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1. Sammendrag 
 

Siden 1985 har det vært et krav om at alle kommuner må ha en egen 

kommunedelplan for anlegg, idrett og friluftsliv. Kommunedelplanen skal fungere 

som et styringsverktøy for å kartlegge, synliggjøre og vurdere om kommunen har 

nådd sine mål innenfor området idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Denne planen er utarbeidet med stor vekt på medvirkning. Lag, foreninger og 

privatpersoner har igjennom flere runder fått mulighet til å komme med innspill til 

arbeidet med planen og til hva selve planen bør inneholde. Arbeidet har vært 

organisert i to prosjektgrupper der lag og foreninger har vært representert gjennom 

kulturrådet og idrettsrådet. 

Planen er delt opp i to deler, basert på ønsker fra lag og foreninger gjennom 

arbeidet i prosjektgruppene, der den første delen tar for seg idrett og den andre 

delen tar for seg friluftsliv.  

På bakgrunn av overordnede planverk og satsningsområder og analyse av dagens 

situasjon er det valgt ut fire innsatsområder innenfor de respektive områdene, idrett 

og friluftsliv, for kommunens virksomhet i planperioden. Innenfor både idrett og 

friluftsliv er det i mye større grad enn tidligere et ønske om å vektlegge 

lavterskelaktiviteter i nærheten av der folk bor. Et slikt fokus vil ha positive 

konsekvenser for folkehelsa, gi bærekraftige løsninger i et langsiktig perspektiv og 

dermed også gi store samfunnsøkonomiske gevinster.  

Innsatsområder idrett: 

1. Samlokalisering, god areal- og kapasitetsutnyttelse og minimering av 

fotavtrykk 

2. Hverdags og egenorganisert aktivitet 

3. Samarbeid mellom kommune og frivillighet 

4. Informasjonsflyt, tilgjengelighet og inkludering 

 

Innsatsområder friluftsliv: 

1. Sikre arealer til utøvelse av friluftsliv 

2. Tilgjengelighet 

3. Informasjon og involvering 

4. Plan for friluftslivets ferdselsårer 

 

Gjennom disse innsatsområdene håper vi blant annet at Nannestad kommune kan 

få sikre arealer for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, gode grøntområder, 

aktivitetsområder, møteplasser og infrastruktur som gjør friluftsliv og anlegg for 

aktivitet tilgjengelige for alle. Videre ønske vi at anlegg er samlokaliserte slik at 

flere aktiviteter kan utøves i umiddelbar nærhet og at sambruk sikrer at anlegg 

«aldri» står tomme. 

Det er viktig at alle anlegg har en avklart (og lav) status for total miljø- og 

klimapåvirkning,  
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I Nannestad kommune ønsker vi at fysisk aktivitet og bevegelse skal være et 

naturlig valg i hverdagen, og alle skal ha mulighet til å ta dette valget. Alle 

innbyggere skal ha like muligheter til å delta i idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.  

Vi håper å fortsette det gode samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten og at 

dette i større grad blir synlig utad, men at også et bredere spekter av 

friluftslivsorganisasjoner er involvert i dialogen med politisk ledelse og 

administrasjonen i kommunen. Sammen skal vi gjøre det lett å finne informasjon 

om kommunens tilbud innenfor idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

Til slutt håper vi at utøvere av friluftsliv i Nannestad finner god informasjon om sine 

rettigheter og plikter når de ferdes i naturen og at det er et uproblematisk samspill 

mellom utøvere av friluftsliv, grunneiere og næringen (landbruk og skogbruk).  

 

 

2. Innledning 
 

2.1 Bakgrunn og formål 
 

Med sin beliggenhet på Øvre Romerike, med et samlet areal på 341 km2 og over 

15.000 innbyggere, er Nannestad kommune en helt unik kommune innenfor 

områdene fysisk aktivitet og friluftsliv. Kommunen kjennetegnes ved store og 

sammenhengende natur- og jordbruksarealer, og har et stort areal innenfor 

markagrensa. Omkranset av Romeriksåsen i vest og Nordåsen i nord, tilbyr 

kommunens innbyggere og tilreisende et mylder av ferdselsårer og muligheter for 

friluftsliv, mosjon, rekreasjon og fantastiske naturopplevelser. Ivaretakelse av 

viktige natur- og friluftsområder som åsene og ravinelandskapet har vært et viktig 

premiss for arealdisponeringen i kommunen.  

Bosettingen er hovedsakelig fordelt mellom fire tettsteder, og det har tradisjonelt 

vært fokus på at barn og unge skal ha tilbud innen idrett og fysisk aktivitet der de 

bor. «Skibygda Nannestad» har fostret mange gode skiløpere som har konkurrert i 

verdenseliten i langrenn. Dette skyldes ikke bare Nannestads unike beliggenhet, 

med kort vei til snøsikre områder i åsene, men også en stor frivillig innsats og 

aktivitet i idrettslagene og løypekjørerlagene.  

Siden 1985 har det vært et krav om at alle kommuner må ha en egen 

kommunedelplan for anlegg, idrett og friluftsliv. Kravet er satt av 

Kulturdepartementet for å sikre en sterkere kommunal styring av utbyggingen av 

anlegg for idrett og friluftsliv, en klarere prioritet fra kommunen og for å se 

anleggene i en større helhet.  

Kommunedelplanen skal fungere som et styringsverktøy for å kartlegge, 

synliggjøre og vurdere om kommunen har nådd sine mål innenfor området idrett, 

fysisk aktivitet og friluftsliv. Kommunedelplanen skal revideres i hver valgperiode 

og det fireårige handlingsprogrammet skal rulleres hvert år. Økonomiplaner, behov 

og etterspørsel etter aktivitet er viktige områder som må dokumenteres i planen. 

Det blir også lagt stor vekt på medvirkning og innspill fra innbyggere samt lag og 

foreninger i kommunen. 
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Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2012-2025 ble sist revidert i 2011/2012. Ny 

planprosess startet i mars 2021, der varsel om oppstart samt forslag til 

planprogram ble sendt på høring.  

 

Planen er tematisk, det vil si uten selvstendig juridisk hjemmel når det gjelder 

disponering av areal. Planen må knyttes opp til kommuneplanen sin arealdel, 

andre kommunedelplaner og reguleringsplaner for å oppnå hjemmel. 

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skal bidra til å: 

• Sikre langsiktig styring, prioritering og helhet i anleggsutbyggingen 

• Gi et godt grunnlag for vurdering av arealer til idrett, friluftsliv og fysisk 

aktivitet 

• Gi en oversikt over dagens aktivitetsmuligheter og anleggsdekning i 

kommunen, samt belyse viktige satsingsområder i planperioden 

• Sette ekstra søkelys på utvikling av gode hverdags- og egenorganiserte 

aktivitetstilbud 

• Videreføre og utvikle det gode samarbeidet med frivilligheten innen idrett og 

friluftsliv 

• Videreføre og utvikle gode aktivitetstilbud for grupper med behov for 

særskilt tilrettelegging 

 

2.2  Prosess og organisering 
 

Planarbeidet er organisert slik det er beskrevet i Plan- og bygningsloven. 

Styringsgruppe: 

Bente Yvonne Moe Huseby   - Virksomhetsleder kommunal drift (tom juli-21) 

Ronny Nilsen    - Virksomhetsleder kultur og kommunal drift (kst.) 

Prosjektgruppe idrett: 

Lisa Maria Rohrhirsch   - Rådgiver idrett og friluftsliv Prosjektleder 

Monika Olafsen    - Arealplanlegger 

Anders Gunneriusen Røseth  - Samfunnsplanlegger 

Hallgeir Garmo (til 1.mai 2021)  - Fagleder barn og unge 

Monica Moer (etter 1. mai 2021)       - Fagleder barn og unge 

Knut-Arne Andersen    - Idrettsrådet 

 

Prosjektgruppe friluftsliv og Friluftslivets ferdselsårer: 

Lisa Maria Rohrhirsch   - Rådgiver idrett og friluftsliv Prosjektleder 

Monika Olafsen    - Arealplanlegger 

Stein Gunnar Sanne    - Kulturrådet 

Karl Henrik Laache   - Nannestad Turlag 

Grunneierrepresentant(er)  - Espen Asakskogen (Romeriksalmenningene) 

 

Aktuelle referansegrupper: 

Lag og foreninger innen idrett og friluftsliv 

Eldrerådet 

Ungdomsrådet/EKOM 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Grunneierrepresentanter 
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2.3 Medvirkning 
 

Medvirkning er en viktig del av arbeidet med kommunedelplanen. Lag, foreninger 

og privatpersoner må få mulighet til å komme med innspill til arbeidet med planen 

og til hva selve planen bør inneholde. Dette er avgjørende for at planen skal kunne 

gjenspeile og reflektere status og behov for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i 

kommunen. Medvirkning er vektlagt i stor grad i utarbeiding av planen. 

Ved varsel om oppstart av revidering av kommunedelplanen, som ble sendt 

aktuelle lag og foreninger, ble alle invitert til å komme med innspill til forslag til 

planprogram, selve planen og handlingsprogrammet. 

Underveis i planarbeidet er det gjennomført uformelle samtaler med medlemmer i 

ungdomsrådet og deltakere på ungdomsklubben for å få innspill fra ungdom som 

ikke er involvert i organisert aktivitet. Dette er målgrupper som vanligvis ikke er så 

lett å inkludere i medvirkning, men som er minst like viktig å treffe med virkemidler 

for aktivitet og folkehelse.  

