Behovsanalyse
Idrett
Oversikt over status og fremtidig behov
for anlegg til idrett og fysisk aktivitet

Nær og nyskapende

INNHOLD
1. Sammendrag ................................................................................................................		 3
2. Innledning .....................................................................................................................		 4
Formålet med analysen										4
Tidsperspektiv og avgrensning								4
Arbeidsgruppen											4
Medvirkning											5
Begrepsavklaringer idrett og fysisk aktivitet						5
3. Bakgrunn ....................................................................................................................... 		
6
Befolkningsutvikling										6
Status - Idretten i Nordre Follo i dag							
7
Hallflatedekning
7
		Svømmehalldekning									9
		Kunstgressbanedekning								9
10
4. Overordnede prinsipper og strategier...............................................................
Statlig anleggspolitikk										10
Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv					
11
Strategier												11
5. Anlegg ............................................................................................................................		 15
Dagens situasjon – Eksisterende tilbud							15
Innmeldte behov											16
Fremtidige behov											16

6. Mulige løsninger ........................................................................................................		 21		
											
7. Kilder ..........................................................................................................................			

23

1. SAMMENDRAG

Behovsanalyse idrett beskriver behovet
for idrettsanlegg i kommunen, og skal
være et grunnlag for å planlegge og
prioritere anleggsprosjekter på lang
sikt. Analysen har et 20-års perspektiv.
Det kommer fram i behovsanalysen
at det er stor variasjon i kapasitet
i idrettsanlegg både mellom ulike
områder i kommunen, men også mellom
ulike idrettsgrener.

Kapittel fem «Anlegg» viser kapasitet i
kommunens anlegg, behov som er meldt inn
og det gis en vurdering av framtidige behov
og mulige løsninger.

I de innledende kapitlene i behovsanalysen
gis det informasjon om dokumentets formål
og innhold.

• Vurdere etablering av nøktern
investeringsramme til anlegg for fysisk
aktivitet og idrett
• Rehabiliteringsplan for kunstgressbaner
• Utrede mulighet for ordninger som
stimulerer idretten til å bygge og
finansiere selv
• Prioritere svømmeanlegg i
anleggsutviklingen
• Vurdere flerbrukshaller ved bygging av
nye skoler og utvikle nærmiljøanlegg

I kapittel seks legges det frem mulige
løsninger for å imøtekomme utfordringer
knyttet til anleggssituasjonen for fysisk
aktivitet og idrett i Nordre Follo. Dette
med forankring i foregående kapitler i
behovsanalysen:

Under kapittel tre «Bakgrunn» gis det en
fremstilling av befolkningsprognosene i
kommunen og oversikt over kapasitet i
idrettsanleggene per i dag.
I kapittel fire «Overordnede prinsipper
og strategier» vises det til statens
anleggspolitikk og den vedtatte temaplan
for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Videre
så fremmes strategier for anleggsutvikling i
Nordre Follo.

Kommunen vil prioritere anlegg på bakgrunn
av felles overordnede prinsipper og strategier,
samt de mulige løsninger for anleggsutvikling
fremlagt i denne behovsanalysen.

Kommunedirektøren anbefaler at følgende
strategier legges til grunn for videre utvikling
og prioritering av idrettsanlegg:
• Alle anlegg planlegges og driftes med
mål om økonomisk, sosial og miljømessig
bærekraft
• Anleggsutvikling basert på forskning og
kunnskap
• Behovsbaserte anleggsplaner
• Innovativ og smart sambruk av
kommunale idrettsanlegg/-bygg
• Nærmiljøanlegg for egenorganisert
aktivitet, og anlegg for breddeidrett
prioriteres
• Prosess for mulig realisering av anlegg

I denne analysen har vi identifisert behov
for idrettsanlegg. Det er utarbeidet
behovsanalyser også for skole, barnehage
og helse- og omsorgsbygg. Behovene som
er identifisert i analysene må prioriteres
i forhold til hverandre ut fra en helhetlig
prioritering og hva som er mulig å realisere
i den økonomiske situasjonen kommunen
befinner seg i. Kommunedirektøren kommer
tilbake med forslag til prioriteringer i
langsiktig driftsanalyse og investeringsplan.
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2. INNLEDNING
Formålet med analysen

Behovsanalysen for idrettsanlegg skiller seg noe
ut sammenlignet med de andre behovsanalysene,
det vil si for skole, barnehage og helse- og
omsorgsbygg, ved at tjenestene i denne analysen
bare er delvis lovpålagte.

Dette dokumentet inneholder en oversikt over
kommunens idrettsanlegg, samt en analyse av
fremtidige behov og mulige strategiske løsninger
for planlegging av anlegg til fysisk aktivitet og
idrett.

Analysen skal svare på følgende:
• Kartlegge eksisterende tilbud, bygg og anlegg
som benyttes.
• Synliggjøre føringer i plandokumenter og
rammebetingelser for behovsanalysen.
• Vurdere behov for idrettsanlegg på
bakgrunn av geografisk fordeling og
befolkningsutvikling.
• Beskrive ulike strategier og mulige løsninger
for å møte fremtidige behov.
• Angi problemstillinger som krever ytterligere
utredning.

Behovsanalysen er et grunnlag for planlegging
av investeringer og prioritering av
anleggsprosjekter, slik at Nordre Follo kommune
kan stå for en bærekraftig anleggsutvikling
tilpasset innbyggernes behov. Målet er en mer
fysisk aktiv befolkning gjennom et mangfoldig
idretts- og aktivitetstilbud i relevante anlegg.
Behovsanalysen må ses i sammenheng med
både Kommuneplanens arealdel og Langsiktig
driftsanalyse og investeringsplan (LDIP).

Tidsperspektiv og avgrensning

Behovsanalysen må også forholde seg til
rammebetingelser som finansieringsmuligheter.
Den viktigste finansieringskilden til store anlegg
er tradisjonelt kommunen, men kommunens
evne til å finansiere anlegg står ikke i forhold til
forventningene. Dette har skapt utfordringer for
realiseringer av tidligere vedtatte anlegg, så vel
som planlegging av nye anlegg. Samtidig gjør
dette det enda viktigere å utvikle gode og vel
begrunnede planer for realisering av anlegg.

Det er lagt til grunn at analysen skal ha et
perspektiv på 20 år, det vil si fra 2022 til 2042.
Kommunen forventer å rullere behovsanalysen
for idrettsanlegg hvert annet til hvert tredje år.   
I behovsanalyse 1.0 tok man for seg
idrettsbyggenes nåsituasjon både på
tilstand og kapasitet, i lys av skolens behov.
Dette var for å få en god oversikt over alle
idrettsbyggene i kommunen. De byggene som
ble markert som «røde» og var vurdert i kritisk
tilstand, fikk bevilget penger til vedlikehold.
Ordinært vedlikeholdsbehov løses gjennom
vedlikeholdsplanleggingen, og omtales ikke i
denne analysen. Analysen berører utfordringer
knyttet til tilstand i de tilfeller der dette påvirker
egnethet, eller hvor bygg eller anlegg må
erstattes.

Kommuneplanens arealdel fastsetter hvilke
områder i kommunen som skal benyttes
til boligbygging og hvilke arealer som kan
benyttes til andre formål som idrettsanlegg
og rekreasjonsområder. Behovsanalysene
konkretiser behov for sosial infrastruktur i
kommunen når boligbygging skal realiseres.
Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan
vurderer investeringsbehovene i forhold
kommunens økonomiske bæreevne. Alle
elementene påvirker og bygger på hverandre.
Skal kommunen kunne møte befolkningsvekst
på en økonomisk bærekraftig måte må
investeringer i sosial infrastruktur og realisering
av boligbygging koordineres, med sikte på at
store investeringer i ulike områder bør skje minst
mulig parallelt.

Arbeidsgruppen
Analysen er utarbeidet av en arbeidsgruppe
på vegne av kommunalsjef for Kultur og
samskaping. Arbeidsgruppen har rapportert
til kommunalsjefen og hennes ledergruppe i
arbeidet.
Utover arbeidsgruppen har ressurspersoner
bidratt, både eksternt og internt.
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Arbeidsgruppen:
• Sindre Rønning Huber, Folkehelse, idrett og
friluftsliv.
• Siri Haugnes, Handlingsrom 2023.

Det er ingen krav til fast trening, medlemskap,
konkurranser eller andre forpliktelser.
Idrettsanlegg
I spillemiddelfordelingen opererer
Kulturdepartementet med følgende klassifisering
av idrettsanlegg: nærmiljøanlegg, ordinære
anlegg og nasjonalanlegg.

Ressursgruppe:
• Nordre Follo Idrettsråd (NFIR).
• Sissel Katrine Gransæther, Folkehelse, idrett
og friluftsliv.
• John Hoseth, Byggutvikling og vedlikehold.
• Pål Sæther, Økonomistyring.
• Vegard Eikemo Sande, Økonomistyring.
• Øyvind Holene, Byggeprosjekt.

Nærmiljøanlegg er utendørs anlegg eller
områder for egenorganisert fysisk aktivitet,
hovedsakelig beliggende i tilknytning til boog/eller oppholdsområder. Anleggene eller
områdene skal være fritt allment tilgjengelige
for egenorganisert fysisk aktivitet, primært for
barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen
for øvrig. Nærmiljøanlegg kan lokaliseres i
tilknytning til et skoleanlegg eller idrettsanlegg.
Nærmiljøanlegg skal ikke utformes for å dekke
behovet for anlegg til organisert idrettslig
aktivitet eller ordinær konkurranseidrett. Typiske
nærmiljøanlegg er ballbinge/balløkke, turveier/
turstier og ulike småanlegg.

Kommunalsjef for Kultur og samskaping,
Anne Melsom, er prosjekteier.

Medvirkning
Nordre Follo idrettsråd (NFIR) har vært en viktig
ressurs i arbeidet med behovsanalysen. I løpet
av høsten 2019 og vinteren 2020, gjorde de et
arbeid med å skaffe et underlag for idrettens
anleggsplan. En gruppe med daglige ledere for
flere idrettslag laget et dokument som belyser
sentrale temaer som ambisjonsnivå, drift og
vedlikehold, samt ulike typer av anlegg som
bør inn i en anleggsplan. Dette har gitt et godt
utgangspunkt for kommunens arbeid med
behovsanalyse idrett.

Ordinære anlegg er anlegg for fysisk aktivitet
samt egenorganisert fysisk aktivitet. Her
inngår idrettenes tradisjonelle trenings- og
konkurranseanlegg, friluftsanlegg som
dagsturhytter, turveier og turløyper samt
større anlegg for aktiviteter som for eksempel
skateboard. De ordinære tilskuddsberettigede
anleggstypene er i hovedsak nært knyttet til
konkurranse- og treningsvirksomhet for den
organiserte idretten. De tekniske krav til mål
og utforming av anleggene tar utgangspunkt i
konkurransereglene til det enkelte særforbund.

Begrepsavklaringer idrett og fysisk
aktivitet
Idrett
Med idrett forstås aktivitet i form av trening, eller
konkurranse i den organiserte idretten.

Idrettsparker er områder med flere delanlegg
samlet på samme lokasjon.

Fysisk aktivitet
Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte
trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder
friluftsliv og aktiviteter preget av lek.
Egenorganisert aktivitet
Egenorganisert idrett og fysisk aktivitet drives
frem av utøverne selv, hovedsakelig gjennom
utøvelse av aktiviteten. Aktiviteten foregår
hjemme, i naturen og i urbane miljøer, men også i
spesialanlegg.
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3. BAKGRUNN

Befolkningsutvikling
Vurderingen av fremtidige behov for anlegg for
fysisk aktivitet og idrett gjøres med utgangspunkt i en befolkningsprognose for Nordre Follo
frem mot 2042.

Fram til 2042 vil Nordre Follos befolkning øke
med ca 21,6 prosent. Antall barn og unge mellom
0 - 18 år vil øke med 11,1 prosent. Det vil si at
prosentvis vekst blant barn og unge vil være
lavere enn blant de eldre.

Nordre Follo kommune hadde 60 034 innbyggere
pr. 1. januar 2021. Det har vært befolkningsvekst
de siste årene, og veksten ser ut til å fortsette.
I 2030 kan vi ha økt til nærmere 66 900, i gjennomsnitt en årlig vekst på ca 1,1 %. Ifølge kommunens befolkningsprognoser vil Nordre Follo få
73 800 innbyggere i 2042. Det er en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 600-700 innbyggere
per år.

2021

2042

Endring

Endring i
prosent

Hele
Nordre
Follo

60 657

73 800

13 143

21,6

0–18 år

14 878

16 531

1 653

11,1

67–80 år

6 905

9 362

2 457

35,6

80–99+ år

2 375

4 880

2 505

105

Tabell 1: Befolkningsprognose 2021-2042 i Nordre Follo. Kilde: Nordre
Follo, Kompas 2020

Nordre Follo har en noe yngre befolkning enn
landet samlet, både i dag og forventet i 2030.
Det er likevel slik at forventet prosentvis vekst er
størst i de eldste aldersgruppene. Andelen eldre
(80+) i befolkningen øker, mens andelen barn og
unge (0 til 18 år) synker. Aldersgruppen 23-66 år
øker mest i antall, og vil fortsatt utgjøre mer enn
50 prosent av befolkningen i Nordre Follo.

