet. 

Klima 

Global oppvarming og tap av naturmangfoldet er blant de største miljøutfordringene som samfunnet 

står overfor. Konsekvensene av klimaendringene merkes med mer ekstremvær, flom og tørke. 

Kristiansand kommune har et ansvar for å ta klimaendringene på alvor og for å begrense 

konsekvensene. Idretts- og friluftsanlegg er i mange tilfeller store og omfattende prosjekter. Dette 

kan gi utfordringer knyttet til utforming, arealbehov og lokalisering. Anleggene legges i mange 

tilfeller til ikke-utnyttede områder, eller det benyttes materialer som ikke er direkte miljøvennlige i 

prosessene. Kunstgressbanene som eksempel har vært, og er, i søkelyset med tanke på 

mikroplastutfordringene. Dette gjelder også energiforbruk til belysning og oppvarming, hvor mye av 

kildene som benyttes er utdaterte og ineffektive.  

 

Utfordringene over underbygger kommunens viktige arbeid med tilrettelegging for gode arenaer 

for fysisk aktivitet for alle, i alle aldre og i alle deler av kommunen. En plan for aktivitetsarenaer viser 

hvordan kommunen jobber med utvikling og anleggelse av tidsriktige og fremtidsrettede anlegg i 

hele kommunen, for gode vilkår til å drive fysisk aktivitet.  
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4.2 Idrett 
 

"…for at avhjælpe den frie idræt her på Sørlandet" - så organiserte man idretten. Uttalelsen kom for 

over 100 år siden, og det var vanskelig å forutse hvor viktig idretten og friluftslivet skulle bli for 

samfunnet i moderne tid. I dag engasjerer idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet over 70 % av samfunnet 

vårt. Dette sier mye om hvor viktig plass idrettsanleggene og mulighetene for å drive med fysisk 

aktivitet har i livene til både for store og små.  

Idrett er fysisk aktivitet drevet for å bedre enkelt menneskets fysiske og psykiske helse gjennom 

mosjon og rekreasjon (mosjonsidrett), eller for å oppnå best mulige resultater (konkurranseidrett). 

Gjennom flere generasjoner har idrett vært en viktig del av folks liv, både for konkurranseaspektet 

det gir, men ikke minst for rekreasjonsformål, og dette er stadig mer aktuelt tatt i betraktning det 

“stillesittingsamfunnet” vi er blitt. 

Kristiansand kommune er opptatt av tilrettelegging for fysisk aktivitet, til det beste for folkehelsa. 

Friluftsliv og idrett skaper glede, vennskap, møteplasser og samhold. Det er godt dokumentert at 

fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og kan medvirke til forebygging og behandling av ulike 

sykdommer og helsetilstander. I Kristiansand skal det være lett å leve aktive liv, uavhengig av fysikk, 

alder, bakgrunn og økonomi. Kommunen skal jobbe aktivt for å bygge ned barrierer for deltakelse, 

blant annet i samarbeid med idretts- og friluftsorganisasjonene i Kristiansand. Målsettingen er å 

gjøre friluftsliv, egenorganisert aktivitet og idrett mer tilgjengelig for alle, blant annet gjennom 

tilrettelegging for interessant, varierte og innbydende idretts- og friluftslivstilbud, med lav terskel for 

å delta. 

Alle har et forhold til idrett 

Det er ikke bare i Norge og vestlige land idretten forandrer liv. Idrett bygger lokalsamfunn, bidrar til 

god helse, og brukes som del av skoleundervisning verden over. 

Norsk idrett har likevel en helt unik posisjon sammenlignet med de fleste andre land i verden. Det 

enorme engasjementet på grasrota, og de utallige timene med frivillig arbeid som nedlegges hvert år, 

sikrer at nesten alle barn og unge tilbys trygge, gode og inkluderende idrettsaktiviteter der de bor. 

Dette har en uvurderlig verdi for samfunnet på kort, og ikke minst på lang sikt.  

Idrettsarenaen skal være den trygge møteplassen - for sosialisering, tilhørighet, fellesskap, deltakelse 

og engasjement. Ideen er at idrett kan fungere som en sosial møteplass der folk – utøvere, frivillige, 

publikum og ansatte – kan treffes. Her kan vi møte folk vi ikke kjenner fra før, men som vi deler 

interesser med. Dette kan være viktig nok, men idretten kan ha en enda viktigere funksjon: – Den 

kan være en arena der folk møtes på tvers av sosiale klasser, yrker, alder, etnisk tilhørighet og 

interesser. 

Fysisk aktivitet:   

→ gir store helsemessige gevinster  

→ utvikler mennesket både fysisk og mentalt  

→ er en kilde til glede, overskudd, fysisk og psykisk mestring  
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→ gir sosialt fellesskap, tilhørighet og mestring  

→ fører til personlig utvikling, fellesskaps orientering og har en samfunnsbyggende funksjon  

→ gir gode og trygge oppvekstsvilkår  

→ er en arena for inkludering  

→ gir gode møteplasser på tvers av generasjoner og sosiale skillelinjer  

→ har bred publikumsappell  

Utvikling og prioritering av idrettsanlegg: 

En sentral problemstilling i den norske idrettspolitikken er utvikling og prioritering av idrettsanlegg. 

En rekke faktorer skal hensyn tas når idrettsanlegg skal bygges: folkehelsen, breddeidrettens behov, 

toppidrettens behov, aktivitet for barn, aktivitet for eldre med mer. I tillegg vil prioriteringene være 

av geografisk karakter knyttet til hvor anlegg skal bygges samtidig som det må gjøres prioriteringer 

mellom de ulike særidrettene og deres behov. Idrettsanlegg bidrar til attraktive sentre- og 

lokalsamfunn og er aktivitetsskapende i seg selv, og tilgangen er avgjørende for at anleggene brukes. 

Dårlig plasserte eller anlagte anlegg og/eller feilslått innhold på anleggene fører til at anleggene ikke 

benyttes i den grad det er tenkt å gjøre. Viktigheten av god planlegging, tett brukerdialog /-

involvering og god gjennomføring og leveranse er stor, for å skape bærekraftige løsninger.  

Fremtidsrettede idretts- og friluftsanlegg er anlegg som imøtekommer idrettens, brukernes, og det 

offentlige behovet, bærekraftige løsninger på byggemåte, utforming, driftssituasjon og avhending. 

Både nasjonalt og internasjonalt jobbes det med å finne fullgode alternativer til gummigranulatet 

som er blitt benyttet i kunstgressbaner over hele Europa de siste 20 årene. Vi ser i dag en rivende 

utvikling på området, og markedets størrelse gjør også at det kommer dårlige produkter i omløp. I 

løpet av få år vil det med stor sannsynlighet være et fullgodt alternativ på markedet, men per i dag er 

ikke det tilfellet. Det velkjente gummigranulatet er i dag det som gir de aktuelle anleggene de beste 

egenskaper både i gjennomføring av aktiviteten, men også i form av “sikkerhet” for utøverne med 

hensyn til skader. Kristiansand kommune følger prosessene rundt granulatproblematikken, og er 

også i den forbindelse med i et FoU-prosjekt gjennom fotballforbundet som gjelder granulat eller i-

fyll til kunstgressflatene.  

Kristiansand kommune har en stor variasjon av idrettsanlegg. Spesialanlegg som baseball 

(Dønnestad), curling (Idda) og frisbeegolf (Sukkevann og Jegersberg), har bidratt til en økt variasjon 

og flere muligheter for å finne “sin” aktivitet. Disse anleggene er det stor aktivitet i, som igjen viser at 

det både er interesse for nye aktiviteter i befolkningen, men også viktig å legge til rette for det.  

Egenorganisert aktivitet 

Flere barn og unge opplever at den organiserte idretten ikke passer for dem. De ønsker å organisere 

aktivitetene sin selv, gjerne med venner og andre i tilsvarende situasjon. Da er det viktig at det legges 

til rette for at dette kan skje. Ønske om egenorganiserte aktiviteter øker med alderen og størst 

gruppe finner vi i alderen 13-19 år. Kristiansand kommune er opptatt av å legge til rette for gode 

forhold til denne aktiviteten, og gjennom etablering og opprusting av nærmiljøanlegg og -parker på 

flere steder, eksempelvis tufteparker og mindre balløkker, mener vi at det tilrettelegges godt i 

kommunen.    
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Stillesitting - en voksende utfordring? 

I mai 2022 kom Helsedirektoratet med nye råd når det gjelder fysisk aktivitet - den setter søkelys på 

utfordringene med stillesitting. Stillesittingen er en økende utfordring i samfunnet generelt. Stadig 

flere alternative plattformer til fritidsaktivitet kommer opp, og skjermbruk som en av de mest 

dominerende. Alt fra sosial interaksjon, til skolearbeid, gaming/spilling og jobb gjøres i stadig mer 

omfattende grad via skjermer, som igjen fører til stillesitting. 

Stillesittende tid har i flere studier blitt relatert til økt risiko for sykdom og tidig død. Når man ser på 

ulike kombinasjoner av tid brukt til fysisk aktivitet og stillesittende tid, ser det ut til at fysisk aktivitet 

kan eliminere den økte helserisikoen ved langvarig stillesitting. 

 

Figuren over: Sammenhengen mellom stillesittende tid og fysisk aktivitet.  