Kommunens utekontakter har god dialog med mange av ungdommene i 

Nannestad og de har meldt inn til prosjektleder når ungdommen har hatt innspill på 

temaene som er dekket i denne planen. Dialog med ungdommen gjennom 

utekontakten har også vært svært nyttig for å nå de som ikke er engasjert i 

organisert aktivitet.    

Høst/vinter 2021/2022 er Nannestad pilotkommune for et kartleggingsverktøy for 

friluftsliv, der innbyggerne selv registrerer hvilke ferdselsårer som benyttes til 

friluftsliv og rekreasjon. Verktøyet er laget for Viken fylkeskommune, og fungerer 

som et digitalt kart der innbyggerne kan legge inn eksisterende, planlagte og 

foreslåtte ferdselsårer i kommunen. Kartleggingen er gjennomført i januar/februar 

2022, og stengt for analysering av tilbakemeldinger fra 21. februar 2022.   

Forslag til endelig plan er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn slik at alle 

har fått mulighet for å komme med innspill.  

 
 

3 Rammer og føringer 
 

3.1 Internasjonale føringer  
 

Den aller viktigste internasjonale føringen er bærekraftig utvikling gjennom FN17 – 

FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde 

fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene skal 

fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn og er 

derfor vår fremste internasjonale føring.   

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. For denne planen legges det 

spesielt vekt på følgende mål: 

- Mål nr. 3 – God helse og livskvalitet: Sikre god helse og fremme livskvalitet 

for alle, uansett alder 

- Mål nr. 10 – Mindre ulikhet: Redusere ulikhet i og mellom land 
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- Mål nr. 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Gjøre byer og 

lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige 

 

3.2 Nasjonale føringer 
 

St.meld. nr. 26 – Den norske idrettsmodellen (2011-2012) 

St.meld. nr. 18 – Friluftsliv (2015-2016) 

St.meld. nr. 15 – Leve hele livet (2017-2018) 

St.meld. nr. 19 – Folkehelsemelding (2018-2019) 

St.meld. nr. 10 – Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig (2018-2019) 

Plan og bygningsloven 

Friluftsloven 

Kulturdepartementet – Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet 

(2014) 

Kulturdepartementet – Gjeldende bestemmelser om tilskudd til anlegg for 

idrett og fysisk aktivitet 

Klima- og miljødepartementet – Handlingsplan for friluftsliv (2018) 

 

3.3 Regionale føringer 
 

Regionalplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Akershus for 2016 – 

2030 

Felles handlingsprogram for økt fysisk aktivitet i Viken. Aktiv i Viken 2021- 

2022 

Regional plan for areal og transport (og klima) i Oslo og Akershus 2015 

Felles handlingsprogram for økt fysisk aktivitet for alle i Viken er inndelt i følgende 

fem innsatsområder: 

1. Aktiv hele livet 

2. Varierte anlegg, områder og ferdselsårer 

3. Prinsipper for lokalisering, areal og virkemiddelbruk 

4. Kunnskap og innovasjon 

5. Verdiskaping 

 

 

3.4 Kommunale føringer – forholdet til andre kommunale planer 
 

Kommuneplan for Nannestad – samfunnsdelen 2018 

Nannestad kommunes visjon er: Romerikes beste bokommune. 

Politisk ledelse har lagt føringer for at kommunen i planperioden skal konsentrere 

oppmerksomheten rundt seks fokusområder, hvorav to av de gir føringer for 

arbeidet med idrett og friluftsliv:  

Fokusområde 1: Folkehelse 

Fokusområde 4: Miljø – Energi - Natur 
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Kommuneplanens arealdel 

Arealdelen av Kommuneplanen for Nannestad kommune gir overordnede rammer 

for planleggingen, sikrer arealer og spesifiserer hvilke forutsetninger som skal 

legges til grunn for arealplanleggingen. Kommuneplankartet viser overordnet 

grønnstruktur og sikrer blant annet arealer til dette formålet. 

 

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2025 

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt i 2012 med 

følgende hensikter:  

1. Gjennomføre en målrettet utbygging, tilrettelegging og vedlikehold av 

anlegg og områder for idrett og friluftsliv. 

2. Bidra til koordinering av andre tiltak knyttet til fysisk aktivitet, friluftsliv og 

kultur. 

3. Dokumentere behov for areal for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter samt 

samordne behovene for disse. 

4. Bedre grunnlaget for finansiering av utbyggingskostnadene, inkludert 

grunnlag for søknad om spillemidler. 

5. Legge til rette for samhandling mellom kommunen og frivillige lag og 

foreninger 

 

Sentralt i planen var status og avklaringer av hvilke anlegg og aktiviteter som 

finnes og om disse dekker behovene som er i kommunen. Videre å få en oversikt 

og koordinere anleggene slik at en utfører en hensiktsmessig anleggsutvikling.  

 

Oversiktsdokument – Folkehelsen i Nannestad kommune 

Oversiktsdokument over folkehelsen i Nannestad kommune er en samlet oversikt 

over relevante indikatorer knyttet til folkehelsen i Nannestad. Tallmaterialet er 

basert på offisielle kilder som Folkehelseinstituttet og Statistisk Sentralbyrå. 

Dokumentet gir svært verdifull informasjon og fungerer som en retningspil for hvor 

innsatsen bør legges ved prioriteringer innenfor idrett og friluftsliv knyttet til 

folkehelse.   

 

Handlingsplan for tidlig innsats i Nannestad kommune 

For å kunne tilby gode tjenester til innbyggere i alle aldersklasser, har Nannestad 

forebyggende tiltak og tidlig inn som grunnleggende strategi som skal ivaretas og 

implementeres av alle virksomheter og enheter i Nannestad kommune. 

Handlingsplan for tidlig innsats ble vedtatt 26.2.2020, og med vedtatt revidering 

29.3.2022.  
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4 Status 
 

4.1 Befolkningsutvikling og sammensetning 
 

Nannestad kommune er inne i en periode med sterk befolkningsvekst, 

hovedsakelig som følge av arbeidsplassutviklingen på og rundt hovedflyplassen.     

I 2020 økte folketallet med 3.5 % og var dermed kommunen med den nest største 

prosentuelle veksten i landet. Denne veksten innebærer at Nannestad kommune 

må ha planavklarte områder for utbygging, og kontinuerlig dimensjonere den 

sosiale og tekniske infrastrukturen i takt med innbyggernes behov og forventninger. 

Befolkningsveksten i Nannestad i de senere årene skyldes i stor grad tilflytting av 

innbyggere med bakgrunn fra andre land. Den økende andelen innbyggere med 

annen språklig og kulturell bakgrunn stiller nye krav til organisering og utøvelse av 

kommunale tjenester, også innenfor idrett og friluftsliv.  

Nannestad kommune kjennetegnes ved store og sammenhengende natur- og 

jordbruksarealer. For å tiltrekke seg nye innbyggere vektlegger kommunen blant 

annet tilgang til natur fra alle boligområder. Dette er fastsatt i kommuneplanens 

samfunnsdel og skal videreutvikles og markedsføres.  

Økt individualisering, krav om å være vellykket, kombinert med økt vektlegging av 

det personlige ansvar for egen skjebne, legger et press på mange i oppvekst og 

arbeidsliv. Dette kan blant annet føre til reduksjon i kvaliteten på psykisk helse og 

psykiske lidelser får stadig økt oppmerksomhet i samfunnet og i helsetjenestene. 

Fysisk aktivitet er ansett som en svært viktig faktor i bekjempelse av disse 

trendene.  

Generelle trender viser at en stadig større del av befolkningen har fått tilgang til økt 

utdanning. Dette gjelder også i Nannestad. Folkehelseprofilen i Nannestad har 

tidligere vist at andelen som gjennomfører videregående opplæring og høyere 

utdanning har vært lavere enn gjennomsnitt på landsbasis. Dette er ikke lenger 

signifikant forskjellig fra landsnivået.  

Dette innebærer at befolkningen i Nannestad også har økt kunnskap om 

forebygging av sykdom og har bedre forutsetninger for å bidra til å håndtere 

sykdom når den kommer. Flere har nå sunne boforhold med rent vann, trygge 

matvarer, gode sanitære forhold, godt inneklima og skjerming mot støy. Nye 

boliger er også universelt utformet slik at beboerne kan bli boende ved ulike 

funksjons-nedsettelser. Alt dette er viktige elementer knyttet til folkehelse. 

 

4.2 Ungdataundersøkelse og folkehelseprofil  
 

Folkehelseprofilen for Nannestad (2022) og UngData undersøkelsen fra 2019 viser 

parametere hvor Nannestad scorer signifikant dårligere enn landet som helhet: 

• Andelen som bor alene aldersgruppen 45 år og eldre 

• Andelen som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt 

• Barn av enslige forsørgere 

• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er svært eller litt fornøyde 

med lokalmiljøet 
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• Andelen ungdomsskoleelever som har mange psykiske plager (eks. 

søvnproblemer, følelse av at alt er et slit, tristhet, bekymring, anspenthet 

eller håpløshet med tanke på fremtiden) 

• Unge med lite fysisk aktivitet 

• Muskel- og skjelett-sykdommer 

• Overvekt og fedme ved 17 år 

 

4.3 Samarbeidsavtaler 
 

Våren 2018 signerte Nannestad idrettsråd og Nannestad kulturråd formelle 

samarbeidsavtaler med Nannestad kommune. Disse avtalene bidrar til klargjøring 

av viktige prinsipper og gjensidige krav og forventninger til samarbeidet. Den sikrer 

kontinuitet og forutsigbarhet for begge parter og bidrar til å skape forståelse og 

respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter. Kulturrådet og idrettsrådet er 

ikke en del av kommunens folkevalgte råd og utvalgsstruktur, og er ikke politisk 

sammensatt. 