Når innbyggerantallet vokser, vil også behovet
for anlegg til idrett og friluftsliv øke. Det antas
at den lave veksten blant barn og unge ikke vil
medføre store behov for utvidet anleggskapasitet
i årene fremover.

Graf 2: Viser befolkningsutvikling barn og unge 6 – 19 år i de store
boområdene i Nordre Follo kommune.

Graf 1: Folkemengde fordelt etter alder (Nordre Follo, Kompas 2020)

For å imøtekomme den forventede befolkningsveksten har Nordre Follo forpliktet seg
til en omstilling til et mer arealeffektivt
utbyggingsmønster og et miljøvennlig
transportsystem. Dette både forplikter og gir
muligheter/ utfordringer for utvikling innen
fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.  
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Status - Idretten i Nordre Follo i dag

Flere idrettslag har tilhørighet til flere steder, de
er plassert der de er registrert/har sitt hovedvirke.
Barn og unge kan også være aktiv i idrettslag
utenfor sitt boområde.

Nordre Follo kommune ønsker en
anleggsutvikling som tar hensyn til
folkehelseutfordringer, aktivitetsprofil i
befolkningen, demografi og idrettens behov
slik at man bygger de «riktige anleggene». God
tilgang til anlegg er grunnmuren for å stimulere
til fysisk aktivitet og idrett.
Dette kapitlet viser anleggsdekningen innad
i kommunen for de store anleggstypene, og
sammenlikner dekningen i Nordre Follo med
andre jevnstore kommuner. Sammenligningen
med andre kommuner er hentet fra Viken
idrettskrets «Statistikkinformasjon 2020».

Kråkstad

Ski

Langhus

Siggerud

Oppegård

Sofiemyr
/Kolbotn

Antall
barn og
unge
(6-19 år)

529

2 744

2 326

604

1 793

3 485

Andel
aktive i
idrettslag
i samme
område

14 %

71 %

44 %

38 %

44 %

45 %

Tabell 2: (Idrettsregistreringen fra NIF 2019 er benyttet for å vise
aktivitetstall i aktiviteter som er definert som hallidretter, sammenlignet
med antall barn og unge ulike boområder)

For større anleggsgrupper som flerbrukshaller,
kunstgressbaner og svømmehaller finnes
det godt sammenligningsgrunnlag med
andre liknende kommuner. Viken idrettskrets
fører statistikk på anleggsdekning for større
anleggsgrupper. For mange mindre anlegg er ikke
dette relevant å sammenligne da oppslutning i
aktivitet, klimatiske og lokale forhold vil variere
fra kommune til kommune. Det finnes ikke en
norm for hvor mange anlegg en kommune bør ha
som et minimum.

Hallflatedekning
Nordre Follo kommune har bedre hallflatedekning
for barn og unge enn gjennomsnittet i Viken
fylke, både kommunale og private haller.
Med de vedlikeholdsplanene som foreligger
på eksisterende eldre haller og planlagte nye
flerbrukshaller har Nordre Follo relativt god
halldekning sammenlignet med lignende
kommuner i Viken fylke.

Flere aktiviteter/idretter får dekket sitt behov for
anlegg med innpass i gymsaler og aktivitetssaler
uten tilgang til egne spesialanlegg.
Aktive i idrettslag
Oppslutningen om den organiserte idretten i
kommunen er stor. Pr. 31.12.2019 var det registrert
62 idrettslag i Nordre Follo kommune, fordelt på
33 ulike idretter. Totalt medlemstall var 24 005.
Klubbene representerer 18 826 personer som
utøver organisert aktivitet i idrettslag, hvorav
10 972 er barn og unge under 19 år. Tallene er
basert på den årlige idrettsregistreringen.
Antall aktive i idrettslag utgjør 31 % av
kommunens totale befolkning.

Graf 3: Oversikt som viser hvor mange barn og unge i
primærmålgruppen 6 – 19 år som er per hallflate.

Nordre Follo har bedre hallflatedekning
sammenlignet med gjennomsnittet i Viken fylket.
Dette er uten å ta med gymsaler og andre mindre
aktivitetslokaler.

Tabell 2 under viser andelen aktive i hallidretter
i hvert boområde sammenlignet med antall
innbyggere i samme aldersintervall.
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Alle kommunens innbyggere skal ha lik mulighet
for å søke treningstid i kommunens anlegg, men
det er ønskelig med kortest mulig reiseavstand
til/fra anleggene.

Graf 4: Oversikt som viser hvor mange innbyggere det er totalt per
hallflate

Kapasitet i hallflater i kommunens største
boområder.
Grafen under viser kapasiteten på hallflater slik
den fordeler seg i de fire store boområdene i kommunen, for primærmålgruppen barn
og unge 6–19 år. Oversikten tar høyde for planlagte investeringer i flerbrukshaller ved nye
skoler.

Graf 6: Forventet utvikling i totalt innendørs areal per innbygger 6-19 år,
med planlagte investeringer.

Graf 5: Forventet utvikling i hallflater pr innbygger, med planlagte
investeringer.

Oversiktene viser videre at det nord i kommunen
er vesentlig dårligere tilgang på flerbrukslokaler
enn sør i kommunen. Særlig i Kolbotnområdet
har kommunen få flerbrukshaller, men gymsal
ved de fleste skoler. Bruk av gymsaler er viktig
areal for den totale kapasiteten for innendørs
aktivitet, og det er derfor viktig å ta med
gymsaler i beregningen for å få en fullstendig
oversikt over aktivitetsflater i kommunen.
Behovet for økt hallkapasitet anses å være størst
nord i kommunen. Ulik anleggsdekning kan til
en viss grad kompenseres og reguleres ved at
idrettslagene tildeles tid i anleggene også i andre
deler av kommunen.
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Kunstgressbanedekning
Oversikten viser antall innbyggere pr
hovedområde, i stedet for antall aktive i
fotballklubber. Dette gir en mer objektiv oversikt
over anleggsdekning i kommunen da utøvere
ikke nødvendigvis bor på samme sted som de er
aktive i idrettslag. Det er heller ikke en direkte
sammenheng mellom befolkningsutviklingen
og medlemsutvikling i idrettslag. Ferdigstillelse
av Tømtebanen vil gi et vesentlig bedre tilbud
for barn og unge på Kolbotn, men det vil likevel
være godt under tilgangen til anlegg på Langhus.
Oversikten inkluderer private anlegg som
skoleanleggene på Flåtestad, Østli, Hellerasten og
Vassbonn, samt Follohallen i Ski.

Svømmehalldekning
Nordre Follo har i 2021 en svømmeflatedekning
som ligger over gjennomsnittet i Viken fylke.
Denne dekningen vil minske betraktelig
når Langhus bad forsvinner 1.1.2022.
Varmtvannsbasseng er også inkludert i figuren
under. Dette er anlegg som ikke er egnet
for idrettsaktivitet, og grafen gir dermed
ikke et korrekt bilde av idrettens tilgang
til basseng. Videre er tilstanden i flere av
eksisterende svømmeanlegg slik at de må
erstattes eller rehabiliteres betraktelig innen
kort tid. Dette tilsier behov for utbedring av
svømmehallsituasjonen.

Graf 7: Svømmehalldekning Nordre Follo
Graf 8: viser forventet utvikling i m² kunstgressbane pr innbygger for
primærmålgruppen 6-19 år innenfor de fire største befolkningsområdene
i Nordre Follo.

I grafen under er hver kunstgressbane verdisatt.
11’er bane har verdi 1 og med undervarme
1,2 osv. Dette er en mer riktig vurdering enn
antall m2 kunstgress. Nordre Follo har lav
kunstgressbanedekning sammenliknet med
gjennomsnittet i Viken fylkeskommune.

Graf 9: Antall m2 kunstgressbane per barn og unge i primærmålgruppen
6 -19 år i Nordre Follo.
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4. OVERORDNEDE PRINSIPPER

OG STRATEGIER

Statlig anleggspolitikk

Oversikten under viser at det er flere aktive
spillere pr kunstgressbane sammenlignet med
gjennomsnittet i Viken fylke.

Statens viktigste rolle på anleggsområdet er
å bidra med delfinansiering gjennom bruk av
spillemidler og ved å yte momskompensasjon.
Ved utforming av regelverket for fordeling av
spillemidler, legger staten viktige premisser for
hvilke anlegg som blir prioritert i kommunene.
Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett
og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill
mv. (pengespilloven) av 28. august 1992.

Graf 10: Viser aktivitet. Anlegg er ikke alltid avgjørende.

I tillegg til kunstgressbanene har kommunen
flere gressbaner og grusbaner som det tildeles
anleggstid på. Disse banene er viktige anlegg
i tillegg til kunstgressbanene, og ivaretar en
stor mangfoldig brukergruppe som driver
egenorganisert aktivitet. Gressbanene har kortere
brukstid i løpet av en sesong sammenlignet
med kunstgressbaner, normalt fra ultimo april –
midten oktober.

Spillemidler til bygging og rehabilitering av
idrettsanlegg skal bidra til infrastruktur som gir
befolkningen mulighet til å drive aktivitet, både
i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten
og gjennom muligheten for egenorganisert
aktivitet. Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer
og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet
i organiserte eller egenorganiserte former,
prioriteres særskilt. Når det gjelder ungdom, er
det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller
ungdommens behov for utfordringer og
variasjon. Ungdom må gis mulighet til å medvirke
i utformingen av anlegg. Anleggene bør stimulere
til gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene.
Finansiering av aktivitet og tilrettelegging
for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv skjer
hovedsakelig i spleiselag. Både offentlig
og privat finansiering og støtte bidrar til å
dekke de prioriterte behovene. Hovedsakelig
tar kommunene den største andelen av
finansieringen.
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Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og
friluftsliv
«Temaplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv,
2020-2030» beskriver hvordan Nordre Follo
kommune vil tilrettelegge for at innbyggerne
kan være fysisk aktive hele livet. Planen har tre
likestilte mål, som utfyller hverandre.
1. Stimulere til fysisk aktivitet
2. Tilrettelegge for anlegg og områder for fysisk
aktivitet, idrett og friluftsliv
3. Bidra til kunnskap, formidling og samhandling
Tilrettelegge for anlegg og områder for fysisk
aktivitet, idrett og friluftsliv
Lokale anlegg og områder for idrett og
egenorganisert fysisk aktivitet i byer og
tettsteder er viktig for å oppnå en økning av
fysisk aktive i Nordre Follo kommune. Dette
innebærer at befolkningen skal ha kort vei til
tilrettelagte friluftsområder, merkede stier og
lokale idretts- og aktivitetsanlegg. Det er en
ambisjon at innen 2025 skal innbyggerne i Nordre
Follo oppleve bedre anleggsdekning enn i 2020.
Temaplanen skal samordnes med de andre
kommunale planene for å sikre en helhetlig
planlegging i kommunen, jf. pbl § 3-1 2. ledd.
Det er særlig viktig at arealbehovene for idrett
og friluftsliv er tatt med i kommuneplanens
arealdel og at de vedtatte tiltak følges opp i
handlingsdelen og økonomiplanen.
Temaplanen har en anleggsplan som vedlegg.
Denne gir en oversikt over eksisterende anlegg,
anlegg under realisering, samt innmeldte
anleggsønsker, anleggsplanen i temaplanen ble i
2020 vedtatt uprioritert.

Strategier
I arbeidet med behovsanalyse idrett er det valgt
seks overordnede strategier som skal bidra til
at behovsanalysen blir et best mulig grunnlag
for kommunes planlegging av investeringer og
prioriteringer av anlegg for fysisk aktivitet og
idrett.
1. Alle anlegg planlegges og driftes med mål om
økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft
Anleggene må være trygge og gi lik tilgang
for alle. Anleggene må ha god kvalitet og høyt
brukspotensiale, og det må vektlegges gode
løsninger for areal- og energibruk. Materialvalg
må gjøres etter nasjonale standarder, og
produktenes egnethet til gjenvinning må
vurderes.
Sjekkliste for vurderinger/utredninger for
bærekraftig anleggsutvikling:
•
•
•
•
•
•
•

Mulighet for rehabilitering/ombygging
Konsekvenser for arealbruk
Materialvalg (fra innkjøp til avhending)
Realistisk driftsmodell
Energibruk
Universell utforming  
Muligheter for et mangfoldig aktivitetstilbud

Kommunen har store forpliktelser knyttet til
drift- og vedlikehold av dagens anlegg. Med
utgangspunkt i dagens kommuneøkonomi er det
utfordrende å dekke anleggsbehov ved å bygge
nye kommunale anlegg. Kostnadene ved å eie er
langt større enn bare kostnadene ved å bygge.
Før iverksettelse av nye prosjekter bør det som et
minimum utføres beregninger på totalkostnaden
over anleggets levetid, og det må tas stilling til
om dette er forpliktelser kommunen kan påta seg
over tid.
Ved eventuell nybygging av anlegg bør det på
forhånd gjøres en grundig vurdering av om det er
gunstig for kommunen å bygge med
momskompensasjon. Dette legger langvarige
begrensninger på handlingsrommet hva gjelder
leieinntekter i anlegget.
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2. Anleggsutvikling basert på forskning og
kunnskap

•

Forskning og kunnskap skal være grunnlag for
anleggsutvikling knyttet til:
• Klima og miljøtiltak, eks KG 2021 - baner uten
granulat. Erfaring fra pilotprosjekter med
utprøving av materialer, vedlikehold, samt
konsekvenser for byggekostnader. Viken fylke
og Nordre Follo kommune har deltatt i KG
2021 med Østre Greverud kunstgress.
• Bærekraftig snøhåndtering og snøproduksjon.
• Energi, inneklima, materialer ved bygging av
haller, samt inneklima og helse.
• Enøk-analyser ved bygging svømmeanlegg.
• Nye finansieringsmuligheter basert på
innovasjon og enøk-tiltak.
• Transformasjon av anlegg (fra rivningstruet til
flerbruksanlegg).
• Løsninger for universell utforming av anlegg.
3. Behovsbaserte anleggsplaner
Et idrettsanlegg må brukes dersom det skal
være et godt idrettsanlegg. Det skal brukes
tid og ressurser på kartlegging av behovet for
hvert enkelt anlegg som planlegges, og tiltenkte
brukere skal involveres i denne prosessen.
Sjekkliste for relevante forhold som inngår i
vurdering av anleggsbehov:
Aktivitetssituasjonen
• Oversikt over organisert aktivitet
(medlemstall og aktivitetstall for lag,
foreninger mv.)
• Oversikt over egenorganisert aktivitet som
kan ha nytte av anlegget (hvilke miljøer
finnes?)
Anleggssituasjonen
Med utgangspunkt i oversikt over anlegg som
finnes i kommunen:
• Hva er hovedbegrunnelsen for nytt anlegg?
• (Økning i antall aktive utøvere, økning
i bruken generelt, aktiviteten er endret,
anlegget er nedslitt, anlegg mangler, store
arrangement planlegges, klimaendringer)  

•

Kartlegging av uutnyttet kapasitet i
eksisterende anlegg.
Prognose for fremtidig bruk av eksisterende
anlegg.