Risikoen for dødsfall av hjerte- og karsykdom, kreft og andre årsaker går ned når man beveger seg fra 

det røde til det grønne feltet. Det kan skje gjennom endringer i fysisk aktivitet (1), endringer i 

stillesittende tid (2) eller ideelt sett begge. Kilde: Dempsey et al, 2021. 

 

Rådene fra Helsedirektoratet er: 

Barn og unge 

0-1 år 

• Barn under 1 år bør være i bevegelse flere ganger om dagen og på ulike måter, gjerne 
gjennom samspill og lek 

• For barn under 1 år bør tiden helt i ro i våken tilstand begrenses, tid foran skjerm frarådes 

1-5 år 

• Barn 1–5 år bør være allsidig fysisk aktive med varierte bevegelser, aktiviteter og lek i minst 
180 minutter fordelt utover dagen 



Temaplan for idrett og friluftsliv 2023 - 2028 

 

 

 
47 

• Tiden barn 1–5 år sitter helt i ro eller fastspent i våken tilstand bør begrenses, skjermtid 
frarådes for 1-åringer 

o Bruk av skjerm og andre stillesittende aktiviteter bør begrenses og balanseres med 
fysisk lek og aktiviteter for barn eldre enn 2 år. Fra barnet er 2 år bør skjermtid 
begrenses til én time daglig, og jo mindre, jo bedre. 

6-17 år 

• Barn og unge 6–17 år bør være fysisk aktive i gjennomsnitt minst 60 minutter per dag i 
moderat til høy intensitet 

• Barn og unge 6–17 år bør begrense tiden i ro, særlig passiv skjermtid på fritiden 

 

Voksne og eldre 

Fysisk aktivitet 

• Alle voksne og eldre bør være regelmessig fysisk aktive 

• Voksne bør hver uke være fysisk aktive i minst 150 til 300 minutter med moderat intensitet, 
minst 75 til 150 minutter med høy intensitet eller en kombinasjon av moderat og høy 
intensitet 

o Som del av denne aktiviteten bør det gjennomføres øvelser som gir økt muskelstyrke 
til store muskelgrupper to eller flere dager i uka. 

o For å oppnå ytterligere helsegevinster, kan det gjennomføres fysisk aktivitet i mer 
enn 300 minutter med moderat intensitet eller mer enn 150 minutter med høy 
intensitet, eventuelt en kombinasjon av moderat og høy intensitet. 

o Personer som sitter mye (8-10 timer/dag) i hverdagen bør være mer fysisk aktive 
(300 min rask gange/uke). 

• Voksne over 65 år bør hver uke være fysisk aktive i minst 150 til 300 minutter med moderat 
intensitet, minst 75 til 150 minutter med høy intensitet eller en kombinasjon av moderat og 
høy intensitet 

o Som del av denne aktiviteten bør det gjennomføres balanse- og styrketrening minst 
2–3 ganger per uke for å opprettholde fysisk funksjon og forebygge fall 

o For å oppnå ytterligere helsegevinster, kan det gjennomføres fysisk aktivitet i mer 
enn 300 minutter med moderat intensitet eller mer enn 150 minutter med høy 
intensitet, eventuelt en kombinasjon av moderat og høy intensitet. 

 

Tid i ro 

• Voksne og eldre bør begrense stillesitting 

• Voksne bør kompensere for de negative effektene av mye stillesitting ved å være ekstra 
aktive den øvrige tiden 

o minst 300 minutter i uken av moderat intensitet, for eksempel rask gange eller minst 
150 minutter i uken med høy intensitet, for eksempel løping. Aktiviteten kan også 
gjennomføres som en kombinasjon av moderat og høy intensitet i løpet av uken. 

• Voksne over 65 år bør kompensere for de negative effektene av mye stillesitting ved å være 
ekstra aktive den øvrige tiden 
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4.3 Friluftsliv 
 

Friluftslivet er i mye større grad enn idretten uorganisert. Store og små friluftsområder i den bebygde 

delen av kommunen utgjør en viktig del av friluftslivstilbudet. Det samme gjelder friluftsområder i 

strandsonen og de store sammenhengende områdene i den ubebygde delen av kommunen. De store 

sammenhengende områdene finner vi i den ubebygde delen av kommunen, det vil si områder 

knyttet til utmarka. Private utmarksområder er tilgjengelig gjennom friluftsloven og allemannsretten. 

Offentlig sikrede arealer gjør tilgangen til friluftsområder enda bedre og gir muligheter for 

tilrettelegging. Ofte vil det være behov for tilrettelegging av forskjellig omfang, for eksempel skilting, 

etablere parkeringsplasser eller oppgradere stier. Tilrettelegging i privateid utmark krever tillatelse 

fra grunneier. Kommunen har over lengre tid aktivt sikret viktige friluftsområder enten gjennom kjøp 

av grunn eller gjennom leieavtaler og servituttavtaler (eksempel er Skjærgårdspark). 

Tilrettelegging av turveger, turløyper og stier er et kommunalt satsingsområde. Slik tilrettelegging gir 

stor bruk av friluftsområdene hele året igjennom. Det er en overordnet målsettingen at alle 

kommunens innbyggere skal ha et attraktivt nærturområde som kan nås direkte fra eget hjem, uten 

bruk av bil. 

I boligområdene er det viktig med god atkomst til nærmiljø- og friluftsanleggene. I forbindelse 

med nye utbyggingsområder stilles det krav til etablering av kvartalslekeplasser. Disse lekearealene 

inneholder ofte også nærmiljøanlegg. Anleggene søkes anlagt i forbindelse med øvrig grønnstruktur 

eller grønn- korridorer slik at områdene får god tilgang til tilrettelagt og fri aktivitet. Områdene søkes 

opparbeidet med universell utforming. Kommunens normaler for utomhusanlegg - landskapsnormen 

tar høyde for dette. 

Nye skoler og barnehager etableres i tilknytning til friluftsområder eller korridorer til marka. Dette gir 

en god bruk av kommunens utmarksarealer samtidig som skolens parkeringsanlegg vil kunne 

benyttes til turparkering utenom skolens åpningstid. Nærmiljøparkene knyttet til skolene 

er fortsatt prioritert på anleggssiden. Dette gir en bedre bruk av kommunale investerings- 

og driftsmidler. 

Bydelsmarkene og etablert markagrense (langsiktig grense mot utbygging) gir gode friluftstilbud i 

bydelene. Samarbeidet med frivillige lag og foreninger gir et godt nettverk av stier og løyper. 

Turstiene merkes og vedlikeholdes av turlagene. Ny, nasjonal merkestandard legges til grunn ved 

merking av nye stier. Løypene er attraktive hele året idet de slynger seg i varierte naturomgivelser. 

Kommunen har utgitt et turkart som viser turstiene i bydelene og sikrede friluftsområder. I tillegg har 

flere frivillige foreninger gitt ut turkart for hver enkelt bydelsmark.  

https://kristiansand.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e6fc0732de1f4f819075c13f34b2412d
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Kartet viser kommunale friluftsområder (grønn farge) og statlig sikrede friluftsområder/skjærgårdspark (blå skravur) 

 

Bydelsmarker 

Kommunedelplan idrett og friluftsliv (2003 – 2006) i tidligere Kristiansand, introduserte begrepet 

bydelsmarker, tilhørende kommunens fire bydeler; Vågsbygdmarka, Bymarka (inkludert Straiskogen), 

Jegersberg/ Skråstadheia og Tveit-/Randesundsmarka. I forslag til ny kommuneplan er det definert 

flere bydelsmarker. Disse fremgår av kart under. Bydelsmarkene er viktige lokale nærtur- og 

friluftsområder. Innenfor bydelsmarkene er det opparbeidet et stort nettverk av stier og turveier. De 

fleste av stiene merkes og vedlikeholdes av idrettslag i bydelene i samarbeid med kommunen. 

 

Sonering – differensiert tilrettelegging 

Ulike tilretteleggingstiltak må gjøres ut fra overordna og helhetlige vurderinger. Det 

er hensiktsmessig å inndele utmarka i soner, der graden av tilrettelegging avtar jo lenger ut i 

marka man kommer. I boligområdene vil tilretteleggingsgraden ha en urban karakter, 

mens tilrettelegginga i marka tilpasses naturforholdene og naturkvalitetene. Turløyper i urbane strøk 

kan gjerne være asfalterte for å tåle høy bruksfrekvens og flerbruk, mens turløypene i marka skal 

avløses av stier med naturtilpasset tilrettelegging. Standarder for turveier og løyper tilpasses denne 

sonering. Ulik veg- og stistandard tilfredsstiller ulike behov og gir innbyggerne varierte friluftstilbud. 

Samtidig ivaretar ulike grader av tilrettelegging ulike naturkvaliteter. Veg- og stinettet har også en 

funksjon når det gjelder å kanalisere ferdselen og derved hindre slitasje i naturen. Det er en høyere 

turstistandard fra tett befolkede bydeler enn fra områder med lav befolkningstetthet. 

Hovedgrønnstrukturen er vist i forslag til ny kommuneplanen og på plankartet og tilhørende 
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temakart i denne planen. Illustrasjonen under viser prinsippskisse for grønnkorridorene fra 

bebyggelsen og ut i bydelsmarkene. 

