
Prioritert anleggsprogram 

Anleggsprosjekt
Kommunens prioriterte anleggsprosjekter - idrettsanlegg
Svømmehall Færder eller Tønsberg Færder kommune, evt. 

interkommunalt samarbeid.
Behovet for svømmeopplæring og behovet til vannidrettene og fritidsbading for Færders innbyggere blir 
pr i dag ikke innfritt. Kommunen er avhengig av en leieavtale om timer i nabokommunens svømmehall. 
Behovet for utbedret vanntilbud ble identifisert allerede i 2015. Dagens svømmehall i Tønsberg bærer 
preg av mye bruk over mange år, og blir i stadig dårligere forfatning. Økning i innbyggertall i kommunene 
gjør at dagens svømmehall heller ikke tilfredsstiller plassbehovet. For en kystkommune som Færder det 
spesielt viktig å ha innbyggere som er svømmedyktige og trygge i vann. 

Nytt anlegg

Rehabilitere Wilhelmsenhallen Borgheim Færder kommune Wilhelmsenhallen har over tid hatt et stort behov for rehabiliteirng av kantine og garderober, samt 
oppgradere og modernisere hallenflaten. Det bør ses på muligheten for flere lokaler inn i prosjketet, som 
en mindre hallflate og aktivitetssal. Dette vil komme mindre idretter og aktiviteter til gode, samt åpner 
opp mulighet for egenorganisert aktivitet. Dette kan også kompensere for at to-tre gymsaler blir borte.

Rehabilitering/nybygg

Rehabilitere Kunstgressbane 2 Teie idrettspark Færder kommune Banedekket er i dårlig forfatning med tydelige rifter og kan yte en risiko mot brukerne. Banen er fylt inn 
med gummigranulat og ny forskrift fra Miljødirektoratet stiller krav til sikring av granulatet fra 1. juli 2021. 
Banedekket er i 2022 minimum ti år gammelt og det kan søkes spillemidler til å rehabilitere banen.

Rehabilitere

Rehabilitere/utbedre idrettsgulv Nøtterøyhallen Færder kommune Idrettsdekket har synlige sår og noen steder har dekket løsnet fra underliggende plater. Dette skaper 
"bobler" i dekket og kan være skadelig for brukerne.

Rehabilitere

Rehabilitere 7'er kunstgressbane Teigar ungdomsskole Færder kommune Banen er fylt inn med gummigranulat og ny forskrift fra Miljødirektoratet stiller krav til sikring av 
granualtet fra 1. juli 2021. Banedekket er i 2022 minimum ti år gammelt og det kan søkes spillemidler til å 
rehabilitere banen.

Rehabilitere

Videre utvikling av motorikkhall Labakken skole Færder kommune Første byggetrinn av motorikkhallen skal være ferdig medio juni 2022. Det er planer om byggetrinn to for 
å videreutvikle bruksmulighetene i hallen. 

Nye installasjoner

Rehabilitere Kunstgressbane 2 Ormelet idrettspark Færder kommune Banedekket ble etablert i 2008 og er noe slitt. Banedekket må vurderes om skal rehabiliteres i 
planperioden. Banen er fylt inn med gummigranulat og ny forskrift fra Miljødirektoratet stiller krav til 
sikring av granulatet fra 1. juli 2021. Banedekket er i 2022 minimum ti år gammelt og det kan søkes 
spillemidler til å rehabilitere banen.

Rehabilitere

Tak over Maier Arena Messeområdet i Tønsberg Tønsberg kommune Brukere av Maier arena har nedsatt en prosjektgruppe for å utrede muligheten for tak og vegger tilknyttet 
Maier arena. 

Nytt anlegg/eksisterende anlegg

Kommunens prioriterte anleggsprosjekter - friluftsliv
Gapahuk Torød idrettspark Færder kommune Etablere en stor gapahuk som utendørs sosial møteplass for barnehage, skole og nærmiljøet, samt en 

mindre gapahuk tilpasset større barn og nærmiljøet.
Nytt anlegg

Vurdere badebinge Rosanes er så langt vurdert 
som mest aktuelt sted

Færder kommune Tilby mennesker med tilretteleggingsbehov et trygt sted å bade i sjøen. Badebinge på Verdens Ende blir 
tilgjengelig ila sommeren 2022.

