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Larvik, 4.5.2020 

 

Lovisenlund Arena 
 
Larvik idrettsråd vil med dette uttrykke vår støtte til Larvik Turns planer for ny flerbrukshall på 
Lovisenlund, og vil be om at planen tas med i kommunedelplan for Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
2013 – 2020, ved førstkommende rullering.  
 
Vi håper at kommunene kan bidra til at prosjektet utformes slik at det lar seg gjøre å bygge denne 
hallen som et interkommunalt anlegg. 
 
Larvik idrettsråd er gjort kjent med Larvik Turns planer for ny flerbrukshall på Lovisenlund gjennom 
flere år, helt fra ideen om Lovisenlund Arena ble lansert. Saken er godt belyst i media, og idrettsrådet 
har senes 21.4.2020 blitt forelagt oppdaterte planer. Prosjektet er grundig beskrevet, og vi er 
imponert over profesjonaliteten i prosjektet. 
 
Behovsanalysen er klar, og det er stort behov for flerbrukshaller med friidrettsfasiliteter i Norge, og 
spesielt i vår region hvor det mangler haller mellom Bærum og Grimstad. 
 
Larvik Turn & IF er Larviks eldste idrettslag, og 155 åringen har drevet med friidrett i 101 år, og kan 
vise til mange gode resultater. Det er ingen andre klubber som driver aktivt med friidrett p.t i Larvik. 
Friidrettsgruppa, som har nærmere 90 aktive utøvere, har utfordringer mht. mange treningssteder 
rundt i kommunen. 
 
Reguleringsplanen for Lovisenlund idrettspark gbnr 2030/555 ble vedtatt i kommunestyret den 
14.2.2018, ref. KST sak 012/18. Som det framkommer her vil realisering av planen styrke den 
organiserte samt uorganiserte idretten og er i tråd med Larvik kommune sin visjon om fokus på 
natur, friluft og anlegg som fremmer fysisk aktivitet samt integrere folkehelseperspektivet i all 
planlegging ref. Kommuneplanens samfunnsdel 2012 – 2020. 
 
Foruten å dekke behovet for treningsfasiliteter for klubbens aktive, vil den også gi et tilbud til 
regionens friidrettsutøvere, samt et tilbud til folkehelsa i Larvik og utdanningsinstitusjoner med idrett 
på timeplanen. 
 
Anlegget er sentralt plassert, både i byen og fylket, og harmonerer godt i forhold til framtidig 
knutepunktutvikling rundt ny jernbanestasjon i Larvik sentrum – midtpunkt for grønn mobilitet. 
Prosjektet vil styrke regionsbegrepet i vårt område, spesielt mht. Midtpunkt Larvik og 
innovativ byutvikling og sysselsetning. 
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Ferdigstillelse vil avhenge av flere prosesser, og i første omgang må årsmøte godkjenne de endelige 
planene og kostnadsrammen før spillemiddelsøknaden kan sendes inn: 
 

 Kostnadsramme 
 Årsmøtevedtak 
 Spillemiddelsøknad 
 Kommunal medfinansiering 
 Programmidler 
 Interkommunalt anlegg 
 Øvrig finansisering 

 
Det vil være mulig å søke på fond for finansiering av idrettsanlegg for Spillemidler og MVA-
kompensasjon, så snart spillemiddelsøknaden er godkjent. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
(sign) 
Ann-Kristin Aanstad 
for Larvik Idrettsråd 
 
Media oppslag: 

 13.02.2020: Flerbrukshallen tar form: – Den skal gli elegant inn i omgivelsene 

 05.02.2018 Ett skritt nærmere flerbrukshall til 60 mill. ved Bøkeskogen 

 13.09.2017: Håper på ny idrettspark ved Bøkeskogen om tre år 
 
 
Kopi: Vestfold og Telemark idrettskrets 

http://www.n3sport.no/il/larvik
https://www.op.no/sport/larvik-turn/fotball/flerbrukshallen-tar-form-den-skal-gli-elegant-inn-i-omgivelsene/s/5-36-879790
https://www.op.no/sport/larvik-turn/lovisenlund/ett-skritt-narmere-flerbrukshall-til-60-mill-ved-bokeskogen/s/5-36-517030
https://www.op.no/sport/lovisenlund/bokeskogen/haper-pa-ny-idrettspark-ved-bokeskogen-om-tre-ar/s/5-36-447013