Befolkningsdata (barn, ungdom, voksne, eldre):
• Oversikt over aktive og inaktive innbyggere
• Helsedata om kommunens innbyggere
• Hvilke grupper har kommunen spesielt ansvar
for?
• Hvilke anleggstyper etterspørres av de ulike
gruppene? (idretter, egenorganiserte, barn/
unge, seniorer osv.)
• Ønsker man nye grupper inn i eksisterende
anlegg?
• Hvem er de fremtidige brukerne av ønskede/
planlagte anlegg?
• Muligheter for sambruk – flere idretter/
aktiviteter
Vurdering av konsekvenser ved nye
anleggsplaner:
• Hvilke konsekvenser vil et nytt anlegg kunne
få for naboanleggene og mangfoldet av
idrettstilbud i kommunen?
• Hvilke konsekvenser vil nytt anlegg ha for den
enkelte brukeren og for frivilligheten?
• Bedre trenings- og konkurranseforhold?
• Endring i aktivitetsavgiften, leieutgifter og
driftsutgifter?
• Endring i dugnadsbehovet?
• Kortere reisevei?  
4. Innovativ og smart sambruk av kommunale
idrettsanlegg/-bygg
•
•
•

Tenk flerbruk og bredde
Tenk klima, miljø, fleksibilitet og logistikk
Tenk drift fra første planleggingsdag

Det bør legges til rette for innovativ og
smart sambruk av kommunale bygg/anlegg
til idrettsformål i lokalområdene. Gjennom
planlegging av nye bygg og oppgradering av
eldre bygg/anlegg må det vektlegges fleksible
løsninger slik at sambruk og flerbruk kan
realiseres.
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6. Prosess for mulig realisering av anlegg

Hensyn til framtidige trender innen
egenorganisert aktivitet/idrett skal også ivaretas
der det er mulig. Relevante interessenter
bør innlemmes i planprosessene på et tidlig
tidspunkt.

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv,
2020 - 2030 har en anleggsplan med et
handlingsprogram, en kortsiktig del og en
langsiktig del. Anlegg som ønskes bygd må være
en del av dette handlingsprogrammet.
Handlingsprogrammet rulleres hvert år og
oppdateres i forhold til tildelte spillemidler og
gjennomførte prosjekter. Det presenteres årlig i
en sak til politisk behandling.

Per i dag er det flerbrukshallene og gymsalene
som er mest egnet til sambruk. Hallene brukes
både av skole og idretten, og kan benyttes til
forskjellige aktiviteter/idretter. Sambruk handler
ofte om å utnytte bygg og anlegg til ulike typer
aktiviteter, men sambruk kan også handle om
å favne flere målgrupper. En utfordring for
kommunen er for eksempel at tid i flerbrukshaller
i hovedsak fordeles til barn og unge. I et
folkehelseperspektiv har også eldre målgrupper
et behov for innendørs fysisk aktivitet. Alle
aldersgrupper bør inkluderes i framtidige
behovsvurderinger for anlegg for fysisk aktivitet
og idrett, samt ved tildeling av anleggstid.

For å systematisere og skape forutsigbarhet i
anleggsutviklingen er det nødvendig å ha gode
rutiner for hvordan private anleggsplaner skal
løftes inn i kommunalt handlingsprogram for
anleggsutvikling og kommunal saksbehandling.
Dette er i stor grad tilknyttet årshjulet for søknad
om spillemidler. Dette skal sikre en helhetlig
prioritering av idretts- og friluftslivsanlegg, og at
all anleggsplanlegging skal følge samme prosess.

Idrettsparkene i kommunen bør også utvikles til
et større mangfold med mulighet for fleraktivitet,
samt gode muligheter for aktiv transport til/fra.
Det skal legges til rette for flerbruk av anlegg
og områder. Det anbefales en videreutvikling av
dagens idrettsparker i Kråkstad, Ski, Langhus,
Siggerud, Oppegård, Sofiemyr og eventuelt nye
vekstområder. Idrettsparkene bør utvikles til å
bli en møteplass for flere idretter, samt at man
kan høste synergier mellom idretter og redusere
trafikk og miljøbelastning.
5. Nærmiljøanlegg for egenorganisert aktivitet,
og anlegg for breddeidrett prioriteres
Kommunen vil prioritere utvikling av anlegg for
breddeidrett og egenorganisert aktivitet.
Når det gjelder toppidrett er det ikke gitt at
det er en kommunal oppgave å ta ansvar for
anleggskrav for å kunne gjennomføre mesterskap
og arrangement på toppidrettsnivå. En stor
del av utgiftene på anleggene som benyttes til
toppidrett og mesterskap skyldes krav som stilles
i denne forbindelse, og ikke av breddeidretten.
For toppidrett og idretter med kostnadskrevende
anleggsbehov bør det vurderes regionalt
samarbeid.
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For at et anlegg skal bli prioritert inn i
kommunens anleggsplan må følgende
krav oppfylles:

Anbefalte strategier

1. Anlegget skal være behovs- og
kostnadsvurdert.
2. Det må foreligge foreløpig plan for
finansiering og drift.
3. Anlegget skal være forankret i organisasjonen.
4. Idrettsorganisasjonene melder anleggsinitiativ
fortrinnsvis via NFIR og skal være i henhold
til idrettens strategier for anleggsutvikling,
samt idrettens anleggsplan. Initiativ som
meldes kommunen direkte, vil bli avklart med
idrettsrådet iht. inngått partnerskapsavtale.
5. Private anleggsinitiativ skal meldes
kommunen innen sommerferien, for videre
dialog og oppfølging, dersom det søkes
spillemidler kommende år.
6. Dersom det skal søkes spillemidler for
kommende år, skal søknad sendes inn til
kommunen innen 1.oktober.
7. Anlegget prioriteres politisk ved årlig rullering
av 4. årig handlingsprogram. Langtidsplaner
for anlegg rulleres inn i langtidsplanen for
anlegg uprioritert.
8. Prioriteringen danner grunnlaget for
kommunal medfinansiering, administrativ
oppfølging, arealplanlegging og budsjettering
etc.
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1. Alle anlegg planlegges og driftes med mål om
økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft
2. Anleggsutvikling basert på forskning og
kunnskap
3. Behovsbaserte anleggsplaner
4. Innovativ og smart sambruk av kommunale
idrettsanlegg/-bygg
5. Nærmiljøanlegg for egenorganisert aktivitet,
og anlegg for breddeidrett prioriteres
6. Prosess for mulig realisering av anlegg

5. ANLEGG

Dagens situasjon – eksisterende tilbud
Under gis en kortfattet beskrivelse av
eksisterende tjenestetilbud, samt formålet
med tjenestene, målgrupper og relevante
areal- og måltall. Videre er tjenestetilbudene
omtalt i henhold til dekningsgrad for ulike
anleggsgrupper. Dette er mer utdypet på side 7.

Kunstgressbaner,
gressbaner og grusbaner
Målgruppe:
Hele befolkningen, organiserte
og egenorganiserte.
Kommunen har 24 fotballbaner.
Kunstgressbanene med gummigranulat,
må rehabiliteres til miljøvennlige
alternativer de neste 10-12 årene. Banene
utfyller hverandre. 62 idrettslag med
vel 33 forskjellige idretter. 18 826 aktive
medlemmer totalt.
Dekningsgrader: Se
kommentar neste side.

Flerbrukshaller
Målgruppe:
Hele befolkningen, organiserte, med vekt
på barn og unge.
62 idrettslag med vel
33 forskjellige idretter.
18 826 aktive medlemmer totalt.
Dekningsgrader:
Se kommentar neste side.

Ordinære
idrettsanlegg
Målgruppe:
Hele befolkningen, organiserte
og egenorganiserte.

Gymsaler/aktivitetssaler

Flerbruksanlegg som stimulerer til
mangfoldig aktivitet. Anlegg som brukes
til organisert aktivitet og gjennomføring
av konkurranser. 62 idrettslag med vel
33 forskjellige idretter. 18 826 aktive
medlemmer totalt.

Målgruppe:
Hele befolkningen, organiserte
og egenorganiserte.
En mangfoldig brukergruppe
benytter anleggene.
62 idrettslag med vel
33 forskjellige idretter.
18 826 aktive medlemmer
totalt.

Nærmiljøanlegg
Målgruppe:
Hele befolkningen, organiserte
og egenorganiserte.

Svømmeanlegg

Alle skal ha et nærmiljøanlegg eller
friområde i nærhet til der de bor.
Skoleområder utvikles til mangfoldige og
sosiale møteplasser for fysisk aktivitet.

Målgruppe:
Hele befolkningen.
Kommunen har 4 «publikums-bad og
idrettsbad»; Sofiemyrhallen, Langhus bad,
Ski bad og Kråkstad bad. I tillegg er det
noen mindre bad knyttet til institusjoner;
Dagbo, Høyås, Finstad. Tilstanden på flere
av badene er kritisk dårlig.

Friluftslivsanlegg
Målgruppe:
Hele befolkningen, organiserte
og egenorganiserte.

Idrettsparker

Marka er tilgjengelig for alle, og
kommunen sammen med flere
lag/foreninger sørger for å holde
aktivitetsområdet allment tilgjengelig for
fysisk aktivitet.

Målgruppe:
Hele befolkningen, organiserte
og egenorganiserte.
Store møteplasser for
mangfoldig idrett og aktivitet.
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Kommentarer til oversikten over eksisterende
tilbud
Når det gjelder dekningsgrader innen idrett
har Norges idrettsforbund (NIF), ved Viken
idrettskrets utarbeidet en statistikksamling.
Nasjonalt anleggsregister er dessverre
mangelfullt på noen områder. Viken idrettskrets
begynner derfor med noen få anleggstyper, hvor
de har kvalitetssikret statistikken. Anleggstypene
samfunnet gir mest spillemidler til er
kunstgressbaner, idrettshaller og svømmehaller.
Dekningsgradene er knyttet til tjenestetilbudet
som er gjengitt ovenfor.
Statistikken (2020) og behovsanalysens egne
sammenligninger viser at:
•

•

•

•

•

•

Nordre Follo kommune har en middels
god anleggsdekning for aldersgruppen
13 – 19 år, sammenlignet med andre
store kommuner med mer enn 50 000
innbyggere (kommuneindeks, Viken
idrettskrets). Overordnet er det noe dårligere
anleggsdekning pr innbygger nord i
kommunen, sammenlignet med sør.
Nordre Follo kommune har per i dag en
dårlig situasjon for dekning på innendørs
svømmeflater. Kun to anlegg ivaretar
idrettens behov, hvorav kommunen mister
bruksretten til det ene badet 1.1.2022.
Nordre Follo kommune har en lav dekning
på helårs kunstgressbaner sammenlignet
med de fleste kommuner med over 50 000
innbyggere. Et fåtall kommuner har lavere
dekning. Innad i kommunen er dekningen
dårligere i nord enn i sør.
Gressbaner og grusbaner supplerer
kunstgressbanene i sommerhalvåret,
og gir mulighet for både organisert og
egenorganisert mangfoldig aktivitet.
Nordre Follo kommune har noe bedre
dekning på idrettshaller som har minimum
normalhallstørrelse, enn jevnstore kommuner
i Viken.
Det er to private haller som eies av idretten
selv, men er ikke tilgjengelig for alle.

Innmeldte behov
Overordnede styringsdokumenter er «Temaplan
fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, 2020-2030»
(med anleggsplan som inneholder et kortsiktig/
langsiktig handlingsprogram).
Anleggsplanen
Alle anlegg som bygges skal være del av
et prioritert handlingsprogram, tilhørende
anleggsplanen, som rulleres politisk årlig. I løpet
av 2021 vil det bli gjort en gjennomgang av denne
anleggsplanen med ny prioritering av anlegg
basert på behovsanalyse for idrett.