Nytt anlegg

Rehabilitere lysløype Torød - Leirfjellveien 
(Strengsdalsvannet)

Færder kommune Første del av lysløypen mangler noe lys og trenger en utbedring av dekket. I tillegg er det ønskelig å legge 
om 500-600 meter av traseen for å unngå at lysløypa går nær dyrket mark. Det kan bli aktuelt å utbedre 
lys og dekket i resten av lysløypa også.

Rehabilitering

Rehabilitere lysløype Borgheim - Tømmerholt Færder kommune Skifte ut lys og utbedre grunnen flere steder. Rehabilitering
Supplere friområder og løyper med benker/sitteplasser Eksisterende sentrumsnære 

turområder.
Færder kommune Steder for hvile når man er på tur er etterspurt av spesielt eldre. Nye anlegg

Videreføre arbeidet med kyststiene Nøtterøy, Tjøme og Hvasser Færder kommune Nye kyststier og sammenbinding av eksisterende kyststier. Nye anlegg

Kommunens prioriterte anleggsprosjekter - nærmiljøanlegg, uteområder skole og barnehage
Grillhytte Teieskogen Færder kommune Supplere barnehagens gapahuk. Nytt anlegg
Klatrepark Torød skole Færder kommune Elevrådet ønsker en klatrepark tilsvarende etablert på flere skoler i kommunen. Nytt anlegg

Petanquebaner med benker Sentrumsnære områder som 
Teie og Borgheim

Færder kommune Populær aktivitet for eldre og mennekser med innvandrerbakgrunn. Aktiviteten kan naturlig bidra til 
sosiale møteplasser nær sentrum.

Nye anlegg
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Nytt/eksisterende anleggKommentar til anleggsprosjektetProsjekteier



Pumptrack Oserød skole Færder kommune Ved Oserød skole ligger det en stor gresslette som er lite brukt. Her ønsker FAU og skolen å bruke deler av 
gressletten til å lage anlegg for sykkel og skate.

Nytt anlegg

Uteområde ved ny barnehage ? Færder kommune Innvendig eller utvendige installasjoner/områder for fysisk aktivitet. Nye anlegg
Oppgradering av uteområder Torød barnehage Færder kommune Etablering av fremtidig hinderløype i forbindelse med utbygging. Eget område satt av til dette. 

Oppgradere lekeområdet. Er ikke en del av selve utbyggingsprosjektet.
Rehabilitering/nytt anlegg

Nye anlegg på uteområdet bak Teie skole Teie skole Færder kommune Etablering av anlegg for fysisk aktivitet på baksiden av bygget. 1) spille- og lekeflater  2) klatring og 
bevegelseslek og 3) område for aktivitet med sparkesykkel/rullebrett etc. FAU har også tidligere søkt 
midler til dette uten å få innvilgning. 

Nye anlegg

Uteområdet på Teiehøyden barnehage Teiehøyden barnehage Færder kommune Ny utomhusplan. Supplere med installasjoner. Det er meget begrensede midler til lekinstallasjoner i 
prosjektet. F.eks. installasjoner som løfter sykkelløpya som skal re-etableres. Ny versjon av plan er under 
utarbeidelse. 

Nye anlegg

Uteområdet Tjøme ungdomsskole Tjøme ungdomsskole Færder kommune Utvendige installasjoner på området for fysisk aktivitet der hvor A-bygget står i dag (skal rives). Ny 
utendørs baskeballbane. Det er et ønske om at dette skal stå ferdig våren 2023. 