I områder med stort press og stor slitasje er det innført egne adferdsregler for å koordinere 

flerbruken. Disse reglene er vedtatt av bystyret og regulerer telting, bålbrenning, bobilcamping og 

bålbrenning. Adferdsreglene innebærer begrensninger i allemannsretten og er hjemlet i friluftslovens 

§ 15 som gir adgang til å regulere ferdsel på visse friluftsområder. Adferdsreglene er bare innført i 

områder hvor det er særskilt behov for tiltak for å ivareta friluftslovens og allemannsrettens 

intensjon. 

 

Universell utforming 

I sonene med høy tilretteleggingsgrad skal tilrettelegging av turløyper, veier og anlegg skje 

etter prinsippet om «tilgjengelig og brukbar» (grad av universell utforming). Dette innebærer at alle, 

også funksjonshemmede, skal kunne bruke området. Kristiansand kommune har vedtatt standarder 

for utomhusanlegg hvor standard på stier og turløyper står sentralt. Det er stort fokus på at 

turveinettet utformes med «tilgjengelig og brukbar» standard. Dette innebærer at bredder, 

toppdekke og stigning ivaretar ferdsel for bla. rullestoler. Stigningsforholdet tilstrebes på disse 

turveiene å være maks 1:12. Vi må likevel akseptere at store deler av bymarkene har smale stier som 

kun er farbare til fots, eller ikke har stier i det hele tatt. Begrunnelsen er å bevare de ulike 

naturkvalitetene fordi de har en verdi i seg selv, og fordi det også er en kvalitet også å ferdes i relativt 

uberørt natur. I hver bydel er det tilrettelagt bade- plasser, turveier og anlegg som er utformet etter 

prinsippet om universell utforming. Kristiansand er ressurskommune i forhold til universell utforming 

og har arbeidet mye med dette temaet. Resultatet er at det er god tilgang til frilufts- områder i 

kommunen for alle brukergrupper. 

 

Grønnstruktur 

Kristiansand har foretatt en verdivurdering av grøntområdene i byggesonen.  Prioriterte områder er 

innarbeidet eller skal innarbeides i kommuneplanens arealdel og skal planmessig sikres fortløpende i 

forbindelse med reguleringsplaner for de enkelte områdene. Grøntkorridorer og brukervennlige 

gangforbindelser mellom bebyggelse og turområder har stor betydning for tilgangen til og dermed 

bruken av turområdene. 

Prinsippskisse grønnstruktur. Kartet viser 
oversikt over bydelsmarkene og korridorer 
fra hav til hei. 
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Det er behov for utbedring og oppgradering av turløypenettet med hensyn til standard og 

manglende forbindelser. 

 

Kyststi 

Det er et velutviklet turløypenett i hele kommunen, men det er behov for videreutvikling. Kyststien 

er planlagt sammenhengende gjennomgående i kommunen langs kysten. Stien er innarbeidet i 

kommuneplanen. Stien er stedvis ferdig opparbeidet, jfr. kartet, men flere steder gjenstår større 

arbeider. Intensjonen med kyststien er å etablere en sammenhengende turløypeforbindelse i 

strandsonen slik at viktige friluftsområder blir knyttet sammen, samtidig som kyststien fremstår som 

en del av friluftsinfrastrukturen. 

Tilgangen til sjøen og mulighet for ferdsel i strandsonen og kontakt med tilstøtende boligområder og 

marka er viktig. Det er kartlagt mulighet for en sammenhengende kyststi gjennom hele kommunen 

som også korresponderer med den øvrige grønnstrukturen i kommunen. Traseen er kartfestet og vist 

på kartet under. Kyststien er vist på temakartet som følger kommuneplanen med benevnelsene 

eksisterende og manglende forbindelse. 

 

Kartet viser eksisterende kyststi samt 
overordnet løypenett i Kristiansand 
med sort stiplet linje. Fremtidige 
traseer og manglende forbindelser er 
vist med rød stiplet linje.  

 

Stien har varierende standard avhengig av antall brukere og av hensyn til terreng. Der stien ligger i 

forbindelse med utbyggingsområder har stien ofte en høy urban standard med universell 

utforming. Kyststien opparbeides fortløpende i kommunal regi eller som del av grønn infrastruktur i 

utbyggingsområder gjennom rekkefølgekrav. Kyststien har både en kortsiktig og langsiktig 

tidshorisont. 
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Turløypenett i alle bydeler 

Kommunen samarbeider med løypelag i alle bydeler. Kommunen ivaretar det overordnede 

hovedløypenettet, korridorer og lysløyper, mens løypelagene vedlikeholder og skilter turstiene i 

bydelene. Samarbeidet gir gode friluftsmuligheter for alle. 

 

Kartet viser oversikt over merkede turløyper som driftes av løypelag og kommunen. Kartet er digitalt og ligger på 
kommunens hjemmeside. 

 
Løypelag og andre ressurser som f.eks. orienteringsklubbene har utarbeidet egne turkart slik at det 
er gode kart i de fleste bydeler i hele kommunen. Kristiansand kommune har utarbeidet et digitalt, 
kommunedekkende friluftskart som viser nettverket av turløyper. Dette gir innbyggerne samlet 
oversikt over mangfoldet av turområder. Mer enn 80% av innbyggere i gamle Kristiansand bor innen 
500 meter til nærmeste tursti som leder til friluftsområder. Tilsvarende oversikt er utarbeidet for 
hele kommunen og status viser at 75% av befolkningen bor innen 500 meter til rekreasjonsområde 
(SSB, 2020). 

 

Kartet viser dekningsgrad av turløypekart i kommunen 
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Tilgangen til friluftsområdene er avgjørende for bruk. Kommunen har oppmerksomhet på gode 

atkomster fra boligområder til turområdene. Det er etablert turløyper og korridorer med varierende 

standarder. Det er et godt utbygd løypenett i kommunen, også i kystsonen.  

Spesielt viktige ferdselsårer er også vist.  Disse har behov for videreutvikling og gjennomføring der 

det er registrert mangler. 

 Nyrenovert turvei i Marvika på vei mot 
Gleodden. Turveien inngår i kyststien i 

kommunen. Forsvarsanleggene på Gleodden fra 
ca 1900 sees i bakgrunnen 

 

 

  

 

Nyrenovert turløype ved Eidet. Turløypa 
inngår i rundløypa rundt Justneshalvøya 

Nyrenovert turløype rundt Kvernhusvann 
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Lysløyper 

Lysløypene i kommunen er helårsløyper med høy standard og stor bruksfrekvens. Lysløypene har et 

fast dekke og et jevnt underlag slik at det kan prepareres skispor selv ved lite snø. Preparering av 

skispor er en prioritert driftsoppgave i Kristiansand. Lysløypene prepareres for både klassisk og fristil 

(skøyting). Pr. 2022 er det 11 lysløyper i kommunen.  

 

Kart viser oversikt over lysløypene i kommunen 

Sikring av friluftsområder 

Arealer er forutsetning for friluftsliv. Kommunen har derfor sterkt fokus på sikring av friluftsområder. 

Gjennom samarbeidsprosjekt med fylkeskommunen og Miljødirektoratet sikres prioriterte 

friluftsområder med hovedvekt på landfaste strandområder i nærheten av tettbygde strøk. 

Bydelsmarkene, korridorer fra boligområder og arealer for adkomst og parkering prioriteres. 

 

Nærmiljøanlegg 

I Kultur- og kirkedepartementets veileder for idrett og friluftsliv angis nærmiljøanlegg som prioriterte 

tiltak som favner om en viktig målgruppe; barn og unge i alderen 6 - 19 år. Dette følges opp i 

Kristiansand kommunes planer. Anleggene er lokalisert i boligområdenes nærmiljø, og skal fungere 

som møteplasser for lokalbefolkningen. 

Nærmiljøparker er en samling av to eller flere nærmiljøanlegg. De kjennetegnes ved at de er 

opparbeidet for lek og fysisk aktivitet beregnet for et lokalområde. I tillegg til nærmiljøparkene er det 

131 lokalpark (kvartalslekeplasser), 858 møteplasser (sandlekeplasser) og 235 ball-løkker i 

kommunen. 
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Nærmiljøanleggene er del av lokalparktilbudet (kvartalslek) og blir ofte plassert ved skolegårder og 

lignende for å sikre sambruk av arealer i nærmiljøet. Områdene opparbeides med fokus på flerbruk, 

både med hensyn til aktivitet og brukergrupper. Anleggene skal så sant mulig gis universell 

utforming, jf landskapsnormen. Skolenes uteområder er naturlige møteplasser, og nye tiltak 

prioriteres i tilknytning til disse for å sikre god flerbruk til offentlige anlegg og arealer. Dette på grunn 

av sentral beliggenhet i forhold til utbyggingsmønstre samt for å få til en flerbruk av anlegg som 

skolen disponerer. Områder med lav anleggsdekning, skal prioriteres i kommunens satsing i bydelene 

med hensyn på utvikling av områdene som møteplasser. Nærmiljøanleggene består ofte av løkker, 

binger eller andre aktivitetsanlegg.  