Fremtidige behov
Tabellen på neste side viser hvor mange bygg og
anlegg det er per 01.10.2020, innenfor utvalgte
kategorier. Vurderingen tar utgangspunkt i bygg
og anleggskategorier kommunen helt eller delvis
har ansvar for, og private anlegg som er meldt inn
på anleggsplanen.
Oversikten er utarbeidet på bakgrunn av
dialogmøter, samtaler med og innspill fra
brukerorganisasjoner og ulike avdelinger i
kommunen. Behovene bygger på en forventet
befolkningsvekst på 21,6 % i perioden frem til
2042, samt kunnskap om dagens bruksmønstre
og nye trender. I kommentarfeltet gjøres det en
vurdering av fremtidige behov. Siste kolonne med
underkolonner beskriver hvordan nye anlegg for
fysisk aktivitet og idrett kan realiseres.
Nordre Follo kommune har i dag 211 nærmiljø,
friluftsliv og ordinære idrettsanlegg. For å sikre
mangfoldet, er det også av stor betydning å
planlegge og tilrettelegge for egenorganisert
fysisk aktivitet og idrett. For å sikre dette må det
avsettes tilstrekkelig areal til formålet.
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Type bygg eller anlegg

Alpint – bakker
Aktivitetsanlegg – nærmiljø Utendørs
styrketrening (3), ballbinger(12), fotball
– balløkker (57), aktivitetsanlegg –
nærmiljø (26)
Basishall (turn)

Bordtennishall
Bowlinghall
Flerbrukshall – liten
Flerbrukshall – Normal
Flerbrukshall – Stor
Fotballhall
Fotballbaner 11’er
Kunstgress (6), Gress (9), grus (1)
Fotballbaner 7’er
Kunstgress (2), Gress (1), grus (5)
Friidrettsanlegg – Stadionanlegg
Friidrett – delanlegg
Gymnastikksaler /aktivitetssaler
Hopp – hoppbakke
Ishall

Kampsportanlegg
Klatrevegg
Klubbhus /Lagerbygg, garderobebygg

Langrenn – Skiløype/snøproduksjon
Langrenn - Rulleski

Langrenn - Skileik
Motorsportanlegg
Orienteringskart
Sandvolleyballbaner
Skiløyper
Skiskyting – anlegg
Skateanlegg
Skyteanlegg innendørs
Skyteanlegg utendørs
Svømmehall mindre

Svømmehaller min 25m
Styrkerom
Sykkelanlegg

Tennis - tennishall
Tennis – tennisanlegg ute
Turveier, stier og løyper - sommer

Antall pr Kommentar
1.06.2021

1 Det er ikke behov for nye kommunale anlegg. Et privat
anleggsinitiativ ligger i anleggsplanen.
97 Gjenspeiles i mulige løsninger og strategier, ved å utvikle
skoleområder og nærområder med nye og gode aktivitetsanlegg
som treffer fremtidens aktivitetstrender, og
befolkningens aktivitetsbehov. Type anlegg kan være
mangfoldig.
1 En ny turnhall sto ferdig i 2020. Denne brukes av alle
turngruppene i kommunen, men dekker ikke all turnaktivitet.
Yngre turngrupper kan bruke tid i tilrettelagte flerbrukshaller og
aktivitetssaler for å dekke behovet. Samarbeid mellom
turngruppene kan gi bedre utnyttelse av tid.
0 Et privat anleggsinitiativ ligger i anleggsplanen.
0 Et privat anleggsinitiativ ligger i anleggsplanen.
2 Liten flerbrukshall er lite egnet for å dekke fremtidige behov. Det
bør heller satses på større flerbrukshaller.
6 En av hovedstrategiene for anleggsutbygging er å bygge ny
flerbrukshall ved nye skoler.
Nye hallflater stimulerer til aktivitet.
3 Behov ved kamp/arrangementsavvikling og for toppidrett, og kan
også realiseres ved større skoleprosjekter. Behovet for toppidrett
dekkes delvis opp av normale flerbrukshaller.
1 Det er en privat hall i Ski. Fremtidig behov bør vurderes
gjennom alternative realiseringsløsninger. Ikke et kommunalt
behov.
16 Underdekning ifht aktivitet. Rehabiliteringsplan kunstgress skal
utarbeides. Bør også bygges nye for å bedre dekningen, spesielt
nord i kommunen.
8 Underdekning ifht aktivitet. Rehabiliteringsplan kunstgress skal
utarbeides. Bør også bygges nye for å bedre dekningen, spesielt
nord i kommunen.
2 Underdekning. To utdaterte anlegg, behov for ett nytt
komplett friidrettsanlegg. Plassering i dialog med brukergrupper.
Vurderes som viktig.
6 Skihallen tilrettelagt for friidrett, resterende er mindre delanlegg
ved skoler og idrettsparker. Kan realiseres i tilknytning til andre
prosjekter.
21 Tradisjonelle gymnastikksaler bygges ikke lenger. Nye skolebygg
bør ha en normal flerbrukshall, som også ivaretar behovet til
lag/foreninger. Tilbygg til flerbrukshallen skal vurderes.
1 Ingen fremtidige behov. Ellingsrudkollen med flere bakkelengder.
Lyssatt. Privat anlegg.
1 Har en Ishall i dag, potensiale som flerbruksanlegg. Gir bedre
helårs aktivitetstilbud sammenlignet med utendørs
kunstisflater. Et privat anleggsinitiativ står på anleggsplanen, uten
definert eier og lokasjon.
1 Det er ett brytehus i kommunen, dette er privat. Vurderes til at
behov ivaretas som tilbygg til flerbrukshall eller i
idrettspark. Privat anleggsinitiativ på anleggsplanen.
2 Kan realiseres i tilknytning til større flerbruksanlegg, eller andre
prosjekter. Viktig anlegg for organisert og egenorganisert
aktivitet. Det finnes større klatreanlegg i nabokommuner.
10 Behov for flere bygg. Mange eldre klubbhus som idretten eier
selv, samt at idretten leier kommunale klubbhus. Lagerbygg og
sanitæranlegg er det underdekning på. Flere private prosjekter på
anleggsplanen.
1 Østre Greverud. Fremtidig behov. Suppleres også med
naturløyper.
0 Underdekning. Nordre Follo har flere skiklubber og mange aktive,
det er få trafikktrygge egnede steder å gå på rulleski.
Kan realiseres som et flerbruksanlegg for flere idretter, eks.
sykkel.
1 Østre Greverud. Suppleres med naturløyper.
1 Bygges nytt ved Assurdalen. Vurderes at det vil dekke fremtidige
behov. Privat anlegg. Kan benyttes som flerbruksanlegg.
* Mange kart som eies privat, og bidrar til stor aktivitet for alle
aldersgrupper og alle nivå. Flere kart på anleggsplanen.
4 Nærmiljøanlegg. Gode anlegg for organisert og egenorganisert
aktivitet og passer bra idrettsparker/ ved skoler / strandsoner.
170km Løypepreparerte skiløyper. Lysløypeprosjektet pågår. Vurderes
som viktig at blir kontinuerlig oppgradert og utviklet.
Tilrettelegges som helårsanlegg.
0 Kan bygges i tilknytning med rulleskianlegg og stadion.
3 Nærmiljøanlegg. Kan realiseres i skoleprosjekter.
1 Langhushallen. Ingen kommunale behov.
3 Ingen fremtidige kommunale behov, ivaretas gjennom private
anleggsinitiativ.
5 Hvorav to er vanlige basseng som brukes av idretten. 3 basseng er
varmtvannsbasseng. Ski bad og Kråkstad bad er gamle bad. På
lang sikt bør Ski bad erstattes med et 25 m basseng. Kun ett
av bassengene er i god stand, resterende basseng er i dårlig
teknisk stand.
2 Underdekning, Langhus bad forsvinner 31.12.2021.
6 Tilknyttet flerbrukshallene. Behov for dette og kan realiseres som
tilleggslokale i flerbrukshaller/spesialanlegg.
4 BMX, pump-track og andre mindre sykkelanlegg. Underdekning
på gode anlegg. Kan ivaretas med god flerbruk i andre typer
anlegg (motorsportanlegg, rulleskianlegg). Privat anleggsinitiativ
på anleggsplanen, kan også bygges i tilknytning til andre
prosjekter
3 Private anlegg ligger på anleggsplanen. Disse vurderes at ivaretar
fremtidige behov.
1 Rehabilitering av eksisterende anlegg. Ingen umiddelbare
fremtidige behov for nye anlegg.
148km Blåmerket stier. Lysløypeprosjektet pågår. Vurderes som viktig at
blir kontinuerlig oppgradert og utviklet. Viktig folkehelsetiltak.

Bygget kan realiseres gjennom
Anleggs-plan
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x
x
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Tabell 3:
Behov for
bygg/anlegg
innen idrett
– prioriterte
satsningsområder i perioden
2021-2031

Kommentar til tabell
For å få en visuell oversikt over hvor utvalgte
anlegg for fysisk aktivitet og idrett er lokalisert i
kommunen i dag, er det laget kartplott som viser
dette. Kartplottene er vedlagt rapporten
(vedlegg 4).
Følgende utdypes kommunale svømmehaller
og kunstgressbaner særskilt, fordi disse
anleggskategoriene er vurdert for prioritering.
Kommunale svømmehaller
Svømmehallbehovet i Nordre Follo kommune er
tidligere vurdert i sak 174/20, Vurdering av
bassengkapasitet for svømmeopplæring i Nordre
Follo kommune fra 01.01.2022, samt i behovsplan
1.0 og i arbeidet med svømmehallen som var
planlagt i Kolbotn sentrum.
Forventet teknisk levetid for en svømmehall med
normalt vedlikehold er 30 år iht. NTNU/SINTEF.
Nordre Follo kommune har åtte basseng av
ulik størrelse (to i Sofiemyrhallen). Seks av
kommunenes åtte basseng er, som angitt
i tabell 5, eldre enn 40 år og har passert
forventet teknisk levetid. Av de seks er det tre
større sentrale bad, Langhus bad, Ski bad og
Sofiemyrbadet.
Svømmehall

Størrelse basseng

Byggeår

Sofiemyrbadet

25m x 12,5m

1975

Sofiemyrbadet

9m x 4m

1975

Bad på Høyås

12,5m x 9,5m

1995

Langhus bad

25m x 10,5m

1974

Ski bad

16,6m x 10,2m

1962

Svømmehall på Dagbo

12,5m x 9,5m

1977

Bad på Finstadtunet

12,5m x 9,5m

2014

Kråkstad svømmehall

12,5m x 8,5m

1974

Tabell 4: Svømmehaller i Nordre Follo kommune pr. 2020.

Badet på Sofiemyr har det siste året fått en
betydelig oppgradering og fremstår som det
beste av de eldre badene kommunen har. Det
vil også være kommunens eneste 25 metersbasseng når driften på Langhus bad avvikles.

Bruksretten til Langhus bad opphører
01.01.2022 og badet er det første av de tre største
badene som blir avviklet. Ski bad vil i 2022 fylle
60 år og har en svært begrenset rest-levetid. I
behovsanalyse 1.0 fra 2020 ble det konkludert
med at «det er krevende om bygget skal driftes
lengre enn 5 år».  
Innenfor perioden frem til 2040 har Nordre
Follo kommunen et behov for tre sentrale
svømmeanlegg. Hvorav et basseng er minimum
25 x 21 m som ivaretar svømmeidretten, samt
skolebehovet i kommunen med to skolegrupper
samtidig. De to andre bassengene kan være
mindre og likevel ivareta skolebehovet
for lovpålagt skolesvømming, størrelse
på eksempelvis 25 x 12,5 m. Ved eventuell
totalrehabilitering av de eksisterende anlegg vil
kommunen måtte stenge svømmeanleggene
over en lengre periode. Kommunen vil da få
utfordringer med å tilby tilstrekkelig kapasitet
til skolesvømmingen. Det er konkludert med at
eksisterende svømmeanlegg bør avhendes når de
har behov for totalrehabilitering. Nye og mer
miljø- og energivennlige svømmeanlegg etableres
på nye tomter. Anleggene på Langhus og Ski
må erstattes først, nytt svømmeanlegg nord i
kommunen må skyves lenger ut i perioden.
Tomten avsatt til ny svømmehall på Langhus er
allerede detaljregulert og ut fra en geografisk
vurdering er det lagt til grunn at et anlegg
med rask ferdigstillelse sentralt plassert, med
kapasitet til to skolegrupper, vil kunne avlaste
svømmebehovet nord og sør i kommunen
etter behov. Et slikt anlegg vil ha kapasitet til å
ivareta skolesvømmingen som er på både Ski
og Langhus bad i dag. Ski bad kan avvikles når
nytt på Langhus står klart. Når nytt anlegg på
Ski skal etableres er det naturlig at man vurderer
å avvikle badene på Dagbo og Kråkstad slik at
alle sør i kommunen tilbys skolesvømming i
Ski. Kapasiteten i svømmehallen på Langhus kan
da utnyttes av elevene nord i kommunen frem
til en tredje svømmehall står klar. Når det tredje
anlegget er etablert vil storkommunen ha god
svømmehalldekning i alle deler av kommunen.
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Et nytt 25 x 21m konkurranse og treningsanlegg
på Langhus vurderes å ha kapasitet til
svømmeopplæring for to skolegrupper
samtidig. Det vil også gi økt kapasitet for
publikumssvømmingen og bedre mulighet for
idretten til å arrangere svømmekonkurranser og
organisert aktivitet. Det mest aktuelle vil da være
å ikke ha konkurranse-funksjon for de fremtidige
svømmeanleggene sør og nord i kommunen.
Et 25x21m basseng på Langhus vil ha mer enn
90m2 større vannflate enn Langhus og Ski bad i
dag har til sammen. Bassenget bør ha hev/senk
i deler av bassenget for å gi fleksibilitet til ulike
brukere.