Nytt anlegg

Uteområdet Borgheim ungdomsskole Borgheim ungdomsskole og 
uteområdet mellom skolen og 
Wilhelmsenhallen

Færder kommune Utvikle uteområdene med for eksempel sittearealer, fugleredehusker, vippehuske, basketballbane, 
bordtennisbord, klatrevegg, ballbinge, og andre installasjoner for fysisk aktivitet.

Nye anlegg

Uteområdet ved Labakken skole Labakken skole Færder kommune Det skal settes opp to basketballkurver utendørs ved skolen. Videre vurdere realisering av flere anlegg 
knyttet til opprinnelig utomhusplan.

Nye anlegg

Uteområdet ved Brattås skole Brattås skole Færder kommune Gjennomføre kartlegging av konkrete behov for oppgradering av uteområdet. Nye anlegg
Uteområdet Føynland skole Føynland skole Færder kommune Vurdere realisering av anlegg innspilt av elevene. Nye anlegg
Uteområdet Teigar ungdomsskole Teigar ungdomsskole Færder kommune Vurdere realisering av anlegg innspilt av elevene. Nye anlegg
Uteområdet Torød skole Torød skole Færder kommune Vurdere realisering av anlegg innspilt av elevene. Nye anlegg
Kommunens prioriterte anleggsprosjekter - lokale kulturbygg
Kulturscene/amfi Tjøme Ungdomsskole Færder kommune Det bygges et amfi med kulturscene som en del av rehabiliteringsprosjektet av skolen. Nytt anlegg

Kommunens anleggsprosjekter - annet
Etablere et gjenbrukshus Herstad skole Færder kommune Tilby lokaler for privatpersoner, lag/foreninger og bedrifter etc. der formålet er å skape gjenbruk av 

gammelt utstyr etc.
Nytt bygg eller ombygging av 
eksisterende bygg

Foreningers prioriterte anleggsprosjekter - idrettsanlegg
Flere bryggeplasser Sandøysund Færder seilforening Kort sikt: Løsning på en prekær mangel på båtplasser for deltakere av sommer regattaene, ønsker Færder 

Seilforening å gå til innkjøp av en betong flytebrygge.                                                                          Lang sikt:  
Færder Seilforening har et planforslag til hvordan behovet kan løses permanent.

Nytt anlegg

Utvidelse av driving range Tjøme golfbane Tjøme golfklubb Utbedre og øke kapasiteten på banens treningsområde - driving rangen. Utvidelse av eksisterende anlegg

Nye utslagsområder Tjøme golfbane Tjøme golfklubb Etablere nye utslagsområder (tee) på banens ni hull i tillegg til eksisterende . Dette kan forenkle utslagene 
for de som ønsker det.

Utvidelse av eksisterende anlegg

LED-lys på hovedbanen Nesskogen idrettspark Nøtterøy idrettsforening Bytte til LED-lys på hovedbanen. Rehabilitering av eksisterende 
anlegg

Basketballbane full størrelse TNT Towers Labakkenhallen
Labakken er i utgangspunktet ideell for basketball, med riktig oppmerking og plassering av kurver. Vi 
ønsker derfor at vi i samarbeid med kommunen å få etablert en konkurransebane for basketball på 
Labakken. Vi vil gjerne bidra og kan søke midler fra stiftelser for å sikre finansiering, hvis vi kan få til et tett 
samarbeid med Færder kommune. En slik bane vil gjøre at vi vil ta en mer aktiv rolle i hallen, spesielt i 
helgene - som vil medføre økt aktivitet og leie av hallen, som vi dessverre ser står mye tom i helgene og 
feriene.

Nytt anlegg

Bevaring og utbedring av motocrossbane Banen på Gjærvåg Tjøme motocrossklubb Dette er en bane for barn og unge, det er flere den siste tiden som henvender seg til klubben fordi de ikke 
passer inn i alle de "vanlige " aktivitetene som tilbys. Banen vår hadde sårt trengt litt hjelp så vi får et enda 
bedre tilbud. 

Rehabilitering av anlegget. 
Banen ligger på kommunal 
grunn, gbnr. 206/3.