Nannestad idrettsråd består av alle idrettslagene i kommunen som er medlem av 

Norges Idrettsforbund (NIF), i tillegg til skytterlag tilknyttet Det Frivillige 

Skyttervesen. Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, 

organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter. 

Nannestad Kulturråd er et samordningsorgan for alle lag og foreninger, frivillige og 

andre kulturaktører som ikke sorterer under idrettsrådet eller andre råd. Det er 

Nannestad kulturråd som dekker friluftslivsorganisasjoner i kommunen i dag. 

Det er tre aktører i kommunen som står ansvarlig for skiløypekjøring, både i utmark 

og på innmark; Åsen IL, Nannestad og Bjerke Løypekjørerlag og Skiforeningen.  

Disse aktørene har alle samarbeidsavtaler med kommunen, som regulerer blant 

annet årlig kommunalt tilskudd, og andre vilkår for løypekjøring i kommunen. I 

tillegg har kommunen jevnlig bidratt med midler til nye løypekjøringsmaskiner. 

 

Nannestad kommune har også samarbeidsavtale med Øst Politidistrikt. I avtalen 

mellom politiet og Nannestad kommune reguleres samarbeidet mellom partene på 

området forebygging, beredskap og samfunnssikkerhet i tråd med målet i 

nærpolitireformen. Gjennom et tettere strategisk samarbeid ønsker partene å være 

best mulig rustet til å forebygge kriminalitet og møte fremtidige utfordringer.  

 

4.4 Anleggssituasjon Idrett 
 

Nannestad kommune står som eier av noen av idrettsanleggene i kommunen. 

Kommunalt eide anlegg er: 

- Nannestad idrettspark  

o Nannestadhallen 

o Nannestad kunstgressbane 

o Grusbane og gresslette 

- Maurahallen 

- Skolens gymsaler og uteområder 

- Kløvberget klatrepark 
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Under planperioden skal det også bygges svømmehall i tilknytning til Nannestad 

Idrettspark og det er igangsatt et arbeid for å kartlegge muligheter for videre 

utvikling av Nannestad Idrettspark.  

Kommunens anlegg leies ut til kommunens idrettslag til timespris, som fastsettes 

årlig gjennom behandling av budsjett og handlingsprogram.  

Øvrige anlegg i kommunen eies og driftes av den enkelte lag/forening.  

Anleggsoversikt per 2021:  

Ordinære Anlegg 

Anlegg Type Eier 

Holterhallen Innendørs flerbrukshall Holter Idrettsforening 

Holter stadion Gressbane Holter idrettsforening 

Bjerke Stadion Fotballstadion 

- 1 kunstgressbane 

uten undervarme 

- 2 gressbaner 

Bjerke Idrettslag 

Åsen idrettsplass Gressbane 

Lysløype 

Åsen idrettslag 

Nannestad Skytebane 15 skytebane inne Nannestad Skytterlag 

Rustadmoen skytebane 100 m riflebane ute 

300m riflebane ute 

Nannestad Skytterlag 

Steinsgård skytebane Riflebane ute 

Lerduebane 

Steinsgård Skytterlag 

Holtermyra skytebane Lerduebane Holter Jeger og 

Fiskeforening 

Nannestad Idrettspark 

 

- Nannestadhallen 

 

 

- Nannestad 

kunstgress 

Sandvolleyballbane 

Sandhåndballbane 

2stk håndballbaner 

Klatrevegg  

Styrketreningsrom 

Kunstgressbane med 

undervarme 

Nannestad Idrettslag 

Nannestad idrettslag 

Nannestad kommune 

Nannestad idrettslag 

Nannestad kommune 

Nannestad kommune  

Nordåsen skistadion Skianlegg 

- Skiskytteranlegg 

- Lysløype  

Bjerke IL Ski 

Åslia skisenter Alpinanlegg Åslia skisenter AS 

Maurahallen  Innendørs flerbrukshall Nannestad kommune 

 

Nærmiljøanlegg   

Preståsen skole Ballbinge 

Volleyballbane 

Bordtennis 

Klatrekube 

Nannestad kommune 

Kringler- Slattum skole Ballbinge 

Sykkelbane 

Nannestad kommune 

Eltonåsen skole Klatrepyramide 

Ballbinge 

Nannestad kommune 
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Maura skole Grusbane  Nannestad kommune 

Nannestad 

ungdomsskole 

Basketbaner 

Bordtennis 

Klatrekube 

Parkour 

Skatepark 

Nannestad kommune 

Nannestad idrettspark Diskgolfbane 

 

Nannestad IL 

 

Boccia-bane  Nannestad frivilligsentral 

Treningsapparater   Nannestad frivilligsentral  

Kløvberget klatrefelt Klatre/buldrevegg ute Nannestad idrettslag 

Kløvberget hinderløype Turløype Nannestad kommune 

Lysløype Bjørkåsen Lysløype Midtbygda tur- og 

lysløypeforening 

 

 

4.5 Anleggssituasjon Friluftsliv 
 

Kløvberget gapahuk Dagsturhytte Nannestad kommune 

Råsjøstua Dagsturhytte/til utleie Privat 

Bekkestua Ubetjent 

overnattingshytte (4 

senger) 

DNT Oslo & Omegn 

Bekkestua Serveringssted 

skisesong 

Holter IF 

Romerike 

landskapsvernområde 

Rasteplass Nannestad kommune 

Limastranda Badeplass 

- Toalett 

- Badebrygge 

- Parkering 

Privat/Nannestad 

kommune 

 

Turkart sommer Nordåsen og 

hadelandsåsen syd 

Gjerdrum O-lag 

Turkart sommer Romeriksåsen Nord Gjerdrum O-lag 

Turkart vinter Romeriksåsen og 

Nordåsen 

Gjerdrum O-lag 

Fiskebrygge Handicapbrygge ved 

Store Vikka 

Bjerke Jeger og 

fiskeforening 

Fiskebrygge Handicapbrygge ved 

Bjertnessjøen 

Nannestad Jeger- og 

fiskeforening 

Fiskebrygge Handicapbrygge ved 

Fløyta (Vombakken) 

Bjerke Jeger- og 

fiskeforening 

Fiskebrygge Handicapbrygge ved 

Store Øyungen 

Nannestad kommune 

Åpen koie Garlimåsan Bjerke JFF 

Åpen koie  Veslevikka Bjerke JFF 
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Vikkelihytta Ubetjent 

overnattingshytte (9 

senger) 

DNT Oslo & Omegn, 

Nannestad Turlag 

Hornsjøhytta Dagsturhytte Bjerke Almenning 

Vikkelistallen Ubetjent 

overnattingshytte (4 

senger) 

DNT Oslo og Omegn, 

Nannestad Turlag 

Råbjørnhytta Ubetjent overnatting (10 

senger) 

DNT Oslo og Omegn, NT 

Gapahuk ved Hornsjøen Gapahuk Bjerke Almenning 

Gapahuk ved Fagertjern Gapahuk Nannestad Almenning 

Gapahuk ved Helletjern Gapahuk Holter Almenning 

Marifjellhytta Åpen koie Nannestad 

kommune/Mathiesen 

Eidsvoll Verk 

Gapahuker ved 

Nordgardsberget 

Gapahuk (2 stk) FAU Preståsen 

Gapahuk 

Skogstjerneplassen 

Gapahuk FAU Preståsen 

Øyungsvillaen Overnattingshytte 

ubejent 

Holter Jeger- og 

fiskeforening 

Nipkollen turmål Benker Nannestad Turlag 

 

 

4.6 Medlemsutvikling i lag og foreninger 
 

Medlemsutviklingen i lag og foreninger har vært preget av pandemien som har 

herjet de siste to årene. Innenfor idretten har vi sett en generell nedgang i all 

normal aktivitet som følge av ulike nivåer av nedstenginger.  

Andre egenorganiserte aktiviteter, som for eksempel diskgolf, har økt i popularitet 

under samme periode. Dette ser vi på som svært positivt siden dette er aktiviteter 

som er lavterskel og åpent for alle, uten store kostnader eller krav.  

De aller fleste deltar i organisert fritidsaktivitet i løpet av oppveksten, men 

deltakelsen er lavere blant ungdom enn blant barn. SSBs tidsbruksundersøkelse 

viser at idretten skiller seg ut som den mest vanlige organiserte aktiviteten for både 

barn og ungdom. Undesøkelsen viser videre at det er betydelig flere jenter enn 

gutter som deltar i musikkorps, kor, teater og dans, og forskjellen øker med 

alderen. 

