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LOKALISERING AV STORHALL I HARSTAD – FOR FLERE ENN HARSTADVÆRINGER 

UTTALELSE FRA TROMS IDRETTSKRETS 

Harstad kommunestyre står ovenfor en viktig beslutning hva angår framtidig lokalisering av storhall. 

Alternativene er Harstad Travpark på Langmoan eller Nordlysparken (forretnings- og idrettspark 

under planlegging) på Nordvikmyra. En avgjørelse om lokalisering betyr ikke byggestart verken i år 

eller til neste år. Til det skal mange andre brikker falle på plass, ikke minst med hensyn til 

finansiering. 

Fra idrettskretsens ståsted vil vi påpeke noen forhold som bør ha betydning for de valg Harstad 

kommune nå gjør. Hva angår lokaliseringen har vi undersøkt rundt om i landet om det finnes andre 

kombinasjoner av travbane/idrettsanlegg, og forretning/idrettsanlegg. Kombinasjonen mellom trav 

/idrett er ukjent på de fleste steder. Kun i Sørum kommune har vi registrert en travbane med 

fotballanlegg på indre bane (Blaker). Hva angår kombinasjoner av forretning/idrettsanlegg er det 

flere. I Troms kjenner mange Skarphallen i Tromsø godt. 

Kombinasjonen trav/idrettsanlegg byr på mange utfordringer. Området rundt en travpark er 

nødvendigvis preget av mange hester som til daglig er i trening (oppstallet på området). 

Treningsfeltet er ikke bare selve travbanen, men også tilkomstveier og treningsløyper rundt 

travparken. I praksis vil det til en hver tid kunne påtreffes ekvipasjer på veiene og 

parkeringsplassene. Idrett har gjerne sine store sammenkomster i helgene. Det samme er tilfelle for 

travsporten. Oss bekjent har Totonor AS ambisjoner om V75-løp, noe som vil øke tilstrømningen av 

hester og mennesker vesentlig, og som vil stille betydelig skjerpete krav til sikkerhet i området. 

I tillegg har saken en hygienisk side. Alle vet at hestene legger fra seg møkk når det passer seg for 

disse. I praksis er det derfor hestemøkk rundt omkring slike anlegg, på veier og plasser. Slik er det 

bare. Vi forutsetter at barn og ungdom, samt publikum fritt skal kunne vrimle rundt en storhall, på 

veiene til og fra, uten å bli påført ekstra risiko verken for å bli påtruffet av løpske hester, eller tråkke i 

hestemøkk som følger med inn i hall og garderober. 

Saken om samlokalisering med Harstad Travpark bør derfor fremlegges helsemyndighetene til 

uttalelse, i forhold til de sikkerhetsmessige og helsemessige forhold som de skal ivareta. Ut fra 

dagens kunnskap kan derfor ikke Troms Idrettskrets tilrå en slik samlokalisering. Dette kan også ha 

betydning for behandling av søknad om spillemidler. 
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På Nordvikmyra vil en storhall være lokalisert nært opptil skianlegget i Kilbotn. Vi vil se det som en 

stor fordel at det først og fremst er idretten som får ”spin-off” effekter av spillemidlene. Skiløypene i 

Kilbotn har vært i en stadig utvikling de siste årene, og innehar godkjenning for nasjonale 

mesterskap. Det som forhindrer å kunne gjennomføre slike arrangement, er garderober og 

oppholdsrom som en storhall har.  

I tillegg til en storhall, er det like viktig at det avsettes plass til en større idrettspark. Skal 

Hålogalandsregionen kunne være vertskap for større idrettsarrangement, så må vi utvikle andre, 

større og bedre idrettsanlegg enn eksempelvis Harstad stadion, som nå har sine klare begrensninger. 

Hele Nord-Norge mangler idrettsanlegg for større idrettsarrangement. Dette er grundig dokumentert 

gjennom idrettens egen pågående studie, utført i regi av Idrettens Barentsutvalg, finansiert av 

Landsdelsutvalget og de nord-norske idrettskretsene. Harstad, i liket med resten av Nord-Norge, når 

ikke opp i konkurransen om nasjonale og internasjonale idrettsarrangement, ganske enkelt fordi vi 

mangler anlegg. Og fordi vi heller ikke klarer å få de beslutninger som krever anlegg.  

På Østlandsområdet, og i mange større byer sørpå, investeres det for tiden betydelig i større 

idrettsanlegg. Fellesnevneren for å få dette til, er at utbyggere gjør bruk av bredere finansielle 

konstellasjoner, med samspill mellom kommune, næringsliv, spillemidler, fylkeskommunale midler, 

statlige midler, spesialanleggsmidler, nasjonalanleggsmidler mv.  

Ungdoms-OL til Lillehammer, Ski-VM i Oslo og nye Snowboard- anlegg i Oslomarka tilrettelegger 

samlet for en ny OL-søknad fra Norge. Nytt nasjonalt svømmeanlegg i Bergen bygd sammen med ny  

altså ikke nok for Harstad kommune og bare vise hensyn til egne behov for idrettsanlegg, fordi dette 

videregående skole, gir mulighet for et svømme-EM til Vestlandet. Og opprusting av ski-VM-

anleggene i Trondheim tilsier nye søknader om større arrangement av vinteridretter til Midt-Norge.  

 

Det er begrenser for regionens og landsdelens reelle behov. Og ikke minst fordi det begrenser for en 

bredere deltakelse i finansiering. Harstad kommune har mulighet til, og ikke minst ansvar for å tenke 

idrettsanlegg i et langt større perspektiv, i tråd med egen oppfatning av å være ”hovedstad” i 

Hålogalandsregionen.  

 

Nord-norsk idrett har i 60 år vært deltakende i internasjonal samarbeid med Nord-Sverige og Nord-

Finland. Dette er nå definert som Barentsidretten, etter at  Nordvest-Russland er kommet med som 

en viktig deltaker med en stor befolkning. Her er potensial for utvikling av faste årlige 

idrettsarrangement i ulike idretter med stor deltakelse. Men til dette kreves det altså idrettsanlegg, 

og gjerne i en skala hvor flere idretter kan være samlet. Så langt, er dessverre ikke Harstad aktuell for 

slike store idrettsarrangement. 

 

Troms Idrettskrets 

Knut Bjørklund (sign.), leder    Johan Robertsen (sign.), anleggsansvarlig 

 