Utfordringer areal 

Det er konkurranse om arealene. Det er viktig at det settes av nok arealer til lek, rekreasjon og 

friluftsliv i forbindelse med utbygging og fortetting. Det er viktig å sikre gode og trygge adkomster fra 

boligområder til nærmiljø- og frilufts arenaene. Dette ivaretas gjennom kommuneplanens 

bestemmelser. 

Det trengs driftsmidler for å drifte frilufts- og nærmiljøanlegg. Når nye anlegg etableres er 

det krevende å få økt driftsbudsjettet tilsvarende. Når det søkes om spillemidler til 

nærmiljøanlegg kreves minst 50 % egenandel. Det kan være utfordrende både for velforeninger og 

kommune å skaffe tilstrekkelig egenkapital. Ved søking om spillemidler kreves det som regel at søker 

må forskuttere det omsøkte beløpet. Dette er krevende for velforeninger. 

Tilskuddsordninger 

Det finnes flere ulike tilskuddsordninger som er egnet til utbedring av grønnstruktur og friluftsliv. 

Spillemiddelordningen åpner opp for både kommunale og private søknader. I statlig sikrede 

friluftsområder kan kommunen søke Miljødirektoratet og fylkeskommunen om tilskudd til tiltak 

dersom tiltakene er innarbeidet i godkjent forvaltningsplan. Fylkeskommunen har også egne 

tilskuddsordninger i områder som ikke er statlig sikrede. Kommunen har etablert en ny 

tilskuddsordning med bydelsfond. Her kan lag og foreninger søke på to ulike poster, hver på 2.5 

millioner. Kommunen gir også tilskudd til løypelag hvor det er inngått samarbeidsavtaler om merking 

og drift av turløypenett. 
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4.4 Folkehelse 
 

Befolkningens helse er samfunnets viktigste ressurs, og skal vi oppnå en bærekraftig 

samfunnsutvikling må vi skape et samfunn som fremmer helse, forebygger sykdom og utjevner 

helseforskjeller i befolkningen.  

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er en viktig kilde til glede, mestring, helse og livskvalitet. Gjennom 

deltakelse skapes samhørighet og fellesskap. Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er derfor viktige 

ressurser for folkehelsa. Ny forskning på fysisk aktivitet og helse gjennom livet viser at fysisk aktive vil 

ha langt bedre fysisk og psykisk helse enn fysisk inaktive. Bare noen få minutters fysisk aktivitet, 

tilsvarende rask gange, har stor helsegevinst. Fysisk aktivitet er et nasjonalt satsingsområde for å 

fremme folkehelsa. Bedre tilrettelegging for fysisk aktivitet og en mer aktiv befolkning, vil gi viktige 

bidrag til oppfyllelse av Kristiansand kommunes folkehelsemål.  

Fysisk aktivitet gir en stor velferdsgevinst for den enkelte innbygger gjennom flere leveår og økt 

livskvalitet, men kan også gi stor samfunnsmessig gevinst ved blant annet å bidra til at vi kan stå 

lenger i arbeid, at vi kan være selvhjulpne lengst mulig, og redusere behovet for helse- og 

omsorgstjenester.  

Grunnlaget for bevegelsesglede, aktivitetsvaner og fysisk funksjon legges i barne- og ungdomsårene, 

og tidlig innsats med tiltak på arenaer som favner alle barn og unge blir vesentlig for å øke 

aktivitetsnivået i befolkningen. Den beste effekten av fysisk aktivitet får en person dersom man 

begynner med aktivitet som barn og fortsetter livet ut. Samtidig er det mye helseeffekt i å begynne 

med aktivitet uansett alder. Beregninger viser at en person kan vinne drøye tre ekstra leveår ved å gå 

fra å være inaktiv til å bli aktiv. I tillegg kan en person få over åtte år med bedre livskvalitet og helse 

ved å bli aktiv. Samfunnsmessig besparelse ved å få åtte ekstra leveår med god helse er beregnet til 

4,8 millioner pr. person gjennom et livsløp.  

De nasjonale anbefalingene sier at barn og unge bør være aktive i minst 60 minutter hver dag. 

Voksne bør være aktive minst 150 minutter pr. uke. Flertallet i Norge er ikke aktive nok, daglig fysisk 

aktivitet blir utfordret av trender som digitalisering, skjermbruk og bilbruk.  

Aktivitetsnivået varierer gjennom livsløpet. Fysisk aktivitet synker betraktelig gjennom barne- og 

ungdomsårene og videre gjennom voksenlivet. Om lag 9 av 10 seksåringer er aktive nok, og 7 av 10 

niåringer. 5 av 10 15-åringer er tilstrekkelig aktive og 3 av 10 voksne. Blant personer over 70 år 

synker aktivitetsnivået ytterligere. Gutter er mer aktive enn jenter, mens mønsteret endres i voksen 

alder hvor kvinner er noe mer aktive enn menn. Det er sosiale forskjeller i befolkningens 

aktivitetsnivå, og de med høyest utdanning er mest aktive.  



Temaplan for idrett og friluftsliv 2023 - 2028 

 

 

 
57 

 

 

Det er et stort potensial for økt fysisk aktivitet i det å gå – i fritiden, gjennom daglige gjøremål og ved 

transport til og fra arbeid, skole og fritidsaktiviteter. Mindre bevegelse i dagliglivet og ved transport 

forklarer mye av det lave aktivitetsnivået i befolkningen totalt sett. Over halvparten av voksne og 

eldre vil oppfylle helsemessige anbefalinger, dersom de daglig er ti minutter mer aktive. Vi må ta 

tilbake hverdagsaktiviteten. 

Idretten han er stor samfunnsnyttig betydning både gjennom sine aktiviteter og sitt bidra til sosiale 

fellesskap i nærmiljøet.  Idrett og fysisk aktivitet har stort potensiale for å bidra til å nå viktige 

samfunnsmål.  

Friluftsliv representerer lavterskeltilbud som når store deler av befolkningen og er et viktig bidrag i 

det helsefremmende og forebyggende arbeidet, og bør derfor, i likhet med idretten, videreutvikles til 

å bli enda større bidragsytere til å nå viktige samfunnsmål og flere aktive innbyggere med god helse 

og livskvalitet. Idrettsanlegg for organisert og uorganisert aktivitet og grøntområder, parker, 

hundremeterskoger, badeplasser og vannspeil i nærmiljøet er sentralt for fysisk aktivitet, friluftsliv, 

sosial kontakt, legger til rette for gode bomiljøer og sikrer naturmangfold.  

Undersøkelser viser at det fra bolig eller oppholdssted ikke bør være lenger enn 200 meter til små 

grønne områder og 500 meter til større grønne områder, for at områdene skal få funksjon som 

friluftslivsområde i hverdagen. Nær tilgang på grøntområder er særlig viktig for barn, personer med 

funksjonsnedsettelser, eldre og mennesker som bor i utsatte områder. 

Det er viktig å legge til rette for at den store gruppen friske pensjonister kan leve aktive liv, 

opprettholde god helse og livskvalitet og bidra med egne ressurser så lenge som mulig. Gangavstand 

til daglige gjøremål lokalt bidrar til selvstendighet og livsmestring.  
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Mange barn og unge står utenfor etablerte fritidsaktiviteter, blant annet på grunn av høye utgifter til 

utstyr og kontingenter.  

Ni av ti barn og unge har vært med i organisert idrett i oppveksten, men samtidig viser tallene at 

frafallet øker gjennom ungdomstiden og spesielt ved overgangen fra ungdomsskole til videregående 

skole. Det er flest ungdommer fra høyere samfunnslag som fortsetter med idrett. For barn og unge 

mellom 13 og 19 år er idrettslagene fortsatt en dominerende oppvekstarena i fritiden. 
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Muligheter i Kristiansand 
 

Kristiansand kommune har et rikt mangfold av idrettsanlegg og friluftsarenaer. Dette må sikres, 

ivaretas og utvikles. Skal vi bli bedre, må vi prioritere virkemidler som styrker svakhetene, sikrer 

kvalitet i eksisterende anlegg og areal, og sette fokus på en bevisst videreutvikling av tilbudene til 

befolkningen. Kristiansand har et stort utvalg av muligheter for å kunne utfolde seg fysisk. 

Anleggstettheten er høy sammenliknet med kommuner av tilsvarende størrelse, men dette må ikke 

bli en hvilepute for hverken kommunen eller innbyggerne. Kristiansand har alle muligheter for å 

videreutvikle og skape flere fantastisk aktivitetstilbud til alt fra 3-åringen til 90-åringen gjennom gode 

og godt gjennomarbeidede planer for utviklingen sammen med det frivillige engasjementet. 

Kristiansand skal være en kommune som gir gode muligheter til innbyggerne, og samtidig er et bra 

sted for næringsliv og frivillige organisasjoner. Oppvekstsvilkår for barn og unge skal være gode, og gi 

rom for utvikling på en stor variasjon av arenaer. Park-, frilufts- og sentrumsområder, et godt 

kulturliv, og tilrettelegging for at livet er godt å leve. Deltakelse i idrett og friluftsliv er en stor del av 

manges hverdag. Et mangfold av arenaer for fysisk aktivitet vil stimulere til økt aktivitet, bedre trivsel 

og helse blant innbyggerne. Kommunen har alle forutsetninger for å videreutvikle innsatsen rettet 

mot tilrettelegging for frivilligheten og utviklingen av areal og anlegg for idrett og friluftsliv til det 

beste for alle innbyggerne i kommunen. 