”

Når det gjelder hallens størrelse,
mener vi at en ny hall på 25 x 21 meter
vil dekke idrettens behov, så lenge
Sofiemyr svømmehall eksisterer.
I samsvar med hva vi tidligere har spilt
inn, mener vi et basseng laget med
plastbelagte stålplater, kan være en
kostnadseffektiv løsning.
				

Idrettsrådet
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Kommunale kunstgressbaner
Kommunen har per i dag åtte større
kunstgressbaner 7’er, 9’er og 11’er. I løpet av
2021/2022 blir det etablert en ny kunstgressbane
på Sofiemyr (Tømtebanen), noe som vil
bedre kommunens kunstgressbanekapasitet.
Kommunen vil fortsatt ha noe lav dekningsgrad
på kunstgress, og det er viktig å sikre at banene
kan holdes åpne i størst mulig grad.

2021. Både rehabiliteringen av Østre Greverud
kunstgress i 2021 og nye Tømtebanen blir bygget
med nye miljøvennlige innfyll, samtidig som det
skal ivareta brukeregenskaper.
Tabellen viser kunstgressbaner i kommunen.
Kommunen har også flere gressbaner som er i
bruk om sommeren.

Kunstgressbaner i Norge har en forventet
levetid på 8 – 13 år. Kvalitet på dekket, bruk,
drift/mekanisk påkjenning, vedlikehold,
geografisk plassering og ulike klimatiske forhold
har innvirkning på levetiden. I henhold til
bestemmelsene for tildeling av spillemidler kan et
kunstgressdekke først rehabiliteres etter 10 år, for
å få ytterligere tilskudd fra spillemidlene.
Flere av banene i Nordre Follo nærmer seg
forventet levetid, og samtlige har behov for
rehabilitering innen 2030.
EU utvikler for tiden en ny regulering av
mikroplast, i en rekke produkter, som blant annet
omfatter gummigranulat. Reguleringen kan
føre til at gummigranulat ved kunstgressbaner
blir forbudt i framtiden. Det forventes at EUregelverket, med mulige overgangsbestemmelser,
tidligst blir vedtatt i EU i 2022.

STED

Eier

Flåtestad skole kunstgress

Oppegård IL

BYGGE-år
2015

REHAB

11-ER

9-ER

7-ER
38x54

Follohallen

Privat

2003

30x50

Hellerasten skole kunstgress

Kolbotn IL

2018

Kråkstad kunstgress 11’er

Kråkstad IL

2016

Langhus kunstgress 7’er

NF Kommune

2005

Langhus kunstgress Tusse 11’er

NF Kommune

2012

Langhus Stadion

NF Kommune

2005

Siggerud kunstgress

NF Kommune

2013

Ski kunstgress 1

NF Kommune

2013

Ski kunstgress 2

NF Kommune

2006

2013

64x100

Sofiemyr kunstgress

NF Kommune

2000

2012

68x105

Vassbonn skole kunstgress

Kolbotn IL

2014

Østli skole kunstgress

Oppegård IL

2013

Østre Greverud kunstgress

NF Kommune

2007

40x60
64x100
40x60
64x100
2012

64x100

40x60
56x100

40x60
35x58
64x100

Tabell 5: Kun baner større enn 7’er er med i oversikten. Med årstall på
byggeår eller årstall for forrige rehabilitering.

Kommunen har et mål om å ta miljøvennlig
strategiske valg. Samtidig som eksisterende
kunstgressbaner rehabiliteres og erstatter
miljøskadelig innfyll med miljøvennlige
alternativer, er det viktig at brukeregenskaper
ivaretas. Likevel må det forventes at det
kan bli en overgangsperiode med tanke på
brukeregenskaper, frem til produktutviklingen for
miljøvennlige innfyll er på nivå med tradisjonelle
kunstgressdekker.
Rehabiliteringen av Østre Greverud kunstgress
i 2021 er del av et statlig kunstgressprosjekt for
miljøvennlige kunstgressbaner. Gjennom dette
prosjektet og tilskudd av offentlige spillemidler,
er anlegget gitt en garanti om mulighet til å søke
spillemidler på nytt etter fem år dersom valgte
miljøvennlige innfyll ikke tilfredsstiller ønskede
egenskaper. Anlegget er innvilget 1 million kroner
i spillemidler i 2019 og må bygges i løpet av
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6. MULIGE LØSNINGER

På bakgrunn av arbeidet med behovsanalyse for
idrett er det vurdert følgende mulige løsninger
for planlegging av kommunale bygg og anlegg til
idrettsaktivitet:

Kommunen vil da unngå administrasjonsutgifter
til ikke-lovpålagte oppgaver. Det er både
økonomisk og administrativt mest gunstig at
idretten eier og driver sine anlegg selv.

Vurdere etablering av en nøktern
investeringsramme til anlegg for fysisk
aktivitet og idrett
For å imøtekomme framtidige behov og skape
forutsigbarhet kan det være aktuelt å etablere
en fast investeringsramme for kommunale
anlegg, med forankring i kommunens strategi -og
handlingsplan.
Den faste investeringsrammen kan
tildeles prioriterte kommunale anlegg på
handlingsprogrammet tilknyttet temaplan for
fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, 2020-2030.
Både nærmiljøanlegg og ordinære anlegg kan
tildeles midler fra denne investeringsrammen,
mens svømmehaller og flerbrukshaller ved nye
skoler er egne prosjektinvesteringer.

Kommunen vil kunne få en større fleksibilitet
over lengre tid ved å kunne vurdere størrelse på
tilskudd opp mot faktisk økonomisk situasjon,
fremfor å være bundet opp i de forpliktelser som
følger av eierskap.

Rehabiliteringsplan av kunstgressbaner
Et forventet forbud mot gummigranulat og
behov for å rehabilitere kunstgressbaner etter
8 - 13 år tilsier at kommunen må planlegge
godt for å skape forutsigbarhet og utnytte
ressursene. Det vises til tabell 6 for informasjon
om kunstgressbaner i Nordre Follo.
Kommunen har i dag åtte større kunstgressbaner,
hvor flere nærmer seg slutten på forventet
levetid. Det vil i løpet av 2021 utarbeides en
rehabiliteringsplan for kunstgress, slik at man
prioriterer rehabilitering av banene ut fra
behov samt, unngår at man må rehabilitere
flere kunstgressbaner på samme tidspunkt.
Rehabilitering av kunstgress foreslås dekket
gjennom en årlig investeringsramme avsatt til
idretts- og friluftsanlegg.
Utrede mulighet for ordninger som stimulerer
idretten til å bygge og finansiere selv
Kommunens risiko og (fremtidige) forpliktelser vil
reduseres dersom kommunen stimulerer idretten
til å bygge selv.

Det anbefales at kommunen setter ned en
tverrfaglig gruppe som utreder hvilke anlegg
dette kan dreie seg om og hvordan private
anleggsinitiativ skal bli rettferdig likebehandlet.
Videre bør det utredes i hvor stor grad
kommunen kan bidra med anleggstilskudd, stille
kommunale tomter tilgjengelig, gi kommunal
garanti og bruk av eventuelle driftstilskudd og så
videre.
Årlig politisk behandling av prioriterte
søknader om spillemidler og rulleringen av
handlingsprogram legger grunnlag for hvilke
private anlegg som eventuelt får oppfølging og
tilskudd først.
Prioritere svømmeanlegg i anleggsutvikling
Hovedkonklusjonen i behovsanalyse 1.0
var at av Nordre Follos idrettsfasiliteter må
svømmehalltilbud ha øverste prioritet.
Nordre Follo kommune skal ivareta lovpålagte
krav om svømmeopplæring i grunnskolen. Nytt
svømmeanlegg i kommunen må bygges stort
nok til å ivareta minimum to skolegrupper
samtidig, og i tillegg være et godt konkurranse/
treningsbasseng for idretten og publikum.
Gitt kommunens begrensede handlingsrom bør
kommunen bygge et kostnadseffektivt
svømmeanlegg. Kulturdepartementet har uttalt
at de vil fortsette satsingen på kostnadseffektive
anlegg, og Nordre Follo kommune bør hente
inspirasjon og erfaringer fra relevante prosjekter.

21

Vurdere flerbrukshaller ved bygging av nye
skoler og utvikle nærmiljøanlegg
Ved etablering av nye skoler skal det
vurderes å bygge en flerbrukshall som dekker
kommunale behov og gir en merverdi for lag/
foreninger. Videre skal det i tilknytning til
flerbrukshall vurderes mulighetene for tilbygg/
aktivitetssaler med god lagerplass som ivaretar
behovet til mindre idretter. For å opprettholde
dekningsgraden er dette en god løsning.
Behovet for utendørs flerbruksanlegg for idrett
og fysisk aktivitet skal inngå i planleggingen av
skolen. Utendørs nærmiljøanlegg skal planlegges
med bakgrunn i fremtidsrettede aktivitetstrender,
samt ivareta hele befolkningens behov for fysiske
møteplasser.
Disse anleggstypene er sentrale for muligheten til
egenorganisert aktivitet i lokalmiljøet, samt at de
styrker et mangfoldig aktivitetstilbud og ivaretar
anleggsbehov for mindre breddeidretter.
Spillemiddelordningen til nærmiljøanlegg dekker
inntil 50% av kostandene til flere typer anlegg
som kan være aktuelle i skolens uteområder.
Flerbrukshall med tilleggselementer kan få inntil
1/3 av total kostnad oppad til en viss sats, regulert
i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett
og fysisk aktivitet 2020.
Eksisterende nærmiljø- og idrettsanlegg
kontrolleres og vedlikeholdes for å opprettholde
en god kvalitet og øker levetiden. Dette ivaretas
gjennom vedlikeholdsplanen for bygg og
skjøtselsplanen for Vei og park.
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7. KILDER

1) Anleggsplan

Bærum kommune. Oversikt over status og fremtidige behov for bygg og anlegg til kultur, idrett og kirke 2015–2035.  

2) Forklaring til tabell og kart
3) Liste over alle ordinære idrettsanlegg
i Nordre Follo
4) Kart over alle ordinære idrettsanlegg
i Nordre Follo

Nordre Follo kommune. Kommuneplan Nordre Follo
kommune 2019–2030.
Nordre Follo kommune. Temaplan fysisk aktivitet, idrett
og friluftsliv 2020–2030.
Hamar kommune. Idrettsutredningen 2020
Kulturdepartementet. Bestemmelser om tilskudd til
anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2020. https://www.
regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-omtilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet--2020-v-0732-b/id2706527/
Senter for idrett og teknologi (SIAT/NTNU).
Levetiden til en kunstgressbane, årsrapport 2020. https://
www.godeidrettsanlegg.no/sites/default/files/bilder/
Fremvekst%20av%20KG-baner.pdf
Senter for idrett og teknologi (SIAT/NTNU).
KG2021 – NTNU https://www.ntnu.no/siat/kunstgress2021
Viken idrettskrets. Statistikkinformasjon 2020.
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/bed0ab56390d429abea9a17bfbf0b408/ny_statistikk-informasjon-v1.pdf
Viken idrettskrets. Kommuneindeks 2020.
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/bed0ab56390d429abea9a17bfbf0b408/om-kommuneindeks---slik-har-vi-analysert-data.pdf.
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Anleggsplan
Nordre Follo / 2020

ANLEGGSPLAN
Anleggsplanen er basert på tidligere anleggsplaner behandlet av gamle Oppegård- og Ski kommune.
Videre er anleggsplanen basert på innspill fra Nordre Follo idrettsråd (NFIR), og Forum for natur og
friluftsliv (FNF)/friluftslivsorganisasjoner etter tilbakemeldinger fra deres medlemsorganisasjoner. I
tillegg er det mottatt innspill direkte fra frivillige lag/foreninger etter siste innspillsrunde som ble
gjort våren 2020. Anleggsplanen er ikke endelig, men grunnlag for videre prioritering og politisk
behandling.
Anleggsplan for anlegg tar utgangspunkt i:
• Vurdering av nye behov for anlegg og områder, prioritert etter mål og strategier og med grunnlag i
behovsvurderinger i samarbeid med relevante aktører.
• Rammebetingelser ut fra kommunens økonomiske evne (økonomiplan) og øvrige betingelser som
er lagt for tildeling av offentlige bevilgninger.
• Ivaretakelse av allmennhetens rettigheter og behov knyttet til utøvelse av friluftsliv.
• Kommunens mål, strategier, utbyggingsplaner og øvrige arealplaner.