Foreningers prioriterte anleggsprosjekter - friluftsliv
Regionalt kajakksenter Fjærholmen Havpadlerne Færder Etter at Padleleden ble etablert i kommunen er det behov for mer kursing i padling og større kapasitet for 

et voksende padlemiljø i regionen.
Anleggsprosjektet er satt på 
vent til ny arealplan er vedtatt. 
Behov for regulering av tomt.
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Oppgradere bålplass og ny gapahuk Berganåsen Privat/DNT Barnas turlag 
Nøtterøy

Eksisterende bålplass i Berganåsen er nedslitt. Ønsker gapahuk som en møteplass og turmål. Nytt anlegg

Utvide parkeringsplass ved Mountmarka Mountmarka Oslofjordens friluftsråd Vi planlegger i løpet av det nærmeste året å utvide og oppgradere en eksisterende p-plass nord i 
Moutmarka så den kan ta imot flere besøkende. Dette er et tiltak som inngår i godkjent forvaltningsplan 
for friområdet og der OF vil søke om dispensasjon. 

Utvidelse av eksisterende anlegg

Etablere en turisthytte for overnatting Færder DNT Tønsberg og Omegn Som et ledd i DNT Tønsberg og Omegns kyststrategi ønsker foreningen å etablere/drifte en kystnær 
hytte/bygning for utleie med overnatting.

Nytt anlegg

Foreningers prioriterte anleggsprosjekter - nærmiljøanlegg, uteområder skole og barnehage
Oppgradering av fotballbane - drenering Veierland Veierland Vel Gressbanen har ofte overvann. Rehabilitering av eksisterende 

anlegg
Pumptrack Nesskogen idrettspark Nøtterøy idrettsforening Populær og etterspurt aktivitet blant barn og unge. Vil suplere de andre anleggene i Nesskogen 

idrettspark på en god måte. 
Nytt anlegg

Frisbeegolfbane Nesskogen idrettspark - 
lysløypa

Nøtterøy idrettsforening Populær og etterspurt aktivitet i kommunen. Nytt anlegg

Skateanlegg Nesskogen idrettspark Nøtterøy idrettsforening Populær og etterspurt aktivitet blant barn og unge. Vil suplere de andre anleggene i Nesskogen 
idrettspark på en god måte. 

Nytt anlegg

Videre utvikling av Korketrekkeren Teieskogen Teieskogen nærmiljøpark Vinter: Videreutvikle bakken slik at den kan brukes til vinteraktiviteter ved selv lite snøfall. Eksisterende anlegg

Trapper i Kikutbakken Teieskogen Teieskogen nærmiljøpark Kikutbakken er isolert et friareal; vi planlegger å søke midler til en treningstrapp på siden i eksisterende 
unnarenn (søke kommunen)

Nytt anlegg

Petanquebane Engøveien 9, Tjøme Østbygda båt- og velforening Østbygda Vel og Båtforening ønsker å anlegge en pentanque bane. Vellet ønsker å få til en aktivitet som 
vil være samlende og morsom for alle aldersgrupper i velforeningen. 

Nytt anlegg

Sandvolleyballbane Veierland Veierland Vel Utvide aktivitetestilbudet på øya. Nytt anlegg
Foreningers prioriterte anleggsprosjekter - lokale kulturbygg
Rehabilitere bygg på Haug gård Haug gård Færder kommune og Tjøme 

Kunst og Håndverk
Våre planer for huset/garasje og vedlikehold er:
•  Skifte panel utvendig og samtidig isolere veggene. Da vi skiftet 3 vinduer i 2020 anbefalte snekkeren at 
veggene bør skiftes innen 3 år fordi veggene er pill råtne.
• Oppgradere kjøkkenet, isolere vegger slik at kjøkkenet fremstår i den stand som kreves for 
kjøkken/kafedrift ved utstillinger. 
• Skifte tak på garasjen. Taksteinen er gamle og det vises tegn til lekkasje og råte flere steder.
• Det er mange flere ønsker som Tjøme Historielag har tatt opp med Færder kommune, som bl.a. skilting, 
utbedre en mur som holder på å falle ned. Låven på Haug trenger sårt maling utvendig og utskiftning av 
råtne bord. Låven tilhører kommunen.
• Tjøme Kunst og Håndverk planlegger å kjøpe et telt, slik at salgsutstillingen kan utvides og  flyttes ut i 
hagen.