Ungdatasenteret ved NOVA, OsloMet, har gjennom et forskningsprosjekt funnet at 

på landsbasis har 60 prosent av de som har vært innom ungdomsidretten sluttet 

før de fylte 18 år. Det ser vi også i Nannestad, da det har vært en generell trend i 

mange år at ungdom etter fylte 13 år faller fra i den organiserte idretten. Videre 

viser resultatet fra prosjektet at ungdom som driver med idrett, trives bedre på 

skolen og er mer fornøyd med foreldrene sine enn annen ungdom. De som slutter 

tidlig med organisert idrett, er mindre fysisk aktive og trener mindre enn de som 

fortsetter. Hvilken rolle idrett spiller i familien, betyr mye for hvorvidt ungdom driver 

med og blir værende i organisert idrett.  
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Funn i forskningsprosjektet tyder på at de som slutter i ungdomsidretten, bruker 

mer av fritiden sin på digitale aktiviteter, og hvor det er vanligere å bruke ulike 

former for rusmidler. Det er også flere av de som slutter, som er involvert i ulike 

former for regelbrudd, både som utøver og som offer. Ungdom som slutter, 

kommer i gjennomsnitt også dårligere ut på indikatorer som måler subjektiv 

opplevd livskvalitet. 

På landsbasis er unge menn overrepresentert i idrettslagene. Det er også dobbelt 

så mange unge menn som unge kvinner som er aktive i friluftsorganisasjoner.  

 

 

5 Innsatsområder- Idrett 

 
Beskrivelsen av anleggssituasjonen på idrettsområdet ovenfor viser at 

Nannestad kommune er: 

• relativt godt dekket innenfor: 

o fotballbaner til sommerbruk 

o anlegg for langrenn 

o skytebaner 

• har svært lite av: 

o anlegg for egenorganisert aktivitet  

o fotballbaner til vinterbruk 

o «sosiale soner» (steder «å henge») 

• mangler helt: 

o anlegg for kampsport 

o «speilsal»/flerbruksrom for dans, yoga, gruppetimer styrke etc 

o anlegg for friidrett  

o anlegg for tennis 

o anlegg for motorsport 

 

På bakgrunn av overordnede planverk og satsningsområder og analyse av dagens 

situasjon er det valgt ut fire innsatsområder innenfor idrett for kommunens 

virksomhet i planperioden. Disse er ikke presentert i prioritert rekkefølge:  

 

1. Samlokalisering, god areal- og kapasitetsutnyttelse og minimering av 

fotavtrykk 

2. Hverdags og egenorganisert aktivitet 

3. Samarbeid mellom kommune og frivillighet 

4. Informasjonsflyt, tilgjengelighet og inkludering 
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5.1 Samlokalisering, god areal- og kapasitetsutnyttelse og minimering av 
fotavtrykk 

 

Nannestad kommune besitter relativt store utmarksarealer og områder for fysisk 

aktivitet. Likevel gjør den store veksten i befolkningen at det vil bli stadig større 

press på disse arealene, spesielt i og rundt tettstedene. Nasjonale krav gjør at 

mesteparten av utbygging skjer i sentrale områder, og det er i disse områdene folk 

flest tilbringer tiden sin. Det er derfor viktig at man avsetter store og gode nok 

arealer til idrettsanlegg, aktivitetsplasser og nærmiljøanlegg så tidlig som mulig i 

planprosesser.    

Samtidig som det forventes en økning i press på kommunenes driftsøkonomi i 

årene som kommer, blir det enda viktigere å planlegge og bygge kompakte 

idrettsanlegg der driftskostnaden kan reduseres mest mulig. Samlokalisering av 

idrettsanlegg, gjerne også med øvrige kulturanlegg, har mange positive effekter og 

skaper samarbeid på tvers av ulike aktiviteter og tilbud. Det vil også være naturlig å 

tenke mer samarbeid på tvers av kommunegrensene, blant annet rundt store 

prosjekter som svømmehall og andre kostnadskrevende anlegg. Det er ikke 

nødvendigvis et mål at kommunen skal ha anlegg innenfor alle idrettsgrener hvis 

det er mulig å samarbeide regionalt.  

Gjennom god areal- og kapasitetsutnyttelse vil vi også redusere negative 

miljøkonsekvenser ved å tilrettelegge for kortere og/eller færre transportetapper 

med bil.  

Norges idrettsforbund beskriver idrettens miljøansvar i planlegging, bygging og drift 

av idrettsanlegg i dokumentene «Idretten vil! Langtidsplaner for norsk idrett 2019-

2023» og «Idretten skal! Flere og bedre anlegg 2019-2023». 

 

Slik vil vi ha det Slik gjør vi det 

Sikre arealer for idrett og fysisk 

aktivitet, gode grøntområder, 

aktivitetsområder, møteplasser og 

infrastruktur som gjør anlegg 

tilgjengelige for alle 

- Sette av nok arealer av god 

kvalitet til fysisk aktivitet, sosialt 

samvær og rekreasjon i alle 

reguleringsplaner 

- Skolegårder utvikles til 

aktivitetsparker som blir en del av 

lokalmiljøets sentrale 

aktivitetsområde etter skoletid og i 

helger. «Evighetsmaskiner» med 

aktivitet fra morgen til kveld.  

- Utbygging og prioritering av nye 

anlegg skal skje på bakgrunn av 

behovsanalyser, bostedsaktivitet 

og barn og unges 

oppvekstsvilkår.  

Samlokaliserte anlegg som legger 

til rette for at flere aktiviteter 

utøves i umiddelbar nærhet, i 

- Utvikling av det fysiske rom for 

idrett og aktivitet skal alltid ivareta 

en sosial dimensjon 
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tillegg til sambruk som sikrer at 

anlegg «aldri» står tomme. 

- Utbygging og reguleringsplaner 

skal ha utomhusplaner som 

tilfredsstiller krav til 

uteoppholdsarealer, lek, idrett og 

rekreasjon 

- Utbygging må ivareta 

flerfunksjonalitet, universell 

utforming og tilrettelegging for 

fysisk aktivitet.  

- God kommunikasjon på tvers av 

frivillighet, kommune og 

næringsliv (eget innsatsområde) 

Alle idretts- og nærmiljøanlegg 

har en avklart status for total 

miljø- og klimapåvirkning, og 

denne skal være så lav som mulig  

- Ved bygging og utbedring av 

anlegg skal det gjøres en 

vurdering av totalt fotavtrykk i 

prosjektet. Følgende faktorer skal 

vektlegges, og være avgjørende 

for tilsagn om kommunal støtte: 

o begrense inngrep i natur- 

og kulturlandskap  

o tilrettelegging for 

miljøvennlige 

transportløsninger 

o miljøbevisste materialvalg 

o miljøvennlige energikilder 

o miljøbevisst 

avfallshåndtering. 

- Miljøhåndboken for norsk idrett 

skal brukes aktivt av idrettslagene 

- Vedlikeholdsstandard for å øke 

livslengden på anlegg 

tydeliggjøres 

 

 

5.2 Hverdags- og egenorganisert aktivitet  
 

På lik linje med å bygge gode idretts- og friluftslivsanlegg, må det legges til rette for 

hverdags- og egenorganisert aktivitet. TVERGA, Ressurssenter for egenorganisert 

idrett og fysisk aktivitet, definerer dette som alt fra friluftsliv og trening på 

treningssenter, til fotball på Bjerke stadion etter treningstid og skating i 

skateparken. Det vil si både aktiviteter som alltid har vært en del av den norske 

bevegelseskulturen, som for eksempel ski, løping, sykling og friluftsliv, og samtidig 

nyere og postindustrielle former for aktivitet, som for eksempel tricking, kiting, 

skating, crossfit og yoga.  

I en travel hverdag er det for mange vanskelig å sette av tid til trening og fysisk 

aktivitet. Derfor er det viktig i et folkehelseperspektiv at det offentlige tilrettelegger 

for lavterskel hverdagsaktivitet der aktiviteten i seg selv, eller resultatet av 

aktiviteten, er målet.  
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FYSISK AKTIVITET:  

GIR STORE HELSEMESSIGE GEVINSTER 

UTVIKLER MENNESKER BÅDE FYSISK OG MENTALT  

ER EN KILDE TIL GLEDE, OVERSKUDD, FYSISK OG PSYKISK MESTRING 

GIR SOSIALT FELLESSKAP, TILHØRIGHET OG MESTRING 

FØRER TIL PERSONLIG UTVIKLING, FELLESSKAPSORIENTERING OG HAR EN 

SAMFUNNSBYGGENDE FUNKSJON 

GIR GODE OG TRYGGE OPPVEKSTSVILKÅR 

ER EN ARENA FOR INKLUDERING 

GIR GODE MØTEPLASSER PÅ TVERS AV GENERASJONER OG SOSIALE SKILLELINJER 

ER BRED PUBLIKUMSAPPELL 

- Stortingsmelding 26 Regjeringen 2010 den norske idrettsmodellen 

 

Total effekt på folkehelse, og individuell helse, av økt aktivitet hos de som er 

inaktive er alltid større enn å øke aktivitet hos de som allerede er aktive.  

 

Slik vil vi ha det Slik gjør vi det 

Fysisk aktivitet og bevegelse skal 

være et naturlig valg i hverdagen, 

og alle skal ha mulighet til å ta 

dette valget. 

- Det skal være attraktivt og 

effektivt å gå eller sykle til og fra 

kollektivknutepunkt, skole, 

barnehage, jobb, butikk og andre 

fritidsaktiviteter utenfor hjemmet 

- Lavterskelaktivteter skal alltid 

prioriteres foran høyterskel  

Anlegg for fysisk aktivitet skal 

være av en art som både innbyr til 

aktivitet, rekreasjon 

og som ivaretar det estetiske. 