Årlig rullerende handlingsprogram for idretts-, nærmiljø- og friluftslivsanlegg.
Handlingsprogrammet for anlegg oppdateres, prioriteres og behandles årlig. Anlegg det skal søkes
om spillemidler til, må være en del av vedtatt kommunal anleggsplan.
Anleggsplanen har en kortsiktig og en langsiktig del:
Kortsiktig del – handlingsprogram med fire års varighet. Handlingsprogrammet har en fast årlig
rullering og er utgangspunktet for prioritering av spillemiddelsøknader som skal sendes til fylket. Det
er kun anlegg det er fremmet søknad om spillemidler til, som er gjenstand for årlig prioritering og
behandling av kommunen. Resterende anlegg står oppført uten prioritering. Handlingsprogrammet
bør knyttes direkte opp mot kommunens strategi- og handlingsplan, samt budsjett.
Langsiktig del – har en tidsramme på 10 år. Dette er en uprioritert liste over behov for anlegg som
ønskes realisert eller rehabilitert i løpet av planperioden. Anlegg kan flyttes fra langsiktig til kortsiktig
plan ved den årlige rulleringen av prioritert handlingsprogram.
Søknader om spillemidler til anleggsutvikling samles i to grupper: ordinære anlegg (idrett, friluftsliv
og rehabilitering), samt nærmiljøanlegg. Forslag til prioritering av kommende års søknader gjøres i
samarbeid mellom kommunen, idrettsrådet, FNF/friluftslivsorganisasjoner. Kommunestyret vedtar
den endelige prioriteringen i nov./ desember.
1.oktober – er kommunens årlige frist til lag og foreninger for å legge spillemiddelsøknader inn i
søknadsportalen i anleggsregisteret.no
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Handlingsprogram – idretts-, nærmiljø- og friluftslivsanlegg,
2021 – 2025

Foto: Simen Carlsen Strande
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Navn på anlegg/område

Beskrivelse av tiltak

Kostnad ca. Initiativtaker
mill. kroner

Planlagt/
ønsket
oppstart

Fått
spillemidler

x

Ordinære anlegg
Ski Idrettspark - Turnhall

Under bygging.
115 mill
Ferdigstilles høst 2020.

Nordre Follo
kommune

2020/2021

Kolbotn skole Flerbrukshall

Idrettshall 25x45 m,
inngår i skoleprosjekt.
Under bygging.
Toaletter

65 mill

Nordre Follo
Kommune

2020/2021

3,15 mill

Nordre Follo
kommune

2020/2021

Etablering av liten
bane med flomlys
Garderober,
aktivitetssal, lager,
lokaler, tribuner

3,7mill

NMK-Follo

2020/2021

37 mill

Kolbotn IL

2020/2021

35 mill

2020/2021

0,7 mill

Kolbotn
Tennisklubb
Oppegård IL

4 mill

NMK-Follo

2020/2021

17,5 mill

Nordre Follo
kommune

2020/2021

450 mill

Nordre Follo
kommune

2020/2021

x

Nordre Follo
Kommune

2020/2023

x

Nordre Follo
Orientering
Kolbotn IL

2022/2023

Bekkensten Sanitæranlegg

Motorcrossbane i Assurdalen
Sofiemyr garderobe og
servicebygg + aktivitetssal. To
delanlegg
Tennishall Sofiemyr

Bygges i sammenheng
med Kolbotn klubbhus
Lysanlegg Østre Greverud
Nytt lysanlegg knyttet
til skitrase og
golfanlegg.
Motorcrossbane i Assurdalen - Nytt klubbhus i
Klubbhus
forbindelse med
motorcrossanlegg
Tømtebanen, 11’er kunstgress Utvidelse av bane,
kunstgress og
lysanlegg
over og undervarme
Langhus svømmehall
Ikke påbegynt.
Interkommunal status
+ 30 % spillemidler.
Lysløypeprosjektet, flere
Utvidelse av
delanlegg.
lysløypenettet Nord –
Sør i kommunen. Noe
påbegynt, noe ikke
påbegynt.
Orienteringskart
Nytt kart
Nøstvedtmarka
Sofiemyr kunstgress Undervarme etablering varmekilde
rørsystem i banen er
på plass, til
Tømtebanen, Sofiemyr
kunstgress og Kolbotn

0,167 mill
8 mill
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klubbhus (ikke
spillemiddelberettiget)
Etablering av
buldrevegg /klatrevegg
i gymsal. FAU initiativ.
Toaletter
1 mill

Follo Barne og Ungdomsskole
– Buldrevegg
Vestenga Sanitæranlegg

Langhus Kunstgressbane 9’er

Nordre Follo
Kommune

2022/2023

Nordre Follo
kommune

2022/2023

Langhus IL
Alliansen

2022/2023

Langhus IL
Alliansen

2022/2023

2,1 mill

Siggerud IL

2022/2023

0,18 mill

Nordre Follo 2022/2023
Orientering
Skiforeningen 2022/2023

Legges kunstgress på
ferdig anlagt grusbane
bak STIL Arena, ved
siden av Tusse
kunstgress.
Langhus Idrettspark, to
nye flater

Langhus Flerbrukshall
Trolldalen skisenter

Nytt skisenter ved
Siggerud
Orienteringskart Skeidarkollen Nytt kart
Lagerbygg, garasje til
løypemaskin

Krokhol

Vestenga, Svartskog

Oppgradering bane
Rehabilitering
Klubbhus med ulike
12 mill
fasiliteter.
Påbygg av
treningsarealer i
tilknytning ishallen.
Garderober.
Terrengsykkelpark,
BMX park, pump-track.

Ski idrettspark - nytt klubbhus
Ski Idrettspark kampsportsanlegg

Ski Idrettspark sykkelfasiliteter

Svartskog IF/
Kolbotn IL
Ski IL
Alliansen
Ski
Bryteklubb

2022/2023

2022/2023

2022/2023
2022/2023

Ski Idrettspark - Tennishall
36 x 18m, garderober,
med garderobe og klubblokale lager, oppholdsrom,
kontor.
Vassbonn kunstgress
Toaletter

9,6 mill

Ski IL
Alliansen /
Follo
sykkelklubb
Ski IL Tennis

1 mill

Kolbotn IL

2022/2023

Hellerasten kunstgress

Toaletter

1 mill

Kolbotn IL

2022/2023

Flåtestad kunstgress

Toaletter

1 mill

Oppegård IL

2022/2023

Østre Greverud bordtennishall

Mellom klubbhus og
hall

10 mill

Oppegård IL

2022/2023
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Østre Greverud klubbhus/
garderobe/ WC

Ombygging låven

Oppegård
2022/2023
Il/Oppegård
Golfklubb/
Skiforeningen
Nordre Follo 2024/2025
Kommune

Utvikling Østre Greverud grus

Legge kunstgress på
hele/deler av banen

Oppegård IL

2024/2025

Østre Greverud - tursti
nord/øst golfbanen

Det er behov for ny
2 mill
turstitrasé i randsonen
nord/øst på golfbanen

2024/2025

Finstad skole flerbrukshall.

Ses i sammenheng
med Ski vest
ungdomsskole
45m x 25m.
3-flatehall.
+ Styrkerom

Oppegård
Golfklubb /
Nordre Follo
kommune
Nordre Follo
kommune

Kunstisbane – Sofiemyr
Idrettspark

Ski VGS Flerbrukshall

135 mill

2024/2025

Viken
2024/2025
Fylkeskommu
ne

Friluftsliv
Nordre Follo
Kommune

2022/2023

Nordre Follo
Kommune
Nordre Follo
Kommune

2022/2023

Rehabilitering
4 mill
kunstgress, har fått
spillemidler, men ikke
påbeynt.
Orienteringskart Grønnliåsen II Revisjon +, spillemidler 0,12 mill
2021

Nordre Follo
Kommune

2020/2021

Nordre Follo
Orientering

2020/2021

Orienteringskart Hvitebjørn II

Revisjon +, spillemidler 0,13 mill
2021

Nordre Follo
Orientering

2020/2021

Orienteringskart Granerud II

Revisjon +, spillemidler 0,218 mill
2021

Nordre Follo
Orientering

2020/2021

Greverudhallen

Rehabiliteringstiltak,
forlenge levetid inntil
10 år

Nordre Follo
Kommune

2021/2022

Kyststi langs Bunnefjorden

Tursti Kantoråsen

Gjersenga, Solstua,
Ellingsrudåsen og Møllerenga

Kyststien langs
Bunnefjorden fullføres.
Kobling mot Oslo og Ås
kommune.
Forbedre turstiene
med belysning.
Sette av midler i
handlingsprogram for
fysisk tilrettelegging.
Krav for statlige
tilskudd.

2022/2025

Rehabilitering
Østre Greverud kunstgress

5 mill
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Sofiemyrhallen og bad

Klubbhus Kråkstad med
garderober
Sofiemyr kunstgress

Ski Alliansehall, Klatreanlegg

Sofiemyr Stadion
Ski Idrettspark Stadion

Granerud Skytebane 100m

Orienteringskart Svartskog

Rehabiliteringstiltak,
forlenge levetid inntil
10 år
Rehabilitering og UU
av eksisterende
Klubbhus
Rehabilitering
kunstgress.
Tilrettelegge banen for
toppserien i henhold
til lisenskrav NFF.
Ombygging av
klatreanlegg tilpasset
barn og etablering av
led klatrevegg.
Rehabilitering
Friidrettsdekke

30 mill

Nordre Follo
Kommune

2021/2022

8 mill

Kråkstad IL

2022/2023

25 mill

Kolbotn IL

2022/2023

0,8 mill

Ski
klatreklubb

2022/2023

2 mill

Nordre Follo
Kommune

2022/2023

Nordre Follo
Kommune

2022/2023

Ski skytterlag

2022/2023

Nordre Follo
Orientering

2022/2023

Rehabilitering
Friidrettsdekke. En av
disse anleggene bli nye
sentralanlegget for
friidrett i NF.
Oppgradering av
0,6 mill
elektroniske målskiver
100m Riflebane
Revisjon +
0,151 mill

Orienteringskart Holstadmarka Revisjon +

0,135 mill

Nordre Follo
Orientering

2022/2023

Orienteringskart Pinnåsen

Revisjon +

0,112 mill

Nordre Follo
Orientering

2024/2025

Orienteringskart Langhus

Nærmiljøkart. Under
kr 75 000. Revisjon +

0,095 mill

Nordre Follo
Orientering

2024/2025

Handlingsprogram Nærmiljøanlegg
Når det gjelder vilkår for tilskudd av spillemidler til nærmiljøanlegg er det kun nærmiljøanlegg med
kostnadsramme over kr 600 000 som må omtales i kommunal plan.
Anleggstype/navn

Sted

Anleggseier

Kostnader

Planlagt
byggestart

Balløkke Kunstgress 5’er
Frisbeegolf
Tuftepark
Aktivitetsanlegg med
ulike elementer, flerbruk
Trimpark

Kråkstad Idrettspark
Østli skole
Kråkstad Idrettspark
Greverud

Kråkstad IL
Oppegård IL
Kråkstad IL
Nordre Greverud vel

0,853 mill
0,096 mill
0,7 mill
0,8 mill

Ferdigstilt
2021
2021
2021/2022

Langhus Idrettspark

Langhus IL Alliansen

Nordre Follo kommune – Nær og nyskapende

2022/2023

7

Aktivitetsanlegg for barn
og unge.
Ski Idrettspark Beach
håndball
Streetbasket
Friområdet Ski
Idrettspark
Egnet areal nært
klubbhus
Sandhåndball/
sandbrytebane
Utendørs basketbane
ved Langhushallen
Kunstisflate

Østre Greverud Idrettspark

Oppegård IL

2023/2023

2 x sandhåndballbaner.

Ski IL Alliansen / Ski IL
Håndball
Kolbotn IL
Nordre Follo Kommune

2022/2023

Sofiemyr Idrettspark
Flere nærmiljøanlegg i Ski
Idrettspark
Golfbanen - areal for
knøttegolf
Sofiemyr Idrettspark

0,5 mill

2022/2023
2022/2023

Oppegård golfklubb

1 mill

2022/2023

Kolbotn IL

0,8 mill

2022/2023

Langhus idrettspark

Langhus IL Alliansen

2022/2023

Langhus Idrettspark

Langhus IL Alliansen

2022/2023

Liste over langsiktige ønsker og behov, 2025 - 2030
Langtidsplanen synliggjør behov for anlegg som kan realiseres innenfor et tidsperspektiv på 10 år.
Langtidsplanen må sees i sammenheng med kommuneplanens arealdel, områdereguleringer og
rådmannens langsiktige investeringsoversikt.
Dette er anlegg som av ulike årsaker ikke er prioritert i anleggsplanen, 2021 – 2025. Dette med
bakgrunn i behovsvurdering, finansiering eller i påvente av regulering. Når dette er på plass, vil
anlegg fra langtidsplanen ha mulighet til å bli foreslått i den prioriterte anleggsplanen ved årlig
rullering (politisk vedtak). Listen er basert på innkomne forslag fra lag og foreninger, samt Nordre
Follo kommune sine langtidsbehov.
Det er knyttet stor usikkerhet til anslåtte utbyggingskostnader. Det er av den grunn ikke tatt med i
oversikten.
Blant de foreslåtte anlegg finner vi både ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.
Uprioritert anleggsoversikt:
Anleggstype/navn

Sted

Eier/Utbygger/
Forslagstaker

Ski barneskole svømmehall, (Str ikke
definert - 21 x 25m)
Ski barneskole flerbrukshall, 25 x 45m
Ski idrettspark - flerbrukshall
Isflater - tre nye isflater.