Rehabilitering

Diverse prosjekter Haug gård og Tjøme Tjøme historielag • Milorgsenter Vestfold på Haug gård • Universell tilgang til bygg og Milorg minnestein på Haug gård • 
Sikker fysisk lagring av historisk materiell - nytt bygg • Kulturminner og turstier på Tjøme • Aktivitetstun 
på Haug gård • Smie på Haug gård  • Rehabilitering hovedhuset på Haug gård • Fyrgate på Haug gård

Rehabilitering/nye anlegg

Foreningers anleggsprosjekter - annet
Plass for vinterlagring av Færdersnekker Området mellom fotballbanen 

og tennisbanen på Ormelet, 
Tjøme, er et egnet område.

Færdersnekkas venner Vi ønsker gress og vegetasjon da dette gir best miljø for lagring av båter. Det er i dag naturlig vegetasjon 
mot fotballbanen og tennisbanen slik at vi kan få en fin skjerm mot disse aktivitetene. Å klargjøre området 
gjør vi på dugnad. Vår brukstid er fra september til mai. I sommerhalvåret er det ingen aktivitet.

Nytt anlegg
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Uprioritert anleggsprogram 
Anleggsprosjekt Sted Prosjekteier Begrunnelse/utdyping av prosjekt Nytt/ eksisterende anlegg Status

Idrett Idrett
Utvidelse av Tjømehallen Lindhøy Færder kommune Idrettsmiljøet på Tjøme ønsker å utvide Tjømehallen eller bygge en basishall 

tilknyttet hallen.
Nytt anlegg/eksisterende anlegg Fra forrige anleggsplan og ikke spilt inn på nytt. 

Rideanlegg I områder med mye hest (sør på øya), vest for 
Kirkeveien. 

Færder kommune Kommunalt ridehus, ridebane, kommunale opparbeidede rideveier (grus)/ 
stier for trygg ferdsel/ trening av hest.  

Nytt Spilt inn av innbyggere.

Klubbhus Teie idrettspark Teie IF Idrettsforeningen ønsker et nytt klubbhus plassert sentralt i anlegget mellom 
fotballbanene.

Nytt anlegg Tidligere spilt inn

Løpebane Teie idrettspark Teie IF Reetablere løpebanen rundt hovedbanen. Nytt anlegg Tidligere spilt inn
Sykkelpark Teieskogen/Teie idrettspark Teie IF/Teie nærmiljøpark Teie idrettspark er kraftig oppgradert med nye kunstgressbaner, 

treningsapparater og en generell oppgradering av uteområdet. Som en del av 
ytterligere utvidelse og bredere bruk vurderer man nå å etablere en 
sykkelpark i forbindelse med Teie Idrettspark. Sykkelparken vil treffe et bredt 
publikum, fra nybegynnere til entusiaster, fra Færder og omkringliggende 
kommuner.

Nye anlegg Gjennomført mulighetsstudie.

Turnhall/basishall Færder Nøtterøy turn Nøtterøy Turn har et stort behov for å få realisert en basishall for å kunne 
utøver sine aktiviteter på en god og effektiv måte.
Dette for å kunne øke medlemsmassen, da det er stor pågang på nye 
medlemmer. I tillegg er det ønskelig med en hall hvor apparater kan stå fast 
oppmontert, og hvor det muligheter til å kunne ha et stort frittstående gulv.

Nytt anlegg Det er for øyeblikket ingen konkrete planer 
anleggsplaner fra Nøtterøy Turn sin side. 
Det er internt satt ned en arbeidsgruppe for å se 
på mulighetene for å etablere en egen Basishall. 
Enten ved å bygge nytt, eller å kunne overta noe 
eksisterende bygningsmasse.