Tiltakende urbanisering gir økt press på kommunens areal, anlegg og ressurser. Kristiansand er en 

voksende by, og helhetlig arealplanlegging må sikres, og man må ta høyde for en større 

befolkningsmengde og ulike aldersgrupper. Gode arealer til offentlig tjenesteyting i sentrum og 

sentrumsnære områder må sikres og utvikles. Til grunn for arealforvaltningen ligger 

kommuneplanens arealdel, hvor det arbeides med senterområder for å sikre gode kvaliteter og 

arealer i hele kommunen. Kommunen er vertskap for idrettens organisasjonssystemer; idrettsrådet, 

særkretser og kretsnivå, samt Olympiatoppen Sør. I tillegg er det et bredt utvalg av utdannings- og 

kompetanseinstitusjoner i idretten; Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG), Akademiet og 

Universitetet i Agder (UiA). Samlet utgjør dette betydelige ressurser og fagkunnskap. 

Kunnskapsinstitusjonene er sentrale samarbeidspartnere for idretten i utviklingen av helhetstilbudet 

rundt breddeidrett og toppidrett.   

Idretts- og friluftsanlegg er av de mest arealkrevende delene av en by- og stedsutvikling. Nye anlegg 

er nærmest umulig å innpasse i allerede bebygde områder. Kommunen jobber aktivt med å få inn 

idretts- og friluftsanlegg tidlig i planprosesser, og “rekkefølgekrav”, som initierer krav til visse typer 

anlegg i nybyggområder, har vært, og vil bli, en viktig premiss å opprettholde i årene som kommer 

for å sikre nødvendige arealer for utvikling av anlegg i disse områdene. I allerede etablerte områder 

handler det om å ivareta og utvikle eksisterende anlegg på en best mulig og fremtidsrettet måte, til 

glede for både nye og gamle innbyggere. 

Bærekraftprinsippet skal ligge til grunn for utviklingen av Kristiansand. Et økonomisk bærekraftig 

samfunn skaper verdier og utvikling i lokalsamfunnet som over tid opprettholder et godt velferds- og 

tjenestetilbud tilpasset utfordringsbildet. Et sosialt bærekraftig samfunn gir innbyggerne lik tilgang til 

sysselsetting, kultur, egnede boliger og gode bomiljø, utdannelse, sikkerhet og deltakelse i 

samfunnet. Ved god planlegging av gode idretts- og friluftsarenaer, bygger man opp under gode 

levekår og et bærekraftig samfunn. 
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5.1 To kommunedekkende muligheter 
 

5.1.1 "Idrettsbyen Gimle – metropolen for idrett" 
 

 

 

I forbindelse med behovet for opprustning av Gimlehallen, som ble etablert for mer enn 40 år siden, 

ble det bestilt en utredning av mulighetene for Gimleområdet. Rambøll ble engasjert, og i juni 2019 

forelå mulighetsstudien for Gimle. 

 

Mandatet som ble gitt lød som følger: 

• Identifisere og avklare mulighetene for arealer, samt lokalisering av idrettsbygg og anlegg i 
området 
  

• Støtte opp om strategi for toppidrett 
  

• Må sees i sammenheng med den vedtatte strategien for toppidrett 
  

• Dialog med relevante aktører for å etablere en felles plattform for videre planlegging 
  

• Suksesskriterier: 
o Utnyttelse i området 
o Sambruk/synergier 

  

• Mulighetsstudien skal inneholde: 
o Ulike alternativer; fra en begrenset utbygging som ivaretar kritiske behov til en mer 

fullverdig utbygging som ivaretar alle definerte behov 
o Grove kostnadskalkyler 

Styringsgruppen for mulighetsstudien har bestått av tidligere idrettssjef, Terje Abrahamsen, 

eiendomssjef, Hans Christian Gram, og prosjektansvarlig eiendom, Per Christian Nygård. 

Aktører som har bidratt inn i arbeidet er bredt sammensatt, og har bestått av Idrettsenheten i 

Kristiansand kommune (KK), Universitetet i Agder (UIA), Olympiatoppen Sør (OLT), Akademiet (AK), 

Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) og Kristiansand Idrettsråd (KI). 
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Området - Gimle 

Gimleområdet utgjør store områder med grønnstruktur og aktivitetsområder. Området er plassert 

imellom Gimle gård, UiA, Jegersberg og Oddernes kirke. Inne på det aktuelle området er det i dag 

KKG med sine skolefasiliteter og skolegård, Gimlehallen og Gimlebanen, som eies og drives av KK, 

samt sandvolleyball baner både inne og ute. I tillegg ligger det et skogparti i sørvestre hjørne.  

Området har for øvrig god kollektivforbindelse, og gang- og sykkelvei som knytter området tett 

sammen med både Kvadraturen, Gimlekollen, Sødal og Lund. Det er godt med parkeringsmuligheter i 

området sammen med UiA. 

Det er tre grunneiere på området; Statsbygg, Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune. Alle 

tre er positive til en utvikling av området. 

 

 

Funksjoner som er planlagt 

Kartleggingen av behovet for funksjoner i fremtidig idrettspark har tatt utgangspunkt i en 

“ønskeliste” fra involverte aktører og idrettsorganisasjoner. Funksjonene som ligger til grunn for 

mulighetsstudien prioriterer undervisningssektorens og toppidrettens behov, men tar også høyde for 

utviklingen av fremtidige utbyggingsmuligheter. 

Følgende aktivitetsflater er det nye området tenkt å inneholde: 

• 4 flerbruksflater (24x46m) 

• Turnhall 

• RS-hall 

• Utendørs 11'er fotballbane m/undervarme 

• Innendørs sandvolleyballbaner 

• Utendørs sandvolleyballbaner 

• Basishall 

• Styrkerom 
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I tillegg til det nevnte, er det også planer om en stor arena med internasjonale mål og fasiliteter, til 

gjennomføring av arrangementer med internasjonale krav, eksempelvis europacupspill for Vipers. 

Rekkefølgen på utbyggingen er ikke endelig avklart, men fotballbane og sandvolleyballbane er høyest 

prioritert med tanke på behovet. Fotballbane har det vært et behov for lenge, mens 

sandvolleyballbanene og -hallen mister sine eksisterende arealer i området under utviklingen av 

området.  

 

 

Kostnadsoverslag 

Fullt utbygd idrettspark viser et totalestimat på ca. 1 milliard inklusive mva.   
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5.1.2 Dagsturhytta - Vågsbygd 
 

Alle kommunene i Agder har fått tilbud om å få tilskudd til å etablere dagsturhytte på egnet plass. I 

fylket er det mål å bygge 25 dagsturhytter innen 2025. 

 
 

Formålet med dagsturhytte: 

• Skape attraktive turmål i nærmiljøet som bidrar til mer friluftsliv, økt fysisk aktivitet og bedre 
folkehelse. 
  

• Skape en sosial møteplass som også kan benyttes til ulike arrangementer og aktiviteter. 
  

• Markedsføre Agder på en positiv måte (f.eks. reiseliv) 
  

• Bidra til å skape en felles identitet for kommunene i nye Agder 
  

Kriterier for lokalisering: 

• Tilgjengelighet og nærfriluftsliv: Utgangspunktet for turen må ligge nært kommunesenteret 
eller større tettsteder. Hytta skal være lett tilgjengelig og stimulere til økt nærfriluftsliv i 
hverdagen. Det er en fordel dersom utgangspunktet for turen kan nås til fots, med sykkel 
eller med kollektiv. 
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• Grunnforhold: Det må være fast fjell der hytta skal plasseres, og tomta må ha tilnærmet flatt 
terreng. 
  

• Parkering og sanitær: Det må være god parkeringskapasitet ved startpunktet for turen, evt. 
potensiale for utvidelse av kapasiteten. Dersom det ikke planlegges sanitæranlegg ved hytta, 
bør det være mulig å legge til rette for sanitæranlegg ved parkeringsplassen. 
  

• Opplevelseskvaliteter: Det bør være fin utsikt og/eller mulighet for andre naturopplevelser 
der hytta ligger.  
  

• Bruksverdi i dag: Tomta skal ligge på et sted som er godt kjent og allerede brukt som turmål i 
dag. 
  

• Værbestandig område: Tomta må ikke være for særlig utsatt for vær og vind. 
  

• Adkomst: Adkomst bør være via merket tursti eller turvei. Turen til hytta bør ta 20-45 
minutter å gå. 

 

Tomta på Øyliheia ved Fiskåvann i bydel Vågsbygd tilfredsstiller disse kriteriene. Elkem er grunneier 

og Kristiansand kommune har inngått avtale om etablering av dagsturhytta sentralt plassert med god 

utsikt i 360 grader, inkludert skjærgården og Fiskåvann. 

 

Kristiansand kommune har valgt ut Øyliheia som lokasjon for dagsturhytta. Denne scorer godt på 

kriteriene til lokalisering av dagsturhytta. 
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Satsingsområder 
 

Å være fysisk aktiv gir glede og mestring for mange, og det handler ofte om å gjøre noe sammen med 

andre. Fysisk aktivitet er samtidig nødvendig for å utvikle og opprettholde god helse og livskvalitet 

gjennom hele livet. Folkehelse, levekår og levekårsforskjeller, inaktivitet og overvektsproblematikk, 

og miljøhensyn og naturinngrep - store utfordringer, men med enorme muligheter! 