- Involvere brukergrupper i alle 

deler av planlegging 

- Tenke helhetlig i planlegging, ikke 

kun ett element av gangen 

Det skal være mulig for hele 

familien å være aktive samtidig, 

men separat, i umiddelbar nærhet 

til hverandre 

- Bygging av ordinære 

idrettsanlegg skal alltid  

samlokaliseres med anlegg for 

egenorganisert aktivitet og skal 

inkludere en sosial sone som 

binder anleggene sammen  

- Det må være et bærende prinsipp 

i all prosjektering å samle og 

styrke anleggene, fremfor å 

bygge stykkevis og delt 

 

«Naboløkka» 

Et svært interessant område for egenorganisert aktivitet sentralt i Nannestad er 

området som ligger nord for Nannestad Ungdomsskole. Arealet er definert som 

friområde i Arealplanen, og skal ihht planen opprettholdes og utvikles som grønt- 

og parkområde for ballspill, lek og rekreasjon.  
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I takt med utbyggingen området er det 

viktig å utvikle dette arealet slik at det 

legger til rette for formålet beskrevet i 

arealplanen. Kommunen ser på dette som 

et viktig fokusområde i planperioden.  

Utvikling av dette området til en 

«naboløkke» vil appellere til et stort 

aktivitetsmangfold, med lav terskel for 

deltakelse og støtte oppunder 

innenforskap, folkehelse, og 

generasjonsmøter. Aktiviteter i en slik 

naboløkke skal være grensesprengende, 

utforskende, eksperimentell og lekende. 

 

 

 

Nannestad Idrettspark 

Et annet område med stort potensiale er 

sørøstre del av Nannestad Idrettspark. I dag 

rommer området en grusbane som mer eller 

mindre står ubrukt på sommeren, et større 

gressareal, og deler av Nannestad ILs 

diskgolfbane.  

Utekontaktene opplyser at diskgolfbanen har 

vært et viktig tiltak. Dette har bidratt til mer 

aktivitet i nærområdet, noe som har medført 

at uønskede aktiviteter forsvinner. Det som 

før var et gjemmested, er nå et positivt 

samlingssted for fysisk aktivitet.  

Nannestad kommune skal sammen med 

idrettsrådet lage en plan for utvikling av 

parken som skaper enda mer aktivitet i 

området, samtidig som arealet blir utnyttet 

maksimalt for sambruk mellom idretten og egenorganisert aktivitet. 

 

5.3 Samarbeid mellom kommune og frivillighet 
 

Det er viktig å åpne for innovativt samarbeid mellom ulike nivåer av forvaltning, 

næring og frivillighet. Dette skal skje gjennom samhandling, nettverksbygging, 

kommunikasjon kunnskapsutvikling og formidling.   

I denne planperioden skal det investeres mye i idretts- og kulturanlegg i 

kommunen. Kommunen må i samarbeid med frivilligheten finne ut hvordan man 

kan fylle disse anleggene med mest mulig aktivitet. 

Kommunen og frivilligheten har alltid samarbeidet godt om aktiviteter og 

arrangementer, men det er ønskelig fra begge sider at man styrker dette 
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samarbeidet ytterligere i tiden som kommer. Kommunen har samarbeidsavtaler 

med idrettsrådet og kulturrådet, samt kommunens 3 løypekjøreraktører. 

Idrettsrådet og kulturrådet har også fremhevet viktigheten av mer samarbeid på 

tvers av idrett og kultur. Sammen står vi sterkere og nye tiltak som Romerikes 

Råeste og E-sport er eksempler på tilbud som ville vært vanskelig å gjennomføre 

uten et godt samarbeid mellom kommune og frivillighet. 

 

Slik vil vi ha det Slik gjør vi det 

Kommunen og frivilligheten har et 

sterkt og tett samarbeid 

- Ha faste møtepunkter mellom 

idrettsråd, kulturråd og 

kommunens administrasjon 

- Idrettsråd og kulturråd skal ha en 

årlig presentasjon av sitt arbeid 

for oppvekst og kulturutvalget 

- Rådene skal involveres i 

planlegging av arealer til idretts- 

og friluftformål 

- Kultursjefen skal orientere rådene 

jevnlig om relevant aktivitet i 

kommunen gjennom et eget 

nyhetsbrev 

Samarbeid mellom kommune og 

frivillighet skal være synlig utad 

- Ta i bruk felles grafisk profil i 

identifisering av anlegg (skilt, 

plakater og bannere) 

- Utarbeide en frivillighetsstrategi 

som sier noe om rammene for å 

drive med frivillig arbeid i 

Nannestad kommune 

- Arrangere fagkvelder for 

frivilligheten hvert kvartal 

Anlegg for idrett og øvrig kultur 

skal stå minst mulig tomme 

- Gjennom faste møtepunkter 

mellom idrettsråd, kulturråd og 

kommunens administrasjon holde 

hverandre oppdatert på aktivitet 

- Ta i bruk bookingsystem for 

kommunale anlegg som forenkler 

utleieprosess og synliggjør 

aktiviteten  

Barn og unge i Nannestad skal 

alltid ha et tilbud å gå til 

- Gjennom faste møtepunkter 

mellom idrettsråd, kulturråd og 

kommunens administrasjon holde 

hverandre oppdatert på aktivitet 

- Samarbeide om aktiviteter i 

skoleferier og arrangementer i 

løpet av året 
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5.4 Informasjonsflyt, tilgjengelighet og inkludering 
 

I Temaplan for kultur blir informasjonsflyt, markedsføring og tilgjengelighet trukket 

fram som utfordringer for kulturlivet i Nannestad. Det samme gjelder i stor grad for 

idretten. Det er allerede innført flere tiltak for å synliggjøre tilbudene i kommunen, 

som for eksempel gjennom Kulturprogrammet, ungnannestad.no og 

opplevnannestad.no, og vi må fortsette å jobbe for å promotere gode tiltak og sikre 

økt tilgjengelighet. 

 

I tillegg til at man avsetter store nok arealer til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, er 

det også viktig at innholdet og kvaliteten på disse arealene er gode og behovsrettet 

gjennom universell utforming. Alle innbyggere skal ha like muligheter til å delta ut 

fra likestilling, etnisitet og funksjonsevne og dette krever mer fokus på inkludering 

og mangfold.  

 

Slik vil vi ha det Slik gjør vi det 

Alle innbyggere skal ha like 

muligheter til å delta i idrett og 

fysisk aktivitet 

- Alltid tilfredsstille gjeldende krav til 

universell tilrettelegging ved 

bygging av anlegg og 

aktivitetsarenaer 

- Alltid tilby informasjon på flere 

språk 

- Alltid bruke et mangfold av kanaler 

for å informere brukere 

- Vise mangfold på nettsider, i 

informasjonsbrosjyrer og andre 

kanaler 

Det skal være lett å finne 

informasjon om kommunens 

tilbud innenfor idrett og fysisk 

aktivitet 

- Register over idrettslag og 

kontaktinformasjon skal være 

oppdatert til enhver tid  

- Styrke tilgjengeligheten og 

informasjonen om anlegg, områder 

og øvrige aktivitetstilbud, både i 

interaktive og tradisjonelle medier 

- Opprette dynamisk kart «Aktiv i 

Nannestad» som viser alle 

tilgjengelige aktiviteter og fasiliteter 

i kommunen  

Økonomi og livssituasjon skal 

ikke være et hinder i å være 

fysisk aktiv 

- BUA-ordningen skal etableres 

permanent sentralt i Nannestad 

- Gode samarbeidsrutiner på tvers 

av virksomheter i kommunen som 

jobber med integrering og 

barnevern.   

- Etablere en ubyråkratisk ordning 

for å støtte trenings- og 

medlemsavgift for medlemmer som 

ikke har råd til det. 
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6 Innsatsområder - Friluftsliv 
 

Friluftsliv er den vanligste formen for fysisk aktivitet i Norge. Omtrent fire av ti 

nordmenn driver friluftsliv minst tre ganger i uka. Interessen er økende, og det 

store mangfoldet av aktivitetsmuligheter innenfor friluftsliv er i all hovedsak lite 

kostnadskrevende lavterskelaktiviteter. Egenorganisert fysisk aktivitet i naturen gir 

muligheter til å velge tidspunkt og tempo uten press utenfra og helt på egne 

premisser. Turer i nærmiljøet og i skogen er den hyppigste og mest foretrukne 

aktivitetsformen og skal derfor prioriteres. Total effekt på folkehelse, og individuell 

helse, av økt aktivitet hos de som er inaktive er alltid større enn å øke aktivitet hos 

de som allerede er aktive.  

Norsk Friluftsliv har samlet en rekke studier om folkehelse og samfunnsøkonomi 

som dokumenterer de positive effektene av fysisk aktivitet ute i naturen 

(https://norskfriluftsliv.no/kategori/ressurser/forskning/folkehelse-og-

samfunnsokonomi/)  

Studiene levner ingen tvil om at det er en signifikant sammenheng mellom 

deltakelse i friluftsliv og helsetilstand. Natur gjør oss friskere og lykkeligere, 

naturbaserte aktiviteter gir positive effekter for folkehelsen og økosystemet, grønne 

omgivelser påvirker helsen positivt og nærhet til naturen gir økt velvære og energi. 

Det er dokumentert at å tilbringe tid i naturen kan forbedre evnen til å fokusere og 

fungere som et viktig middel for å redusere stress i hverdagen. Alt dette til svært 

lave eller ingen kostnader for den enkelte.  