Friluftsliv
Etablere lysløype Skogsområdet bak Tjøme ungdomsskole Færder kommune Helårs lysløype. Nytt anlegg Spilt inn av Eiendomsforvaltningen
Friluftscamp Færder DNT Tønsberg og Omegn Bli kjent med og trygg på å bruke kysten. Friluftsskoler, basecamp, klatring, 

buldring. Se til Trollsvann som eksempel.
Nytt anlegg Ikke videre planlagt foreløpig.

Nærmiljøanlegg, skole og barnehage
Permanente skateelementer Oserød skole Færder kommune FAU ved skolen ønsker å etablere et skateanlegg til bruk for de større barna. Nytt anlegg Spilt inn av FAU Oserød skole.

Aktivitetspark Aktivitetspark på Kaldnesbanen: Sykkelbane, 
tennis/pickleballbane, petanquebane, bowlingbane, 
lekepark, grillplass, lys

Kaldnesbanen Vi i velforeningen Valhalla vel ønsker å fremme et forslag om et 
samarbeidsprosjekt mellom Tønsberg og Færder kommune om etablering av 
en aktivitetspark i området. Målgruppen for parken vil være 1-100 år, beboere 
fra store deler av Tønsberg og Nøtterøy.

Nye anlegg Enkel skisse foreligger.

Aktivitetspark Familie- og aktivitetspark på Torås fort Interessegruppen for Torås fort Utvikle fortet til et senter for aktiviteter for hele familien.                                               
         1. Familiepark på Torås fort                                                                                                       
                     2. Kulturelle aktiviteter ala Kompani Lauritzen

Nye anlegg Ikke videre planlagt foreløpig.

Badstue Badstue Torødstranda
Vi ønsker med denne søknaden å realisere en mangeårig drøm om 
badstue på Torødstranda. Med et stadig flere som bruker stranda til 
bading i vinterhalvåret, vil badstue bli et viktig tilskudd til både helse og 
trivsel.  I dag ligger et nedslitt og lite innbydende toalettanlegg som i 
høyeste grad trenger en oppgradering. Vårt forslag, og ønske, er at 
rehabilitering av toalettanlegget sees i sammenheng med påbygg / 
tilbygg av badstue. 

Nye anlegg Tegninger foreligger.

Frisbeebane Frisbeegolfbane Veierland Utvide aktivitetestilbudet på øya. Nytt anlegg Oppført på anleggsplanen fra 2022. Må avklares 
videre.

Klatrepark Teieskogen Teieskogen nærmiljøpark En langsiktig plan er å se på muligheten til å få bygget en mindre klatrepark 
«Høyt og Lavt».

Nytt anlegg



Videre utvikling av Korketrekkeren Teieskogen Teieskogen nærmiljøpark Helårs/sommer: Bakken er som skapt for sykkel område. For å illustrere 
sammenlikner vi oss med Gullia i Trysil (link: https://youtu.be/r3TRFDaBXqc).
- I korketrekkeren kan det lages flere rundbaner/løyper ned og opp. Terrenget 
mellom lysløypa og perfekt for dette. Kupert og skrånende. Litt bratt parti, ved 
tregrensen som er kappet, men det kan løses. 
- Det finnes andre planer og sykkelbaner på Nøtterøy (NIF), men for 
barn/ungdom rundt Teie blir dette for langt unna; dette kunne vi laget i bunn 
av bakken rundt der jeg har merket opp (kart under), også tegnet opp en rød 
løype ned til høyre for bakken.
- I dette området er det lite turfolk som går, så her bør det være muligheter.

Nye anlegg Kommunen har svart negativt på flere 
sykkeltraseer i Teieskogen. Sykkelaktiviteten må 
sentreres til anlegget i Korketrekkeren.

Kulturbygg
Øvingslokale Færder Færder kommune Bedre fasisliteter for korøvelse. Tilrettelegge eksisterende anlegg Spilt inn av Seniorkoret Corvus
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