Kristiansand kommune er, og har i mange år vært, en foregangskommune på dekningen av anlegg til 

idretten og friluftslivet blant storbykommunene i Norge. Det har blitt anlagt mange og gode anlegg 

knyttet til ulike aktiviteter som idretten og friluftslivet omhandler. Det enorme 

nedslagsfeltet temaet har i samfunnet, gjør at den regelmessig er i søkelyset innenfor ulike felt. 

Folkehelse, levekår og levekårsforskjeller, inaktivitet og overvektsproblematikk, og miljøhensyn og 

naturinngrep, er områder som påvirker både type, størrelse, plassering, bruk og drift av anlegg (i 

tillegg til de idretts- og friluftslivsfaglige behov).   

 

Kommuneplanens samfunnsdel: «Sterkere sammen – 2020-2030», har tre tydelige satsingsområder 

for Kristiansand i tiden frem mot 2030:  

Attraktiv og miljøvennlig – Inkluderende og mangfoldig – Skapende og kompetent.  

Planen for Idrett og friluftsliv vil ta utgangspunkt i disse tre satsingsområdene, og underbygge dem 

med delmål. Delmålene vil være viktige mål i seg selv, og gi et tydelig uttrykk for planens 

fokusområder.  

Attraktiv og miljøvennlig – en foregangskommune på grønn omstilling  

Kristiansand kommune skal …  

• være en foregangskommune på grønn omstilling når det skal anlegges nye, eller det skal 
rehabiliteres, idretts- og friluftsanlegg i kommunen  

• tilrettelegge for fysisk aktivitet og gode friluftsområder der hvor folk bor.     

Inkluderende og mangfoldig – med små levekårsforskjeller og god livskvalitet for alle 

Kristiansand kommune skal …  

• redusere forskjeller gjennom bedre levekår og livskvalitet for alle i kommunen gjennom godt 
planlagt plassering/anleggelse av nye idretts- og friluftsanlegg (geografisk).   

• bygge fremtidsrettede og tilpassede anlegg for alle brukergrupper, for hele kommunen.  

Skapende og kompetent – regionhovedstad og drivkraft i regionen 

Kristiansand kommune skal …  

• være en foregangskommune for utviklingen av idretts- og friluftslivsanlegg    

• legge til rette for samhandling/flerbruk i utviklingen av nye idretts- og friluftsanlegg  

• jobbe sammen med brukerne for bærekraftige og langsiktige løsninger  
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6.1 Attraktive og miljøvennlige idrett- og friluftsarealer 
 

Attraktiv og miljøvennlig - foregangskommune på grønn omstilling 

viser hvordan kommunen skal bli en foregangskommune på grønn omstilling og legge til rette for å 

utvikle lavutslippssamfunnet basert på lokale forhold, sosial rettferdighet, deling av kunnskap og en 

dugnad som inkluderer alle. 

For idretten og friluftslivet vil dette bety at kommunen må ta gode valg i alle deler av prosessene, 

imot både rehabilitering av anlegg, men også nyetableringer. Vi må tenke igjennom hvordan vi 

bygger anleggene våre, hvor vi plasserer de, hva slags type anlegg vi bygger, hva slags type belysning 

vi legger til rette for, og hvordan vedlikehold og slitasje kan følges opp, og håndteres over tid. 

Satsningsområde - Attraktiv og miljøvennlig 

Retningsmål/ slik vil vi ha det - Kristiansand har en by- og stedsutvikling som fremmer kompakte 
sentre med gode kvaliteter i byrom og nærmiljø. 

Delmål: Tiltak:  

 

 

 

 

 

 

Kristiansand skal legge til rette for god 
tilgang til varierte idretts- og 
friluftsanlegg med stor kapasitet, for 
organisert og uorganisert aktivitet. 

  

• Idrettsenheten og parkvesenet sikrer idretts og 
friluftslivinteresser i plan- og 
reguleringsprosesser, gjennom deltakelse i 
kommunens samarbeidsgrupper og planarbeid.  
  

• Langsiktig arealplanlegging skal ivareta 
tilstrekkelig areal til idrett, nærmiljøanlegg og 
friluftsliv både i lokalområdene og i 
sentrumsnære områder. 
  

• Anlegg med stor utnyttelsesgrad, og som favner 
et mangfold av brukere, inklusiv egenorganiserte 
aktiviteter, prioriteres. 
  

• Idretts- og friluftsanlegg prioriteres planlagt med 
mulighet for flerbruk. 
  

• Nye anlegg skal gi et bredt tilbud til alle 
aldersgrupper, gjennom tilpassede løsninger, 
anlegg og arealer. 
  

• Anleggene sikres god og tilfredsstillende kvalitet 
ved å benytte føringer fra Kulturdepartementet 
når anlegg etableres eller rehabiliteres. 
  

• Kommunen kan støtte opp med midler til 
utvikling av anlegg i privat eie for allmenn bruk i 
områder med underdekning av anleggstypen. 
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• Kommunen skal ha egne tilskuddsordninger 
for idrettslag som ønsker å anlegge egeneide 
anlegg som er til gunst for innbyggerne. Må 
tilfredsstille kravene til spillemidler. 
  

• Spillemiddelsøknader for private idrettsanlegg 
fra klubber/organisasjoner prioriteres fremfor 
de kommunale prosjektene.  

 

 

 

Kristiansand skal utvikle sentre, 
nærmiljø og møteplasser som 
attraktive steder med vekt på 
grønnstruktur. 

  

• Nedbygging av eksisterende 
idrettsarealer/anlegg og friluftsområder skal 
unngås. 
  

• Bevare og utvikle friluftslivsarealer der folk 
bor og i tilknytning til skoler og overordnet 
grønnstruktur. 
  

• Arealer med god kvalitet for friluftsliv og 
rekreasjon i nærmiljøet, strandsone og marka 
sikres gjennom kjøp eller avtale med 
grunneier. 
  

• Nye aktivitetsarealer i «bydelssentrene» skal 
gi et bredt tilbud, ha sentral beliggenhet og 
inneha sosiale arealer. 

 

 

I Kristiansand bor mer enn 80% av 
innbyggerne nærmere enn 500 meter 
fra merket turløype. 

• Kommunen skal, sammen med løypelagene, 
øke andelen merket turløyper i alle bydeler. 
  

• Alle kommunens friluftsområder skal ha 
tilgjengelig friluftskart. 
  

• Grøntkorridorer fra boligområdene til 
friluftsområdene sikres. 
  

• Turløypenettet videreutvikles i samarbeid 
med løypelagene i bydelene. 
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Satsningsområde - Attraktiv og miljøvennlig 

Retningsmål/ slik vil vi ha det - Kristiansand tar vare på naturen og sikrer naturmangfoldet og 
kulturlandskapet. 

Delmål: Tiltak:  

 

Befolkningen har tilgang til gode 
nærfriluftslivsarenaer, som bidrar til 
fysisk og sosial aktivitet, gjennom å 
sikre og utvikle grønnstrukturen fra 
kyst til hei og langs sjø og vassdrag, 
som ivaretar naturmiljø. 

  

• Viktige områder for friluftsliv sikres i løpende 
planarbeid og gjennom strategisk oppkjøp og 
avtaler med grunneiere. Strandområder, bymarker, 
korridorer og adkomster til disse prioriteres. 
  

• Områder opparbeides for bruk samtidig som 
hensyn til naturmangfold ivaretas. 
  

• Turløypenettet utvides og oppgraderes utfra 
prioritert liste. 

 

 

Satsningsområde - Attraktiv og miljøvennlig 

Retningsmål/ slik vil vi ha det - Kristiansand er et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn med 80 % 
lavere klimagassutslipp i 2030 enn i 2015. 

Delmål: Tiltak:  

 

 

Utvikle og forvalte idretts- og 
friluftsanlegg med bærekraftige og 
miljøvennlige løsninger og lang levetid 
i samarbeid med utbyggere og idretts- 
og friluftsorganisasjoner. 

  

• Kristiansand kommune deltar aktivt i aktuelle FOU-
arbeid, og skal være med på utviklingen av 
miljøtiltak knyttet til idretts- og friluftsanlegg. 
  

• Kristiansand søker kunnskap om miljøtiltak for å 
være en attraktiv og profesjonell partner for 
forskning og innovasjon. 
  

• Nye kunstgress etableres med miljøvennlig i-fyll. 
  

• Belysning i nye anlegg, eller ved skifte av lysanlegg, 
skal være LED-belysning. 
  

• Parker, nærmiljøanlegg og friluftsområder 
tilrettelegges med bærekraftige løsninger. 

 

 

Plassering av idrettsanlegg vurderes 
mot kollektivtransport og metroaksen. 

  

  

• Nye anlegg skal etterstrebes å ligge i tilknytning til 
skole, metroaksen eller nybyggområder. 
  

• Nye anlegg for fysisk aktivitet planlegges med god 
tilkomst via sikrede gang- og sykkelveier. 
  

