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•I Bodø er det i perioden 1990-2017 bygget.

•En Fotballhall, med klatrevegg og friidrettsbaner.
•Syv flerbrukshaller(handballhaller)
•En konkurransesvømmehall og oppgradering av tre skolebasseng.
•Ett badeland.
•Ett skistadion/skianlegg med skytebane.
•Fire gymsaler.
•Tre alpinbakker.
•En Volleyballhall.
•Et friidrettsanlegg.
•23 kunstgressbaner(!) og 5 ballbinger. 
•Ett kampsportsanlegg.
•Tre danseanlegg.
•En skatehall.
•To kulturhus og nytt bibliotek.
•Ombygging av forballsatdiumet x2
•Mange mil med turstier. 
•En kunstisbane i plast. 



•Selskapet eies av; Bodø og Omegn Idrettsforening(B&OI), 
Innstranden idrettslag, Hunstad fotballklubb, Studentinord og Bodø 
kommune. 

•Mørkvedhallen SA har som formål å bygge og drive idrettsanlegg i 
Mørkvedlia idrettspark til beste for bydelen og selskapets eiere.

•Første flerbrukshall stod ferdig i 1991, siden da 
kunstgressbane(2000) flerbrukshall(2003), styrkerom, 
testlaboratorium, auditorium(2005) og basishall (2017). 

•I idrettsparken finnes også, friidrettsanlegg, svømmebasseng, 
grusbane og treningssenter.

•For tiden prosjekteres klatrehall(forventes ferdig 2019)





•1996 presentert ideen om treningsanlegg for turn for hallstyret for 
første gang. 
•1998 Første arbeidsgruppe nedsettes. Legger frem forslag om 
turnhall. 23x35m
•2001 Det reguleres inn turnhall i idrettsparken. 
•2008 Andre arbeidgruppe nedsettes, de presenterer 
”basishallkonsept” 25x35m.
•2011 Tredje arbeidsgruppe opprettes, presenterer forslag om 
basishall 25x35m. 
•2015 Fjerde arbeidsgruppe nedsettes. Fellesidrettslig forslag med 
mål om fleridrettshall for klatring, issport friidrett og turn. 
48x100m.





•B&OI sine prosjekter

•1994 Foreslår tilbygg til skolegymsal x3. Avslås kommunalt pga ”usikkert 
behov”.  
•1997 Foreslår tilbygg til eksisterende handballhall 20x13m. Ikke prioritert 
idrettslig. 
•2005 Forslag om turnhall 23x25m. (Rønvika(Stordalen) Mangler driftsstøtte 
fra kommunen 200000,-
•2007 Forslag om ombygging av nedlagt skolegymsal til turnhall(Kirkhaugen). 
•2011 Forslag om frittstående turnhall. 23x35m. Vurderes som ikke realiserbart 
pga driftskostnader med klubben som selvstendig drifter, samt mangel på 
tomt. 
•2013 Forslag om basishall i den gamle svømmehallen. + Nybygg med privat 
kommersiell modell Avslås pga driftskostnader.
•2015 Forslag om basishall i tilknytning til kommunalt anlegg i samarbeid med 
annen turnklubb og kommune. Bare en turnklubb som ønsker å være med 
videre, avsluttes.
•2015 Fellesidrettslig storhallprosjekt. Avslått pga manglende støtte i idretten. 
•2015 B&OI Leier et fryselager som blir treningsarena. 25x35m. 
•2015 Forprosjekt basishall Mørkvedlia.



Etter hvert og gjennom godt samarbeid. 

•Turn ble 1. prioritet i 2012, med forutsetning om samarbeid mellom 
klubbene for realisering av anlegg. 

•2014 Tverrpolitisk enighet om å støtte opp omkring anlegg for turn i byen.

•2015 Forprosjekt/data til basishall i Mørkvedlia. 25x45 meter. 

•2016 Byggestart turnhall



Selskapet vedtar å bygge hall, da går det vel bra? 

• Stram budsjettramme.

•Prosjektleder og daglig leder uten kjennskap til turn.

•Krav om anbudsprosess ihht lov om offentlig anskaffelse fra 
kommune.

• Lite kompetanse om drift.(Ny anleggstype)

•Hvem bidrar med hva før vedtak om bygging?
•Mørkvedhallen bidrar med midler(1 mill), prosjektering, 
eierskap og drift. 
•Klubben bidrar med lån(2,5mill) og garanterer for kvelds og 
helgeleie.
•Kommunen bidrar med forskuttering av spillemidler. (8,8mill), 
driftstilskudd og tomt. 
•Universitetet og Videregående skole signerer 1 hel dag hver.  











Anbudsprosess?

Begrenset med kunnskap og erfaring om/med anbudsprosesser på 
turnutstyr.

Mye arbeid med å lage ”kravspesifikasjon”. 
2 delt anbud. 1 på bygg 1 på utstyr. (7/4 tilbud)
Gjennomgang av tilbud tok tid. 
Mye dårlig dokumentasjon på hva ting faktisk er. 

Forhandlingsrunder.
Tilleggsbestillinger.
Oppfølging, feil i leveranse.

Valgte leverandører:
Bygg Hugaas
PE redskaper på Groper, trampoliner og Utstyr til troppsgymnastikk.
Scandi sport (Spieth) på øvrige apparater.  









”ikke helt planlagt… 

•Flere leverandører som må arbeide sammen. (Korrigeringer 
underveis, ”nye” tegninger.)

•Veldig mange utenfor prosjektet blir opphengt i detaljer 
etter at byggingen er igangsatt. 

•Utfordringer med  ferdigstillelse av ting som ikke er ihht
anbud. (Både byggteknisk og utstyrsmessig)

•Nærmere oppstart; tydelig at det er mangler på drifts og 
vedlikeholdsplanlegging. ..



Hva ble resultatet?

Basishall 25x45 meter. 

Utstyr for troppsgymnastikk og apparatturn.

”Delt i to” med lett skillevegg. 

Bygget som treningshall, men klargjort for flytting av utstyr for avvikling 
av små konkurranser(ekstra gulvfester). 



Apparatturn 
13x13 Frittstående
4x bom
2x dameskranke
2 x Ringer
2x Svingstang
2 x Bøylehest
2x Herreskranke
5 stk barneapparater
Løsskumgrop (ca70 kvm)

Troppsgymnastikk
14x16 Frittstående 
15 meter tumbling

3x Trampett
15 meter trampolinebane
4x trampoline.
Diverse skumredkaper
Fastgrop med hevbar del(ca55kvm)

Hva ble resultatet?



Åpning og drift? 
500 møtte på åpningen

Utfordringer for driftspersonell
Utstyr og bruk som ikke er kjent. 
Renhold
Kontroll/vedlikehold
Tilgangskontroll 
Pris for bruk?











Status?
Mye aktivitet – sprengt kapasitet i kjernetid

Mot balanse første halve driftsår. 

8 ledige timer på dagtid/uke.
5 ledige kveldstimer/uke (22-23)

Totalkostnad 33,0 mill. 
Budsjettsprekk ca 10% totalkostnad

Hovedsakelig Prosjektledelse 

Fordelt:
Bygg 27
Utstyr 4 ,5
Konsulent/prosjektering 1
Diverse ekstra 0,5



Tips? 

Jobb systematisk.

Bygg stort nok.

Behold troen.

Stol på kompetansen i miljøet. 

Ikke bli lokket av selgere