På bakgrunn av dette er det svært lønnsomt å legge til rette for lavterskel friluftsliv, 

ikke bare i et folkehelseperspektiv, men også av samfunnsøkonomiske årsaker.  

Følgende innsatsområder innenfor friluftsliv er valgt ut for kommunens virksomhet i 

planperioden. Disse er ikke presentert i prioritert rekkefølge:  

 

1. Sikre arealer til utøvelse av friluftsliv 

2. Tilgjengelighet 

3. Informasjon og involvering 

4. Plan for friluftslivets ferdselsårer 

 

 

6.1 Sikre arealer til utøvelse av friluftsliv 
 

Slik vil vi ha det Slik gjør vi det 

Sikre arealer for friluftsliv, gode 

grøntområder, friluftsområder og 

møteplasser 

- Innføre statlig sikring av 

områder som ansees som 

svært viktige for befolkningens 

utøvelse av friluftsliv 

- Etablere permanente traseer 

for skiløyper i bygda, nær der 

folk bor 

https://norskfriluftsliv.no/kategori/ressurser/forskning/folkehelse-og-samfunnsokonomi/
https://norskfriluftsliv.no/kategori/ressurser/forskning/folkehelse-og-samfunnsokonomi/
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Statlig sikring av friluftsområder 

For å sikre viktige arealer til allmennhetens utøvelse av friluftsliv kan 

Miljødirektoratet bistå kommunen gjennom ordningen om Statlig sikring av 

friluftsområder. Utgangspunktet for statlig sikring er at viktige friluftsområder 

erverves gjennom kjøp eller avtale om bruksrett og forvaltes for å være 

tilgjengelige og attraktive for allmennheten, sikret for generasjoner i fremtiden.  

Forvaltningen skal ta hensyn til natur- kultur- og landskapsverdier. Prinsippene i 

naturmangfoldloven skal legges til grunn og forvaltingsoppgaver og myndighet er 

fordelt mellom kommunen og interkommunale friluftsråd, fylkeskommunen og 

miljødirektoratet. Drifts- og tilsynsansvaret ligger hos kommunen eller 

interkommunalt friluftsråd, som må følge nasjonale retningslinjene for forvaltning av 

områdene. Gjennom ordningen er det mulig å få inntil 50 prosent av 

sikringskostnaden for lokale områder som i hovedsak brukes av kommunens egne 

innbyggere og inntil 100 prosent av sikringskostnaden for regionale områder der 

det er sannsynlig at over halvparten av brukerne kommer fra andre kommuner. 

Man vil også kunne få inntil 50 prosent av kostnadene ved grunnleggende 

istandsettingstiltak av de sikrede områdene. Kommuner og friluftsråd kan årlig 

søke fylkeskommunene om midler til tilrettelegging etter at et område har fått 

status som statlig sikret friluftslivsområde. 

I 2021 tildelte Viken fylkeskommune 6,5 millioner til tiltak i statlig sikrede 

friluftsområder. Blant annet til brygger, benker, infotavler og andre tiltak som gjør 

områdene lettere å bruke for flere. Nannestad kommune har per 2021 ingen statlig 

sikrede friluftsområder. Typiske områder som bør vurderes for sikring er 

badeplasser, nærturterreng, eller parkeringsplasser knyttet til større attraktive 

turområder.  

Områder som bør vurderes for statlig sikring i Nannestad kommune er: 

- Limastranda 

- Lysløypa ved Preståsen skole 

- Utfartsparkeringer: 

o Bekkevar 

o Eskerud 

o Borhaug 

o Ramstaddammen  

o Stordammen  

 

Permanente traseer for skiløyper 

Nannestad kommune har et stort nettverk av skiløyper, ikke bare i åsene, men 

også i nærhet til tettstedene der store deler av kommunens befolkning bor. 

Tradisjonelt har disse løypene gått over innmark. Utviklingen innenfor løypekjøring 

har vært stor de siste årene. Løypekjøreraktørene har byttet ut enkle spor med 

snøscooter til dobbeltspor med skøytetrasé, som kjøres med tunge og store 

løypemaskiner. Dette har ført til enkelte konflikter mellom grunneiere og 

løyekjøreraktører, fordi dagens tyngre løypemaskiner i noen tilfeller kan forårsake 

vesentlig større skade på innmark, enn det lettere snøscooterne kan.  

Det har pågått et arbeid i Nannestad kommune for å dempe konfliktnivå og fortsatt 

beholde de flotte skiløypene innbyggerne kan benytte seg av. Dette arbeidet har 
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vist at den beste løsningen for å unngå konflikter er å etablere permanente traseer 

der skiløyper kjøres fast hvert år. På barmarksesongen vil disse traseene brukes 

som turveier for gående og syklister. Ikke bare vil dette redusere konflikter på 

grunn av ødelagte avlinger, men det vil også tilføre innbyggerne etterlengtede 

muligheter for å bevege seg til fots og på sykkel uten å måtte ferdes på trafikkerte 

veier. Flere knutepunkter i kommunen er helt uten forbindelse med gang og 

sykkelvei. For eksempel tettstedene Maura og Teigebyen. Arbeidet for å 

tilrettelegge for permanente traseer er et samarbeid mellom Nannestad kommune 

og Nannestad og Bjerke Løypekjørerlag. 

 

6.2 Tilgjengelighet  

 
 

Slik vil vi ha det Slik gjør vi det 

Infrastruktur som gjør friluftsliv 

tilgjengelig for allmennheten 

Sørge for god tilgjengelighet til de viktigste 

friluftsområdene gjennom infrastruktur som 

parkeringsplasser og kart.  

Lavterskel friluftsliv i nærheten 

av der folk bor 

Tilgjengeliggjøre eksisterende 

nærturterreng gjennom skilting og merking 

Det skal være lett å finne 

informasjon om kommunens 

tilbud innenfor friluftsliv 

- Opprette dynamisk kart «Aktiv i 

Nannestad» som viser alle 

tilgjengelige aktiviteter og fasiliteter 

i kommune 

- Register over kontaktinformasjon til 

lag og foreninger skal være 

oppdatert til enhver tid  

- Styrke tilgjengeligheten og 

informasjonen om anlegg, områder 

og øvrige aktivitetstilbud, både i 

interaktive og tradisjonelle medier 

- Tilgjengeliggjøre informasjon om 

bærekraftig friluftsliv  

Økonomi og livssituasjon skal 

ikke være et hinder i å utøve 

friluftsliv 

- BUA-ordningen skal etableres 

permanent sentralt i Nannestad 

- Gode samarbeidsrutiner på tvers 

av virksomheter i kommunen som 

jobber med integrering og 

barnevern.   

- Etablere en ubyråkratisk ordning 

for å støtte medlemsavgift for 

medlemmer som ikke har råd til 

det. 
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6.3 Informasjon og involvering 

 

Informasjon om bærekraftig friluftsliv 

Allemannsretten gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmark i Norge. Dette er 

en svært viktig del av den norske kulturarven. Det er miljødirektoratet som har det 

overordnede ansvaret for allemannsretten, men det er kommunen som forvalter 

den. Allemannsretten er regulert i Friluftsloven. En forutsetning for å utøve friluftsliv 

på en bærekraftig måte er å sette seg inn i hvilke rettigheter og plikter man har når 

man ferdes i norsk natur.  

Dersom pliktene i allemannsretten ikke overholdes kan det føre til store og 

alvorlige konsekvenser for dyrelivet, det biologiske mangfoldet, beitedyr, 

grunneiere, næring og ikke minst andre utøvere av friluftsliv. Derfor er det svært 

viktig å legge til rette slik at de som ønsker å benytte seg av friluftslivet i Nannestad 

kommune har informasjon om sine rettigheter og plikter lett tilgjengelig.  

Denne informasjonen må tilgjengeliggjøres i elektroniske kanaler, trykte 

publikasjoner/brosjyrer og ikke minst gjennom informasjonstavler på utfartspunkter.  

Spesielle temaer som bør vektlegges er søppelhåndtering, regler for fyring av bål, 

båndtvang, beitedyr og næringsutøvelse (jordbruk og skogbruk).  

 

Involvering av flere aktører innenfor friluftslivet 

For å legge til rette for et uproblematisk samspill mellom aktørene som blir berørt 

av friluftsliv er det ønskelig å etablere faste uformelle dialogmøter mellom 

friluftslivsorganisasjonene, grunneiere og eventuelt andre aktører innenfor 

landbruks- og skogbruksnæringen. Dette har være prøvd ut i nabokommuner og 

erfaringene fra dette er svært positive.  

Lag og foreninger innenfor friluftsliv sorterer i dag under Nannestad kulturråd. Det 

har i flere runder vært foreslått at det etableres et eget friluftsråd i kommunen for å 

sikre dialog mellom aktørene innenfor friluftslivet, politisk ledelse og kommunens 

administrasjon i større grad enn i dag. Som et første steg i involvering av flere av 

organisasjonene innenfor friluftsliv, ønsker Nannestad kulturråd å utvide rådet med 

flere plasser til disse organisasjonene.  

Slik vil vi ha det Slik gjør vi det 

Utøvere av friluftsliv i Nannestad 

vet sine rettigheter og plikter når 

de ferdes i naturen 

Informasjon tilgjengeliggjøres i 

elektroniske kanaler, gjennom 

trykte medier og informasjonstavler 

ved utfartspunkter 

Det er et uproblematisk samspill 

mellom utøvere av friluftsliv, 

grunneiere og 

landbruksnæringen  

Legge til rette for jevnlige 

dialogmøter der aktørene kan 

diskutere samspillsregler, tiltak for 

å hindre konflikter mm.    