Ski

Nordre Follo kommune

Ski
Ski Idrettspark
Udefinert

Rehabilitering kunstgressbaner. Avsette
midler til rehabilitering neste 10-15 år.

Ref. Forskrift om
innfyllsmatriale i
kunstgressdekker
Ski Idrettspark
Udefinert

Nordre Follo kommune
Nordre Follo kommune
Ski IL Alliansen / Ski IL Hockey
/Nordre Follo kommune
Nordre Follo kommune

Masterplan – flere anlegg
Friidrettsstadion, Ett stadion i Nordre Follo.

Ski IL Alliansen
Nordre Follo kommune
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Innendørs Fotballhall 11’er
Tusse 9’er Kunstgressbane
Langhus Idrettspark 11’er kunstgress
Ingieråsen skole – flerbrukshall med
tilknyttet merarealer for andre aktiviteter,
Enkel hall spilleflate 25x45 m
Kolbotn sentrum - ny svømmehall,
Erstatning for Sofiemyr svømmehall
Idrettshall Sofiemyr - Fire hallflater - del av
Fram prosjektet.
Erstatning for Sofiemyrhallen. Har fått
spillemidler i 2019 og 2020 som er inndratt.
Kampsportsenter Sofiemyr. Del av Fram
prosjektet. Erstatning av brytehuset.
Sofiemyr buldreanlegg - Etablering av
klatrevegg / buldrevegg. Har fått
spillemidler som er inndratt.
Basishall Sofiemyr
Sofiemyr Matchbane, oppgradering
Kunstgressbane 7’er
Bowlinghall
Østli - ski- og skiskytterstadion,
rulleskiløype.
Laser skiskytter stadion i nær tilknytning til
skiløyper/rulleskiløype.
Terrengsykkelbane Nordre Follo

Udefinert
Langhus Idrettspark
Langhus Idrettspark
Ingieråsen skole

Idrettslag
Nordre Follo kommune/IL
Nordre Follo Kommune/IL
Nordre Follo Kommune

Sofiemyr Idrettspark

Nordre Follo Kommune

Sofiemyr Idrettspark

Nordre Follo Kommune

Sofiemyr Idrettspark

Nordre Follo Kommune

Sofiemyr Idrettspark

Nordre Follo Kommune

Sofiemyr Idrettspark
Sofiemyr Idrettspark
Tårnåsen
Kolbotn
Østre Greverud
Idrettspark

Nordre Follo Kommune
Nordre Follo kommune/IL
Kolbotn IL
Sofiemyr Bowlingklubb
Nordre Follo kommune /
Oppegård IL

Udefinert

Nordre Follo Kommune

Flere av anleggsforslagene trenger en ny gjennomgang både av hensyn til i hvilken grad de bør stå på
planen, og for noen hvor det er hensiktsmessig å lokalisere dem.
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Forklaring til liste over idrettsanlegg og kart.
Dette dokumentet er en forklaring til tabellen for Idrettsanlegg, og forklarer hvordan kart og listen
over anlegg er koblet.

Type anlegg
Kartene og tabellen viser ordinære idrettsanlegg, og kun de største nærmiljøanleggene. Ordinære
idrettsanlegg er primært anlegg for organisert idrett, men omfatter også enkelte anlegg for
friluftsliv. De kan også være tilrettelagt for egenorganisert aktivitet når det er ledig kapasitet.

Brukere
De forskjellige brukerne av anleggene er hele Nordre Follos befolkning. Mer spesifisert kan det deles
inn i: Skole, lag/forening, breddeidrett (trening), breddeidrett (kamp), beboere, toppidrett (trening),
toppidrett (kamp), SFO, funksjonshemmede og publikum.

Byggeår / rehabilitert
Listen over idrettsanlegg nevner hvilket år anleggene ble bygget, og når de eventuelt ble rehabilitert.

Kart
Kartene som ligger vedlagt viser befolkningsdekningen i hele Nordre Follo kommune, og
idrettsanleggenes plassering.
Ett kart viser hele kommunen med plassering av svømmeanleggene. De tre andre kartene viser
idrettsanlegg fordelt etter: nord i kommunen, midt i kommunen, og sør i kommunen.
For å gjøre kartet oversiktlig og lesbart, er idrettsparker hvor det befinner seg flere anlegg på et lite
område, samlet under ett ikon.
Alle anleggene på kartet har et anleggsnummer som er koblet til listen over anlegg, i tabell.

Tabell med oversikt over ordinære idrettsanlegg i Nordre Follo, og
noen enkelte større nærmiljøanlegg
Anleggsnr.

Område

Idrettsanlegg

Type/størrelse

Byygeår / rehabilitert

Brukere

Kommunale
Svømmehaller

2 Kolbotn

20 Kolbotn

45 Langhus

47 Ski

52 Ski

60 Ski

Anleggsnr.

63 Kråkstad
Område

Høyås

Sofiemyr

Langhus

Dagbo

Ski bad

Finstadtunet

Kråkstad bad
Idrettsanlegg

8,5mx15m

Byggeår 1994. Bassengkropp mye
lekkasjer. Energiklasse: "B". Delvis
rehabilitert i 2018.

Terapibading,
Babysvømming,
Svømmeskole
(klubb)

Stort basseng: 12,5mx25m, Byggeår 1975. UU-heis rehabilitert
Lite basseng: 4mx10m
2009. U. Energiklasse: "F"

Barnehage, Skole,
Publikum,
Breddeidrett
(trening),
Toppidrett
(trening),
Svømmeskole
(klubb)

10,5mx25m (Solgt, skal
rives 31.12.2021)

Byggeår 1973. Rehabilitert 2001.

Skole, Publikum,
Breddeidrett
(trening),
Toppidrett
(trening),
Brannvesenet

10mx12,5m

Byggeår 1974. Garderober, dusjer og
bassengrom er nylig rehabilitert i
2018. Nye fliser i 2012.

Terapibading,
Babysvømming,
lag/foreninger,
svømmeopplæring
voksne,

10,2mx16,6m

Byggeår 1960, garderober, dusjer og
bassengrom rehabilitert 2013.
Ventilasjon 2016, teknisk 2005.

Skole, Publikum,
Breddeidrett

9,5mx12,5m

Byggeår 2014.

Terapibading,
Babysvømming,
lag/foreninger,
svømmeopplæring
voksne, Vgs,
beboere publikum

8,5mx12,5m
Type/størrelse

Byggeår 1980. rehabilitert
bassengrom og fliser i 2013.
Garderober i 2016.
Byggeår / rehabilitert

Skole, Publikum,
Breddeidrett
(trening)
Brukere

Kommunal Idrettshaller

1 Kolbotn

4 Kolbotn

Høyås bo og
rehabilitering, gymsal

Tårnåsen Skole

Fleraktivitetssal: 10mx14m. Byggeår 1994.

Brukes av beboere.

Fleraktivitetssal: 11mx21m Byggeår 1974

Skole,
lag/foreninger,
Breddeidrett
(trening),

5 Kolbotn

Hellerasten Skole

Fleraktivitetssal: 10mx20m Byggeår 1967.

Skole,
Lag/foreninger,
Breddeidrett
(trening),

6 Kolbotn

Kolbotn Skole

Stengt februar 2020, ny hall
bygges, ferdigstilit 2021
Byggeår 2021

Skole

9 Kolbotn

Fleraktivitetssal: 21mx21m,
Ingieråsen Skole, gymsal takhøyde 5m
Byggeår 1959, rehabilitert ca.2005.

Skole, Breddeidrett
(trening)

Byggeår 1984. Rehabilitert gymsal og
Vassbonn Skole, gymsal Fleraktivitetsaal: 10mx20m ventilasjon i ca.2012

Skole, Breddeidrett
(trening)

10 Kolbotn

20 Kolbotn

Sofiemyrhallen

Fleridrettshall: Stor sal
22mx45m. Liten sal
10mx20m, 7m takhøyde

20 Kolbotn

Sofiemyr skole

Trimrom

25 Oppegård

Østli Skole, gymsal

29 Oppegård

Østre Greverud
Idrettshall

Byggeår 1970, rehabilitert flere
ganger. Energiklasse: F

Skole, Breddeidrett
(trening og
kamper),
Toppidrett

Skole, SFO,
Breddeidrett

Fleraktivitetssal: 10mx20m, Byggeår 1997. Rehabilitert garderober Skole, Breddeidrett
takhøyde 5m
og dusjanlegg
(trening)
Skole,
Fleridrettshall: 23mx44m,
Breddeidrett,
7m takhøyde
Byggeår 2010, Energiklasse: B
Toppidrett

Greverudhallen

Fleraktivitetssal
Fleridrettshall: Stor sal
22mx44m. Liten sal
10mx13m

Lag/foreninger,
Breddeidrett
(trening),
Byggeår 1981, rehabilitert 2004. Nytt Skole,
gulvdekke i 2018/2019. Energiklasse: Breddeidrett,
D.
Toppidrett

38 Siggerud

Siggerudhallen

Fleridrettshall: 23mx44m,
7m takhøyde

Skole, Breddeidrett
(trening og
Byggeår 1989, rehabilitert gulv i 2014. kamper)

38 Siggerud

Siggerud Skole,
aktivitetsrom

Fleraktivitetssal: 18mx22m,
takhøyde 7m
Byggeår 2013

32 Oppegård

Flåtestad aktivitetssal

33 Oppegård

41 Langhus

42 Langhus

Bøleråsen Skole, gymsal Fleraktivitetssal: 9mx19m

Stil Arena

Flerbruksshall:
50,5mx53,49m

Skole, Breddeidrett
(trening),
Lag/foreninger

Byggeår 1993, rehabilitert ca. 2018.

Skole, Breddeidrett
(trening),
Lag/foreninger

Byggeår 2011

Skole, Breddeidrett
(trening og
kamper),
Toppidrett (trening
og kamper)

Skole, Breddeidrett
(trening og
kamper, Toppidrett
(trening),
Funksjonshemmed
e

42 Langhus

Langhushallen

42 Langhus

Langhushallen

Flerbruksshall: Stor sal
23mx44m. Liten sal
10mx15m, 7m takhøyde
Skyteanlegg inne: 15m, 5
plasser

42 Langhus

Langhuset

Fleraktivitetssal

43 Langhus

Vevelstadåsen Skole,
gymsal

Skole, Breddeidrett
Byggeår 1975. Garderober rehabilitert (trening),
Fleraktivitetssal: 10mx20m i 2014. Tak tehabilitert 2020
Lag/foreninger

Vevelstad
ungdomsskole, gymsal

Fleraktivitetssal: 20mx21m
(Er solgt i forbindelse med
svømmehall, rives
31.12.2021)
Byggeår 1968

44 Langhus

Byggeår 1985, rehabilitert 2001.

Byggeår 2002

Byggeår 1985, rehabilitert 2001

Ikke i bruk.
Breddeidrett
(trening),
Lag/foreninger

Breddidrett
(trening)

46 Langhus

Langhus Skole, gymsal

48 Ski

Dagbo Skole, gymsal

Skole, Breddeidrett
Byggeår 1963. Større rehabilitering ca. (trening),
Fleraktivitetssal: 10mx17m 2014.
Lag/foreninger
Fleraktivitetssal: 7mx15m,
takhøyde 5m
Byggeår 1977. Rehabilitert i 2018
Lag/foreninger

50 Ski

Hebekk Skole

Fleridrettshall: 16mx24m,
7m takhøyde

Byggeår 2018

Skole, Breddeidrett
(trening)

Ski Skole, Lille gymsal

Fleraktivitetssal: 10mx15m,
5m takhøyde
Byggeår 1962

Skole, Breddeidrett
(trening),
Lag/foreninger

Ski Skole Aula

Fleraktivitetssal:
13,5mx20m, 5m takhøyde

Byggeår 1960

Skole,Breddeidrett
(trening)
Lag/foreninger

Byggeår 1959,

Skole, Breddeidrett
(trening),
Lag/foreninger

52 Ski

52 Ski

52 Ski

Ski Ungdomsskole

Fleraktivitetssal

54 Ski

Finstad Skole

Fleraktivitetssal: 10mx19m Byggeår 1970

55 Ski

Ski Ishall

Is og skøyteanlegg:
30mx60m

Byggeår 1985, rehabilitert hall 2009,
rehabilitert vant 2018

Skole, Breddeidrett
(trening),
Lag/foreninger
Publikum,
Breddeidrett
(trening),
Toppidrett
(trening)

55 Ski

Skihallen

Fleridrettshall: Stor sal
23mx45m. Liten sal
10mx15m, 7m takhøyde. 4 Byggeår 1971. rehabilitert 1993.
baner for Friidrett, 50m.
Byggeår Friidrett 1993

55 Ski

Ski Turnhall

Turnhall. Stor sal 1 125m2.
Liten sal, 287m2
Byggeår 2020

Breddeidrett

Flerbrukshall: 38mx44m,
10,19m takhøyde

Skole, Breddeidrett
(trening og
kamper),
Funksjonshemmed
e

63 Kråkstad

Kråkstadhallen

Byggeår 2007

Skole VGS,
Breddeidrett
(trening og
kamper)

Private Idrettshaller (anlegg som ikke er eid av kommunen)

12
20
21
30

Anleggsnr.