• Større publikumsarenaer for idrett plasseres 
strategisk i kommunen i nærheten av kollektiv- 
traseer eller i tettsteder/sentrumsområder. 
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6.2 Inkluderende og mangfoldig aktivitet og deltakelse 

 
Inkluderende og mangfoldig - med små levekårsforskjeller og god livskvalitet for alle 

omhandler innsatsen for at alle innbyggere skal oppleve økt livskvalitet, mestring, tilhørighet, 

trygghet og inkludering.  

Idretten og friluftslivet er for alle, premissene og reglene er like uavhengig av bakgrunn - det kan 

gjøre en forskjell. Kristiansand kommune skal redusere forskjeller gjennom bedre levekår og 

livskvalitet for alle i kommunen gjennom nøye planlagt plassering/anleggelse av nye idretts- og 

friluftsanlegg, med stor variasjon til deltakelse for alle.  

Satsningsområde - Inkluderende og mangfoldig 

Retningsmål/ slik vil vi ha det - I Kristiansand opplever alle barn og unge trygghet, verdighet, 
tilhørighet, mestring og deltakelse i fellesskapet. 

Delmål: Tiltak:  

 

 

 

Idretts- og friluftsområdene i 
Kristiansand skal være trygge, åpne og 
tilgjengelig for alle. 

  

• Anlegg som rehabiliteres, eller bygges nye, skal 
imøtekomme kravene til universell utforming i 
den utstrekning det er mulig. 
  

• Kommunen er positive til at «grønnstruktur» 
knyttet til aktivitetsarealer holdes nede for å 
sikre trygge og åpne omgivelser. 
  

• Det skal sikres gode og trygge adkomster fra 
boligområder til idrett- og friluftsarenaer. Der 
områdene skal betjene flere enn nærmiljøet 
skal det, når det er hensiktsmessig, etableres 
parkeringsplasser. 
  

• Kartgrunnlag med arenaer for fysisk aktivitet 
digitaliseres.  

 

 

Alle skal ha mulighet til å ta del av den 
organiserte og uorganiserte 
aktiviteten i Kristiansand kommune, 
uavhengig av økonomi. 

  

• Kommunen formidler idrettsarealer uten 
kostnad til alle klubber og organisasjoner som 
er organisert gjennom NIF, og som driver med 
organisert aktivitet ihht NIFs regelverk, for 
gjennomføring av aktiviteten. 
  

• BUAs utlånssentral videreutvikles med mer og 
variert innhold og utstyr. 
 

• BUAs utlånssentral vurderes etablert på 
vestsiden av sentrum. 
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• Det reklameres for BUA på kommunens 
hjemmesider.  
  

• Alle klubber og organisasjoner som driver med 
barne- og ungdomsarbeid skal hvert år 
informeres om BUAs utlånssentral, og hvilke 
muligheter den byr på. 
  

• Kommunen skal ha tilskuddsordninger som 
ivaretar barn og unge som har utfordringer 
med å ta del av idrettsaktiviteten som følge av 
økonomi eller utstyrskrav. 

 

 

 

 

 

Sikre aktiv og attraktiv samhandling 
gjennom samarbeid med idretts- og 
friluftsorganisasjoner til frivillighetens 
beste.  

  

• Idrettsenheten skal etablere et fora for innspill 
til videreutvikling av idretten i Kristiansand. 
  

• Parkvesenet gjennomfører hvert år, minimum 2 
møter med Forum for natur og friluftsliv og har 
tett dialog med Midt-Agder Friluftsråd, 
løypelag og bedriftsidretten i kommunen. 
  

• Idrettsenheten gjennomfører hvert år, 
minimum 4 møter med Idrettsrådet. 
  

• Idrettsenheten gjennomfører hvert år, en 
fellessamling for alle idrettsklubbene i 
kommunen. 
  

• Kristiansand kommune skal samarbeide med 
frivilligheten. 
  

• Digitale flater videreutvikles som 
samhandlingsarena.  
  

• Kristiansand legger til rette for at idrettslag og 
foreninger i kommunen skal skoleres for best 
mulig å imøtekomme fremtidens 
krav/forventninger. 
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Satsningsområde - Inkluderende og mangfoldig 

Retningsmål/ slik vil vi ha det - Kristiansand er en helsefremmende by med reduserte 
levekårsforskjeller. 

Delmål: Tiltak:  

 

 

Nye idrettsanlegg skal bidra med å 
styrke idretts- og aktivitetsmangfold. 

• Bydeler og delområder som har underdekning 
på anlegg vil bli prioritert ved nyetablering av 
idretts- og friluftsanlegg.  
  

• Geografiske levekårsforskjeller skal medvirke i 
vurderingen av plasseringen av nye anlegg. 
  

• Kristiansand kommune skal jobbe for 
etablering av nye anlegg til aktiviteter 
kommunen ikke har per i dag. 

 
Styrke idretts- og friluftsarbeidet i 
områder med levekårsutfordringer.  

• Bydeler som skårer lavt på levekårsstatistikker 
prioriteres ved nyetableringer av anlegg. 

 

Kommunen er positive til at nye 
aktiviteter etablerer seg i Kristiansand. 

• Nyskapende arenaer for idrett og uorganisert 
aktivitet i urbane strøk skal prioriteres. 
  

• Nyskapende anlegg som imøtekommer barn 
og unges aktivitetsbehov skal vurderes særskilt 
og vektlegges ved etablering av nye anlegg. 

 
Kristiansand kommune har 
tilskuddsordninger og kompetanse 
som hjelper idrettslagene og 
friluftsorganisasjonene med 
videreutvikling av sine 
tilbud/produkter. 

  

• Frivilligheten møter kommunale ordninger 
som er oversiktlige, forutsigbare og som 
stimulerer til deltakelse og involvering. 
  

• Økonomisk støtte til idrettsrådet videreføres. 

 
Kommunen støtter idrettsklubbene i 
arbeidet med å finne gode løsninger 
for etablering/rehabilitering og 
utnyttelse av anlegg og 
arrangementsgjennomføring. 

• Tilby hjelp og kompetanse til klubber som 
ønsker å utvikle egne idrettsanlegg.  
  

• Bistår klubbene med booking av haller og 
lokaler til gjennomføring av arrangementer. 
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6.3 Skapende og kompetent med gode rammevilkår for idrett og friluftsliv 
 

Skapende og kompetent - regionhovedstad og drivkraft i regionen  

omhandler Kristiansand som regionsenter, nasjonal pådriver og internasjonalt orientert kommune og 

byens rolle for utvikling av et attraktivt bærekraftig næringsliv.  

 

Kristiansand skal være en foregangskommune for utvikling av idretts- og friluftsanlegg, gjennom 

samhandling med brukere og interessenter, og hente inspirasjon fra andre gode anlegg, både 

nasjonalt og internasjonalt. Samarbeid med andre tilsvarende og større kommuner skal være med på 

å finne bærekraftige og langsiktige løsninger for idrett og friluftslivet i Kristiansand kommune.  

Satsingsområde - Skapende og kompetent 

Retningsmål/ slik vil vi ha det - Kristiansand er en vekstkraftig, nasjonalt ledende og 
internasjonalt orientert regionhovedstad. 

Delmål: Tiltak:  

 

Kristiansand kommune samarbeider 
med de andre ASSS-kommunene for 
å styrke kompetansen, og 
videreutvikling av anlegg og tilbud i 
kommunen. 

  

• Kristiansand kommune søker kompetanse og 
erfaring fra andre kommuner for å tilegne seg 
kompetanse og kunnskap om anlegg, gjennom 
deltakelse i ASSS-fora. 
  

• Kristiansand kommune deltar aktivt i 
storkommunenes nettverksarbeid. 
  

• Kristiansand kommune deltar og bidrar aktivt i 
Banemesterlauget, og støtter videre 
opprettholdelse av lauget. 

 

 

Kristiansand er en attraktiv 
vertskommune for arrangementer og 
institusjoner av internasjonal, 
nasjonal og regional dimensjon. 

  

• Kristiansand skal arbeid for anleggelse av riks- 
og/eller nasjonale anlegg i kommunen. 
  

• Kristiansand kommune har idrettsanlegg med 
tilfredsstillende funksjoner for større 
idrettsarrangementer. 
  

• Kristiansand kommune har kompetanse på 
gjennomføring av store arrangementer. 
  

• Kristiansand kommune tilrettelegger ved 
idrettsarrangementer av regional, nasjonal og 
internasjonalt format. 
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Kristiansand kommune legger til rette 
for toppidrett i kommunen. 

  

• Kommunens idrettsanlegg er gratis å trene i for 
alle  
  

• Ny strategi for toppidrett utarbeides i løpet av 
2023 
  

• Toppidrettsforum videreføres i tråd med 
«Strategi for toppidrett» 
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Forutsetninger for å lykkes - og oppfølging 
 

Forutsetningene for å lykkes med planen for idrett og friluftsliv avhenger av en godt og bredt 

forankret, allmennkjent og tilgjengeliggjort plan, som gir en tydelig felles retning for området. 

Samhandling mellom kommunen og aktuelle aktører, både privat, frivillige og offentlig, vil være viktig 

for å kunne levere forventet kvalitet på anlegg som rehabiliteres eller etableres. En helhetlig by- og 

stedsutvikling vil være viktig for utnyttelsen og bruken av arealer som idrett og friluftsliv er avhengig 

av for sin utvikling. Dette må kommunen være bevisste på. 