Et bredere spekter av 

friluftslivsorganisasjoner er 

involvert i dialogen med politisk 

ledelse og administrasjonen i 

kommunen 

Nannestad kulturråd legger til rette 

for utvidelse med flere plasser til 

friluftslivet i rådet, eller det 

vurderes opprettelse av et eget 

friluftsråd.  
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6.4  Plan for Friluftslivets Ferdselsårer  
 

Miljødirektoratet startet i 2019 en femårig, nasjonal satsing på friluftslivets 

ferdselsårer. Det legges opp til en tung satsing i Viken og målet er at alle 

kommunene skal ha planer for friluftslivets ferdselsårer (planer for stier, løyper, 

sykkelstier og/eller ro- og padleleder) på plass i løpet av prosjektperioden (2019– 

2023). Nannestad kommune fikk i 2020 tildelt midler til prosjektet og innlemmer 

plan for friluftslivets ferdselsårer i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk 

aktivitet. Plan for friluftslivets ferdselsårer skal gi en beskrivelse av nåsituasjon, og 

skissere tiltak for å ivareta og utvikle ferdselsårene i tråd med mål som er satt for 

planarbeidet.  

 

Hovedmålet for arbeidet med friluftslivets ferdselsårer er å: 

Identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre 

et svært godt tilbud til befolkningen.  

Gjennom kartlegging av status, utarbeidelse av en sti- og løypeplan, og realisering 

av konkrete tiltak vil dette arbeidet få ringvirkninger for folkehelse, livskvalitet, 

bolyst og reiseliv. 

Det finnes et voldsomt omfang av ferdselsårer i kommunen, hvorav største andel 

er umerka stier, dyretråkk og lignende som har blitt skapt over tid. Det har ikke 

vært et mål at prosjektet skal kartlegge disse. I forhold til tematisk avgrensning 

omfavner prosjektet merkede ferdselsårer: 

5. i umiddelbar nærhet til der folk bor og oppholder seg 

(nærturterreng) 

6. der infrastruktur legger til rette for å starte turen 

 

 

Mål for friluftslivets ferdselsårer 

Effektmål for prosjektet har vært å: 

1. skape et godt kunnskapsgrunnlag med god oversikt og kunnskap om 

ferdselsårene i kommunen  

2. sikre helhetlig og systematisk planlegging og målrettet arbeid med 

ferdselsårene i kommunen 

3. øke fysisk aktivitet og bedre psykisk helse i befolkningen som helhet 

4. sikre at kommunens ferdselsårer ivaretar et bredt aktivitetstilbud, med 

ulik grad av tilrettelegging, sommer som vinter for alle i kommunen 

5. ivareta og utvikle gode målpunkt og sikre at målpunkt og ferdselsårer 

knyttes sammen  

6. skape nettverk og god koordinering mellom aktører som arbeider med 

ferdselsårer. 

 

Resultatmålene er mer konkrete og målbare mål for prosjektet, som skal bidra til å 

nå effektmålene ovenfor. Vi har følgende resultatmål for arbeidet: 



26 

 

1. kartlegge alle eksisterende merkede ferdselsårer i kommunen 

2. sikre at alle eksisterende merkede ferdselsårer i kommunen er lagt inn i 

Nasjonal base for tur- og friluftsruter 

3. gradere aktuelle ferdselsårer i tråd med merkehåndboka  

4. kartlegge behov for nye ferdselsårer og forbindelseslinjer 

5. alle som bor i prioriterte utbyggingsområder, skal ha 

o maks 200 m til nærmeste fotturrute på min 2 km lengde 

o maks 1 km til en rundtur på 4 km 

6. en universell utformet, naturpreget ferdselsåre på min 500 m i alle 

prioriterte utbyggingsområder 

7. alle skoler, barnehager og eldresenter/helsetun skal ha en turvei/sti eller 

turrute tilpasser deres bruk i umiddelbar nærhet 

8. sikre tilgang til maskinpreparert skiløype innenfor 1 km fra alle prioriterte 

utbyggingsområder 

9. sikre at turområder med stor trafikk har parkeringsmuligheter innenfor 

rimelig avstand og av riktig dimensjon 

 

Prioriterte utbyggingsområder i Nannestad kommune er Midtbygda/Teigebyen, 

Maura, Åsgreina og Eltonåsen 

 

Analyse 

Resultatmål   

1 Kartlegge alle eksisterende merkede ferdselsårer i 

kommunen 

 

Gjennomført 

2 Sikre at alle eksisterende merkede ferdselsårer i 

kommunen er lagt inn i Nasjonal base for tur- og 

friluftsruter 

Gjennomført 

 

Gjerdrum Orienteringslag har gjennomfør kartlegging av merkede og skiltede 

ferdselsårer i Nannestad kommune. Resultatet er lagt inn i Nasjonal base for tur- 

og friluftsruter, i tillegg til at det er produsert to turkart, «Nordåsen og 

Hadelandsåsen syd» og «Romeriksåsen Nord».  

 

3 Gradere aktuelle ferdselsårer i tråd med 

merkehåndboka 

 

 

Vi ser at det er svært få av de skiltede ferdselsårene som er gradert. Det vil være 

en enorm jobb å gradere alle skiltene fysisk, men det er overkommelig å gradere 

ferdselsårene elektronisk i kartbasen ut.no. Dette vil være et pågående arbeid i 

planperioden.  

4 Kartlegge behov for nye ferdselsårer og 

forbindelseslinjer 

Gjennomført 

 

Som nevnt tidligere i planen har Nannestad vært pilotkommune for et 

kartleggingsverktøy for friluftsliv, der innbyggerne selv registrerer hvilke 

ferdselsårer som benyttes til friluftsliv og rekreasjon. Verktøyet er laget for Viken 
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fylkeskommune, og fungerer som et digitalt kart der innbyggerne kan legge inn 

eksisterende, planlagte og foreslåtte ferdselsårer i kommunen. Kartleggingen er 

gjennomført i januar/februar 2022, og resultatene tas med i det videre arbeid med 

sti- og løypeplan i planperioden.  

5 Alle som bor i prioriterte utbyggingsområder, skal ha 

o maks 200 m til nærmeste fotturrute på 

min 2 km lengde 

o maks 1 km til en rundtur på 4 km 

 

 

6 En universell utformet, naturpreget ferdselsåre på 

min 500 m i alle prioriterte utbyggingsområder 

 

 

7 Alle skoler, barnehager og eldresenter/helsetun skal 

ha en turvei/sti eller turrute tilpasser deres bruk i 

umiddelbar nærhet 

 

 

 

Det fremkommer tydelig av kartleggingen at det er godt med skilting og merking i 

de store utmarksområdene i Nordåsen og i Romeriksåsen, men det er flere av de 

prioriterte utbyggingsområdene som mangler nærhet til en skiltet og merket 

ferdselsåre. Dette gjelder spesielt byggefeltene langs med Åsvegen (Eltonåsen, 

Åsgreina) som ligger ved foten av Romeriksåsen, men som ikke har noen skiltede 

eller merkede ferdselsårer som leder inn i det flotte nettverket av ferdselsårer oppe 

i åsen. 

I Maura er det kobling til nettverket i Nordåsen gjennom stiene som er skiltet og 

merket fra Kløvberget, men i takt med at Maura utvides ser vi tydelig behov for å 

skilte og merke flere stier fra andre deler av Maura, for å nå folk der de er.  

Midtbygda har ikke samme kontakten med de store utmarksområdene som de 

andre tettstedene. Desto viktigere vil det være å legge til rette for bruk av 

nærturterreng. Nannestad Turlag har nylig skiltet og merket sti fra Preståsen skole 

til Maura. Dette er nå svært mye brukt, og vurderes som en svært viktig 

ferdselsåre, ikke bare for utøvelse av friluftsliv, men også som ren transportåre da 

det ikke finnes forbindelse med gang og sykkelsti mellom disse tettstedene.  

Denne traseens første del går igjennom lysløypa på Preståsen skole. Dette er en 

løype etablert av Midtbygda Tur- og Lysløypeforening som ikke lenger er aktive og 

løypa bærer derfor preg av forfall.      

I takt med at utbyggingen på Preståsen og Bjørkemåsan øker vurderes denne 

grønne lungen Lysløypa ligger i til å bli viktigere og viktigere som nærturterreng. 

Denne ferdselsåren er nærmest omkranset av boligområder, og tillater helårsbruk 

på grunn av belysningen. Løypa representerer derfor lavterskel friluftsliv på sitt 

aller beste.  

Lysløypa må derfor sikres som ferdselsåre for innbyggerne i Nannestad, nå og i 

fremtiden.  

8 sikre tilgang til maskinpreparert skiløype innenfor 

1000 km fra alle prioriterte utbyggingsområder 
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Nannestad kommune er svært godt dekket med skiløyper nede i bygda og i 

tilknytning til de prioriterte utbyggingsområdene. I disse områdene er det ikke like 

snøsikkert som oppe i åsene, så preparering av skiløyper her varierer fra år til år, 

men generelt sett så vurderer vi det slik at dette resultatmålet er nådd. Nannestad 

og Bjerke Løypekjørerlag og Åsen IL gjør en uvurderlig innsats til glede for 

skiglade innbyggere og tilreisende.  