Kolbotn
Kolbotn
Kolbotn
Oppegård

30 Oppegård

Greverud
Mulisportsenter

Tennishall:
2 baner 2
Kampidrettsanlegg:
matter
Skyteanlegg
inne: 15m, 6
plasser
Fleraktivitetssal: 10mx15m
Fleridrettshall: Stor sal
12mx32m, Liten sal
11mx20m.

53 Ski

Folkets Hus

Fleraktivitetssal

Byggeår 1981

55 Ski

Follohallen

Fotballhall 30 x 50m

Byggeår 2003

55 Ski

Drømtorp Gymsal

55 Ski

Ski Alliansehall

Fleridrettshall:46mx64m,
8m takhøyde

Byggeår 2004

55 Ski
58 Ski

Ski Tennishall
Ski ridesenter
Idrettsanlegg

Racketsportanlegg: 1 bane Byggeår 1978
Ridehall: 22mx50m
Byggeår 1995
Type/størrelse
Byggeår / rehabilitert

Område

Kolbotn tennishall
Sofiemyr Brytehall
HV-huset
Greverud
Mulisportsenter

Byggeår 1987
Byggeår 1981, rehabilitert 2008
Byggeår 1955
Byggeår 1992

Byggeår 1992

Brukere

Kommunale
utendørsanlegg
Skole, Publikum,
Breddeidrett

7 Koltbotn

Grusbane: Nærmiljøanlegg.
30mx50m
Byggeår 2017
Klatreanlegg,
Pyramiden klatreanlegg nærmiljøanlegg
Byggeår 2014

7 Koltbotn

Pyramiden skateanlegg

Publikum

8 Kolbotn

Pyramiden BMX anlegg

Skatepark ute m/lys
Byggeår 2015
Sykkelanlegg,
nærmiljøanlegg. Pumptrack
BMX
Byggeår 2014

11 Kolbotn

Vassbonn skole
friidrettsanlegg

Delanlegg friidrett ute: 4
baner, 60m.

Byggeår 1984, ikke i bruk.

Skole, Publikum

14 Svartskog

Vestenga gressbane

Naturgress:60mx90m

Byggeår 1947, rehabilitert 1970

Publikum,
Breddeidrett

Delanlegg Friidrett ute: 4
baner, 100m. Kan Islegges
vinterstid.

Byggeår 1954.

Tur/skiløype: 5km
Tur/skiløype: 1,8km

Byggeår 1975, rehabilitert 1996
Byggeår 2017

3 Kolbotn

14 Svartskog
18 Kolbotn
18 Kolbotn

Hellerasten ballbane

Vestenga
friidrettsanlegg
Rolf PresthusveiKongevei lysløype
Ødegården lysløype

Publikum

Publikum

Publikum
Publikum

20 Kolbotn

Naturgress: 70mx115m
Friidrettsstadion
kunststoff: Byggeår 1978, rehabilitert 2010
400m m/6løpebaner.
Sofiemyr friidrettstadion Kulestøtfelt, lengdegrop,
Byggeår 1986, rehabilitert 2006

Breddeidrett,
Toppidrett
Skole,
Breddeidrett,
Toppidrett

20 Kolbotn

Sofiemyr idrettspark
stadion

Naturgress: 66mx108m

Byggeår 1965, rehabilitert 2010

Toppidrett (trening
og kamper)

20 Kolbotn

Sofiemyr idrettspark

Kunstgressbane:
64mx100m

Breddeidrett,
Byggeår 2000, rehabilitert 2010.
Toppidrett
Anlegg for undervarme, ikke tilkoblet. (trening)

20 Kolbotn

Sofiemyr idrettspark

Grusbane: 44mx120m

Byggeår 1984. Planlagt ombygges til
kunstgressbane.

20
20
20
20

20 Kolbotn

Sofiemyr idrettspark
mellomfeltet
Sofiemyr idrettspark
bane øst idrettspark
Sofiemyr
bane vest
Sofiemyr idrettspark
ishockeybane

Grusbane : 60mx100m
Naturgress:
50mx90m
Naturgress 11'er:
60mx100m
Naturgress 11'er:
60mx100m
Is/skøyteanlegg ute:
30mx60m

23 Kolbotn

Kongeveien Kolbotnvannet lysløype

27 Oppegård

20 Kolbotn

Kolbotn
Kolbotn
Kolbotn
Kolbotn

Sofiemyr matchbane

Byggeår 1986. Planlagt ombyggestil
tennishall.
Byggeår 1974. rehabilitert 1999
Byggeår 1974. rehabilitert 2010
Byygeår 1974, rehabilitert 1998

Breddeidrett,
Publikum

Byggeår 1951, rehabilitert vant 2010

Publikum,
Breddeidrett
Publikum,
Breddeidrett
Publikum,
Breddeidrett
Publikum,
Breddeidrett

Tur/skiløype: 1,2km

Byggeår 1978, rehabilitert 2010

Publikum

Oppegård lysløype

Tur/skiløype: 3km

Byggeår 1969, rehabilitert 2009

Publikum,
Breddeidrett

28 Oppegård

Østre Greverud
kunstressbane

Kunstgress 11'er
Byggeår 1997, Rehabilitert
m/undervarme: 70mx11m m/undervarme 2006.

28 Oppegård

Østre Greverud
grusbane

Grusbane 11'er:
64mx100m, delanegg
kastøvelser friidrett.

Byggeår 1991, rehabilitert 2006

Oppegårdbanen
Siggerud Idrettspark
kunstgressbane

Naturgress: 65mx108m

Byggeår 1953

Parkering,
Breddeidrett
(trening)
Publikum,
Breddeidrett

Kunstgress 7'er: 40mx60m Byggeår 2013

Breddeidrett

Tur/skiløype

Publikum

42 Langhus

Langhus- Siggerud
Langhus idrettspark
lysløype

Tur/skilype: 2km

Byggeår 1983

42 Langhus

Langhus matchbane

Naturgress; 60mx100m

Byggeår 1977, rehabilitert 1985

42 Langhus

Langhus grusbane

34 Oppegård
38 Siggerud
Siggerud

Breddeidrett,
Toppidrett
(trening)

Byggeår 1985

42 Langhus

Grus 7'er: 40mx60m
Kunstgress 11'er:
Langhus kunstgressbane 64mx100m
Langhus
Kunstgress 11'er:
kunstgressbane, Tusse 64mx100m
Langhus fotballbane,
Tusse
Kunstgress 9'er: 60mx66m
Langhus fotballbane,
Tusse
Grus 7'er: 30mx60m

Byggeår 2003

Publikum
Publikum,
Breddeidrett
Publikum,
Breddeidrett
Breddeidrett,
Toppidrett (trening
+ kamper)
Breddeidrett,
Toppidrett
Publikum,
Breddeidrett
Publikum,
Breddeidrett

51 Ski

Ski-Langhus lysløype

Byggeår 1966

Publikum

Byggeår 1950, rehabilitert 2012

Breddeidrett,
Toppidrett (trening
+ kamper)

Byggeår 2013

Breddeidrett,
Toppidrett (trening
og kamper)

42 Langhus
42 Langhus
42 Langhus

Tur/skiløype: 3,5km

55 Ski

Ski tennisbaner

Tennisbanne ute: 5 baner

55 Ski

Ski idrettspark
kunstgressbane 1

Kunstgress 11'er:
64mx100m

Byggeår 2003
Byggeår 2006
Byggeår 2014

55 Ski

Ski idrettspark
kunstgressbane 2

Kunstgress m/undervarme
11'er: 64mx100m
Byggeår 2005, rehabilitert 2013

Breddeidrett,
Toppidrett (trening
og kamper)

55 Ski

Ski idrettspark
kunstgressbane

Kunstgress 5'er: 20mx28m Byggeår 2013

Breddeidrett

Naturgressbane:
65mx105m

Byggeår 1948

Breddeidrett
(trening),
Toppidrett
(trening)

Byggeår 1980

Breddeidrett
(trening),
Toppidrett
(trening)

55 Ski

55 Ski

Ski idrettspark stadion

Ski idrettspark
gressbane

Naturgress: 65mx100m

55 Ski

Ski idrettspark
friidrettstadion

Friidrettsanlegg kunststoff:
6 baner, 400m
Byggeår 1987, rehabilitert 2004

Publikum,
Breddeidrett,
Toppidrett (trening
+ konkurranser)

55 Ski
55 Ski
64 Kråkstad

Ski idrettspark
kunstisflate
Skorhaugåsen lysløype
Sørumåsen lysløype

Is/skøyteanlegg ute:
Tur/skiløype: 1,5km
Tur/skiløype: 2km

Byggeår 2015
Byggeår 1981
Byggeår 1969

Breddeidrett,
Publikum
Publikum
Publikum

Myrvoll - Torget skiløype Tur/skiløype: 2km
Mellomåsen lysløype
Tur/skiløype: 0,7km

Byggeår 1978
Byggeår 1981

Publikum
Publikum

Oppegård
Kolbotn

Private utendørsanlegg (anlegg som ikke er eid av kommunen)

3 Kolbotn
11 Kolbotn
12 Kolbotn

Hellerasten
kunstgressbane
Vassbonn
skole
kunstgressbane
Kolbotn tennisanlegg

13 Kolbotn
15 Svartskog

Ski/alpinbakke: lengde
Ingierkollen alpinanlegg 496m, 1 nedfart, 100m fall. Byggeår 1966
Svartskog lysløype
Tur/skiløype: 3,5km
Byggeår 1979, rehabilitert 1991

17 Svartskog
19 Kolbotn

Kurud golfbane
Fløysbonn-Grønliåsen
lysløype

Kunstgress 7'er: 40mx60m Byggeår 2017
Kunstgress 7'er: 40mx60m Byggeår 1984, rehabilitert 2013
Tennisbane ute: 4 baner
Byggeår 1977. Rehabilitering 2001

Golfbane: 9 hull

Byggeår 2005
Byggeår 1947

26 Oppegård

Tur/skiløype: 3km
Hestesportanlegg:
Tømtehytta
Østli Skole rideområde 30mx70m
kunstgressbane
Kunstgress 7'er;: 35mx58m
Korthullsbane,
Østre Greverud
nærmiljøanlegg: 168m2, 6
nærspillområde golf
hull
Østre Greverud
Sandbane Håndball og
Beachbane
volleyball

26 Oppegård

Østre Greverud golfbane Golfbane: 18 hull

Byggeår 1989, rehabilitert 1996

22 Kolbotn
24 Oppegård
26 Oppegård

Assurdalen
35 Siggerud
36 Siggerud
37 Siggerud

Østre Greverud
snøproduksjonsanlegg
Østre Greverud lysløype
Flåtestad
kunstgressbane
Motorcrossbane Liten
bane
Motorcrossbane Stor
bane
Krokhol golfbane
Åli lerduebane
Fjell klatrefelt

38 Siggerud
39 Siggerud

Siggerud Pumptrack
Siggerud lysløype

27 Oppegård
27 Oppegård
31 Oppegård
Assurdalen

Tur/skiløype: 1km
Tur/skiløype: 1,3km

Byggeår 1985
Byggeår 1988, rehabilitert 2013
Byggeår 2018
Byggeår 2018

Byggeår 2007, rehabilitert 2015
Byggeår 1990

Kunstgress 7'er: 38mx54m Byggeår 2014
Byggeår 2020

Golfbane: 9 hull
Skyteanlegg ute
Klatreanlegg,
nærmiljøanlegg ute:

Byggeår 2021
Byggeår 1988
Byggeår 1960
Byggeår 2013

BMX/sykkelbane
Tur/skiløype: 5km

Byggeår 2019
Byggeår 1980, rehabilitert 2006

40 Siggerud

Trolldalen skisenter

Ski/alpinanlegg: 40m fall

Byggeår 1975.

40 Siggerud
49 Ski

Trolldalen skisenter
Bollerudåsen lysløype

Byggeår 1975
Byggeår 1973

56 Ski
57 Ski

Bekkevar pistolbane
Ski golfbane

58 Ski
59 Ski

Ski ridesenter
Ellingsrudkollen

Hoppbakke: k-punkt 16m
Tur/skiløype: 2,7km
Skyteanlegg ute: 25m, 15
plasser
Golfbane: 9 hull
Hestesportanlegg:
40mx70m
Hoppbakke helårs m/plast:
K-punkt, 15m

59 Ski

Ellingsrudkollen

61 Kråkstad

Granerud skytebane

Byggeår 1976
Byggeår 2006, rehabilitert
elektroniske skiver 2010

62 Kråkstad

Kunstgress: 20mx30m

Byggeår 2018

Tennisbane ute: 1 bane
Kunstgress 11'er:
65mx100m

Byggeår 2016

62 Kråkstad

Kråkstad idrettspark
Kråkstad idrettspark
balløkke
Kråkstad idrettspark
tennisbane
Kråkstad idrettspark
kunstgressbane

Hoppbakke: k-punkt 28m
Skyteanlegg ute,
elektroniske skiver: 200m +
Friidrettsanlegg:
Treningsanlegg utendørs,
2+4 løpebaner. Kulestøtfelt,

65 Kråkstad

Harestadbakken

Hoppbakke: k-punkt 25m

Byggeår 1976

66 Kråkstad

Skotbubakken

Hoppbakke: k-punkt 18m

Byggeår 1965

62 Kråkstad
62 Kråkstad

Byggeår 1979
Byggeår 2000, rehabilitert 2014
Byggeår 1979
Byggeår 2011

Byggeår 2016

Byggeår 2018
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