 

Det er viktig at kommunen har en klar oppfatning av god tilrettelegging for fysisk aktivitet både i 

bymiljø og i marka. Effektene av en aktiv befolkning over tid har vidtspennende positive effekter 

både for enkeltindividet, og ikke minst for samfunnet.  

 

 

Oppfølgingen av denne planen er et felles ansvar for både politikere, kommunens administrasjon, 

interesseorganisasjonene og idrettsklubbene. Planen må brukes aktivt i beslutningsprosesser, og alle 

innbyggere i Kristiansand har anledning å følge opp planen både gjennom deltakelse i bydelsrådene, 

men ikke minst i samhandlingsprosesser mellom kommunen og innbyggerne. Planen gjelder for 

perioden 2023 og frem til og med 2028 

Tiltak i temaplanen som har økonomiske konsekvenser, ses i sammenheng med kommunens 

økonomiplan arbeid. De fleste av tiltakene retter seg mot prioriteringer og beslutningsprosesser som 

både utbyggere og kommunen står i hver dag.   
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Handlingsplan - ordinære anlegg 
 

Handlingsplan for ordinære anlegg - Idrett, friluftsliv og rehabilitering 2023-2026 

OBS: Oppdateres ved budsjett i desember 2022 

  



 

 
 

 

 

 

Langsiktige behov for idretts- og friluftsanlegg – uprioritert liste 
Innmeldte behov og ønsker fra private og offentlige aktører 

 

 

 

 

  

  



Temaplan for idrett og friluftsliv 2023 - 2028 

 

 

 
2 

Idrettsanlegg (ordinære) Sted Dimensjonering Eier/ utbygger 

Felt- og sprangridningsbane Dønnestad, Tveit 
 

P 

Rehab. banedekke Finslandshallen Finsland Rehabilitering K 

Rehabilitering/skifte/utvide kunstgressdekke Justvik 11’er kunstgressbane K 

Rehabilitering kunstgressdekke Presteheia 11’er Kunstgressbane K 

Rehabilitering kunstgressdekke Solvika, Hånes 11’er Kunstgressbane K 

Omlegging til kunstgress m/lys Kirkebanen 7’er kunstgressbane K/P 

Delanlegg friidrett Kirkebanen Delanlegg friidrett; kast, hopp og løp K/P 

Paddletennisbane Kristiansand Stadion Utendørs bane P 

Rehabilitering tennisbane  Solsletta – Tveit Tennisbane  K 

Sandvolleyballbane  Solsletta – Tveit Sandvolleyballbane  K 

Idrettshall Ansgarskolen  Hånes   P 

Rehabilitering/utvidelse squashhall Haumyrheia, Søm Rehabilitering/utvidelse  P 

Tennishall Sukkevann For 1 bane P 

Fotballhall Sukkevann 1 bane P 

Idrettshall Benestad Idrettshall 25 x 45 m K 

Fotballbane Benestad 11’er Kunstgressbane K 

Fotballbaner Benestad 4 stk. 7 ’er kunstgressbaner (50x70m)  K/P 

Fotballbane Lauvåsen 11’er Kunstgressbane K 

Idrettshall Lauvåsen Idrettshall 25 x 45 m K 

Svømmehall – treningsbasseng Bydel Øst 25 x 12,5m meter K 

Idrettshaller Hamrevann Idrettshaller 25 x 45 m K 

Flere fotballbaner Hamrevann Etter vurdering K 

7’er bane i første delfelt Hamrevann 7’er bane (40 x 60m) m/lys K/P 

Motorsportløype Enduro Skibåsen Reguleringsplan under utarbeidelse 
 

Delanlegg friidrett Justvik Delanlegg friidrett K 

3’er kunstgressbaner Justvik 3’er kunstgress K 

Ulike anlegg; basishall turn. 11’er fotballbane, skatehall, 
sandvolleyballhall, idrettshall mm. 

Gimle I tråd med oppfølging av mulighetsstudiet 
for Gimleområdet – Strategi for toppidrett 

K 

Utskiftning vanningsanlegg Kristiansand Stadion Utskiftning vanningsanlegg K 

Skifte lys Kristiansand Stadion 
 

K 
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Tennishall Kristiansand Stadion 
 

P 

Rehabilitering kajakkanlegg Nodeviga Ev. flytte anlegget P 

Tennisbaner  Hellemyr Tennisbaner  K  

Rehabilitering/oppgradering av eksisterende idrettsområde  Torridal Fotballhall, tennisbane, delanlegg friidrett, 
kunstgressbane, rulleskiløype, crossfit, 
skateanlegg, lagerbygg, omlegging gress til 
kunstgress mm. 

P 

Tennisbaner  Karuss Tennisbaner  K  

Lager med tribune mm. Karuss Lager med tribune med mer til ”Karuss 2”  P 

Utvidelse og omlegging av 7’er til 11’er bane  Torkelsmyra 11’er kunstgressbane m/lys K/P 

Garderobebygg til 11’er bane Torkelsmyra Garderobebygg K 

Delanlegg friidrett Torkelsmyra Delanlegg friidrett K 

Svømmehall – treningsbasseng Bydel Vest 25 x 12,5 m meter K 

7’er kunstgressbane m/lys Flekkerøy 7’er kunstgressbane, 50 x70 m  P 

Flerbrukshus idrett Flekkerøy idrettsanlegg Innendørs fotballbane, helsestudio, 
garderober, klubblokaler og VIP-rom. 

P 

Turkart Ikke stedsplassert 
 

P 

Ishall nr.2 Ikke stedsplassert Spilleflate 30 x 60 m, 3 garderobesett mm. K 

Orienteringskart Ikke stedsplassert Flere anlegg fordelt i kommunen P 

Ridehall Ikke stedsplassert 20 x 60 m P 

Cricketbane Ikke stedsplassert 
 

K 

Videreutvikling ski-anlegg. Interkommunalt Sandripheia - Fritidspark 9/12 del er Kr. sand del K 

Rehabilitering 7’ er og 11’er kunstgressbaner etter behov Hele kommunen 7’ er og 11’er baner; behov for systematisk 
utskifting av kunstgressdekker over tid. 

K 

Rehabilitering eldre idrettshaller 
Eks. Vågsbygdhallen, Håneshallen, Badmintonhallen med flere.  

Hele kommunen Rehabilitering inkludert 
brannsikring/universell utforming mm. 

K 

Ishall Søgne Vurderes jfr. Kommunestyrevedtak K 

Turkart Ny Hellesund 
 

P 

Delanlegg friidrett Finsland Del 2; sprintbaner, kule- og spyd, lengde, 
høyde mm. + kantavslutninger 

K 

Klubbhus, tribune, rundløype Finsland Del 3, + utvidelse parkering/adkomst P/K 
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Skøyteareal Finsland 
  

Garderober Finsland 
 

K 

Rehab/oppgradering hoppanlegg Finsland 
 

K 

Orienteringskart Finsland 
 

P 

Rehab gokartbane Finsland 
 

P 

Svømmehall – treningsbasseng Ikke stedsplassert 
Søgne/Songdalen 

25 x 12,5 m meter K 
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Nærmiljøanlegg  Sted  Søker  

Tuftepark/Parkour-park, egenvektstrening m/lys Ikke avklart, mulig lok. = Sentrum/Lund P 

Tømmeråsen/Rabberstien kunstgressløkke m/lys Tømmeråsen 4 v/Tømmerstø vel P 

Bydelspark Vågsbygd, akebakke gress m/lys og klartremur Kirkebanen/ Vågsbygd skole K 

Nærmiljøkart ved skolene Hele kommunen P 

Frisbeegolf Kongsgårdjordene P 

Sødal terr. 5’er bane. Oppgradering av eksist. løkke  Sødal Terrasse  K  

Solvika Flerbruksbane  Solvika (gjenbruk gammelt kunstgress)  K  

Hoppbakke; rekrutteringsbakke K12? m/lys  Klappane  P  

Div. nærmiljøanlegg ved alle skolene i kommunen  Hele kommunen  K  
 

 

Friluftsanlegg (ordinære anlegg)  Sted  Søker  

Utvidelse flerbruksløype Kongsgårdjordene P/K 

Postveien og vestlandske hovedvei Gjennomgående i kommunen K 

Infotavler på friluftsområder Hele kommunen K 

Turvei – postveien Tveit  Tveit, Skådane/Foss  K  

Utbedring av turløype Vågsbygd - Songdalen Tyskerstien i Vågsbygd  K 

Turløype Bymarka  Bymarka-Sentrum  K  

Turløype Baneheia  Baneheia (Ravnedalen - Lysløypa)  K  

Turløype Sukkevann Rundløype rundt Sukkevann K 

Hovedturløypa Kjerrane  Kjerrane og nordover – Utbedre sommerløype der det foreligger avtale  K  

Turvei Møvig fort  Militærveien - Møvigknatten  K  

Flerbruksløype  
-HC adkomst fra klubbhus til løypa (trinn 1)  
-Utvidelse av løypekapasitet (trinn 2)  

Kongsgårdjordene  K  

Kyststi, vist i kommuneplanen  Gjennomgående i kommunen. K  
 

 