Som nevnt tidligere i planen er det ønskelig å etablere permanente traseer i bygda 

der skiløyper kjøres fast hvert år, som en erstatning for løypene som kjøres på 

dyrka mark som vil variere noe fra år til år. Dette arbeidet gjøres i samarbeid 

mellom Nannestad kommune og Nannestad og Bjerke Løypekjørerlag.   

9 sikre at turområder med stor trafikk har 

parkeringsmuligheter innenfor rimelig avstand og av 

riktig dimensjon 

 

 

 

Som nevnt i kap 6.1 Sikre arealer til utøvelse av friluftsliv er det ønskelig å se 

nærmere på områder for statlig sikring, der flere utfartsparkeringer bør vurderes 

spesielt: 

• Bekkevar 

• Eskerud 

• Borhaug 

• Ramstaddammen  

• Stordammen 
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7. Handlingsprogram for anlegg og områder for idrett, 

friluftsliv og fysisk aktivitet i Nannestad kommune 

2021-2030  
Vedtatt i kommunestyret desember 2021, og revideres årlig. 

 

7.1 Kommentarer til handlingsprogrammet 
Utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv i Nannestad, er i stor grad avhengig av 

kommunale midler og spillemidler. Anleggsutbyggingen er også påvirket av 

fylkeskommunale føringer og prioriteringer.  

I «Felles handlingsprogram for økt fysisk aktivitet for alle. Aktiv i Viken 2021-2022» 

fremkommer regionale kriterier for hovedfordeling av spillemidler til anlegg for idrett 

og fysisk aktivitet i Viken fylkeskommune. Her forutsettes det at 10 veivisere for 

arealbruk og lokalisering tas med i vurderingen i forbindelse med kommunens 

prioritering av spillemidler: 

1. Anlegg lokaliseres etter en behovs- og helhetsvurdering, i samarbeid 

mellom kommunen, organisasjoner og lokalmiljøet. 

2. Nasjonale og regionale publikumsrettede anlegg lokaliseres ut fra en 

helhetsvurdering basert på anleggstype, tilknytning til idrettslag, 

kollektivknutepunkter og senterstruktur, i samarbeid mellom kommunen, 

organisasjoner og lokalmiljøet. 

3. Aktivitetsområder skal alltid være vurdert tilrettelagt for flere ulike typer 

aktiviteter. Sambruk og samlokalisering med skoler og eksisterende anlegg 

skal alltid vurderes. Tilrettelegging bør være tilpasset landskap og natur. 

4. Arealer for bevegelsesglede for barn og unge i nærmiljø og skoler 

prioriteres. 

5. Tilstreb universelt utformede og godt tilrettelagte utendørs- og innendørs- 

områder og anlegg i og rundt byer og tettsteder. 

6. Anlegg skal være miljøvennlige og energieffektive, samtidig som et godt 

innemiljø ivaretas. 

7. Utvikle aktivitetsområder/-anlegg som oppleves som engasjerende og 

inviterende med lav terskel for deltakelse i trygge omgivelser. 

8. Prioriter løsninger som gir korte gang- og sykkelavstander og effektiv 

samordning mellom miljøvennlige transportvalg, og tilstreb at 

friluftslivsområder og utfartsområder med stor bruk har kollektivdekning 

samt parkeringsmuligheter for sykkel og bil. Det bør vurderes å benytte 

muligheten til å bygge forenklede gang- og sykkelveier. 

9. Ivareta allemannsretten i utmark, samt sikre grønne strukturer med varierte 

naturkvaliteter og arealer egnet for naturopplevelser, idrett og fysisk 

aktivitet i byer og tettsteder. 

10. Skilt og merk ferdselsårer for daglig fysisk aktivitet og aktiv forflytning i og 

mellom byer og tettsteder, samt til aktivitets- og friluftslivsområder. 
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Følgende regionale kriterier legges til grunn for fordeling av spillemidler i Viken: 

Anlegg for egenorganisert aktivitet 

- Nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg skal årlig tildeles minimum 15 % av 

fylkets tildelte rammebeløp. 

- Kommunens vedtatte prioriteringer skal som en hovedregel følges. 

 

Ordinære anlegg 

- Kommunenes vedtatte prioritering skal som en hovedregel følges. 

- Interkommunale anlegg skal prioriteres. 

 

Kulturdepartementet krever at anlegg som oppgis i prioritert handlingsprogram skal 

være kostnadsberegnet, og en foreløpig finansiering skal forekomme. Anlegg som 

ikke oppfyller disse krav skal flyttes ned til uprioritert liste. Anlegg på denne listen 

kan imidlertid flyttestil prioritert liste ved den årlige rulleringen av 

handlingsprogrammet. 

Anlegg som er tatt inn i handlingsprogrammet er på bakgrunn av innmeldte 

prosjekter fra lag og foreninger, samt kommunens egne ønsker. 

Som grunnlag for behandling av spillemiddelsøknader krever KD at kommunene 

foretar en årlig prioritering av de søknadene som sendes fylkeskommunen. 

Handlingsprogrammet skal danne grunnlag for hvilke anlegg som skal få tilskudd 

fra spillemidlene ved den årlige fordelingen i fylkeskommunen. 

Staten fremhever følgende målgrupper som de viktigste for bruk av spillemidler til 

idrettsformål: 

- Barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) 

- Legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i 

idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger 

- Legge til rette for at personer som i dag er fysisk inaktive kommer i gang 

med aktivitet 

 

Det benyttes tre ulike søknadsbegreper, med følgende prioritering: 

1. Gjentatt søknad – søknad der det er gitt deltilskudd ved foregående års 

behandling og der fylkeskommunen har gitt tilbakemelding om at det er 

adgang til å fremme gjentatt søknad 

2. Fornyet søknad – søknad som har vært fremmet tidligere uten at det har 

gitt tilskudd 

3. Ny søknad – søknad som ikke har vært fremmet tidligere 

 

Ved likhet etter ovennevnte prinsipper, vil prioritering fattes på grunnlag av skjønn. 

Elementer som ligger til vurdering kan da være anleggsstatus, om anlegget er 

ferdigstilt, under bygging eller er planlagt, hvor lenge anlegget har stått i prioritert 

handlingsprogram eller det kan basere seg på geografisk plassering for anlegget. 

Kommuneadministrasjonens årlige prioritering av spillemiddelsøknader tas i 

samråd med Nannestad Idrettsråd. 
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7.2  Prosjektene for 2022 (søknadsfrist 15.10.21) 
 

Ordinære anlegg 
Pri. 
nr 
 

Anlegg Anleggs-
eier 

Type 
søknad 

Total 
Anleggs- 
pris 
(inkl. mva) 
 

Andel 
spille-
midler 
 

Tidligere 
kom. 
støtte 
 

Søker 
kom. 
støtte 
2022 
 

1 Gressbane 
3 

Bjerke IL 
Fotball 

Ny 2020. 
Fornyet 
2021 og 
2022 

695 714,- 231 905,-  249 806,- 

2 Gressbane 
4 

Bjerke IL 
Fotball 

Ny 2020. 
Fornyet 
2021 og 
2022 

743 781,- 247 927,-  54 647,- 

3 Gressbane 
5 

Bjerke IL 
Fotball 

Ny 2020. 
Fornyet 
2021 og 
2022 

787 302,- 262 434,-  83 661,- 

4 Lysanlegg 
gressbane 
1 

Bjerke IL 
Fotball 

Ny 2020. 
Fornyet 
2021 og 
2022 

971 750,- 323 920,-  323 920,- 

5 Rehab. av 
kunstgress
bane 

Nannestad 
kommune  

Ny 2022 5 000 
000,- 

Inntil 1 000 
000,- 

  

6 Svømme-
hall 

Nannestad 
kommune 

Ny 2021. 
Fornyet 
2022 

230 348 
000,- 

29 000 
000,- 

  

 Totalt    238 546 
547,- 

31 066 
186,- 

 712 034,- 

 

Nærmiljøanlegg 
Pri. 
nr 
 

Anlegg Anleggs-
eier 

Type 
søknad 

Total 
anleggspri
s 
(inkl. mva) 
 

Andel 
Spille-
midler 
 

Tidligere 
kom. 
støtte 
 

Søker 
Kom. 
støtte 
2022 
 

1 Turstier 
Bjerke 
stadion 
 

Bjerke IL 
Fotball 
 

Ny 2020, 
ikke 
fornyet 
2021 
pga 
mangler 
ved 
søknad 
Fornyet 
2022 
 
 

810 192,- 405 096,-  95 479,- 

 

 

7.3  Fremtidige prosjekter som er meldt inn – Uprioritert liste 
 

Nannestad kommune har mottatt følgende innspill til anlegg og områder for idrett, 

friluftsliv og fysisk aktivitet de kommende årene:  

 



32 

 

Ordinære anlegg 
Søker og prosjekt Antatt 

oppstart 
 

Budsjetterte 
totalkostnader 
 

Forventede 
spillemidler 
 

Evt. 
kommentarer 
 

Bjerke IL fotball 
Kunstgressbane 5‘er 
fotball 
 

2023 1. 800’ 600’ 
 

 

Åsen IL 
Arrangementshus/ 
garderobeanlegg 

2023 1.500’ 500’ Huset har 
setningsskader 
 

Bjerke IL fotball 
Arrangementshus 2 
 

2022 600’ 200 ‘ 
 

 

Åsen IL 
Rulleskianlegg 
 

 2.500’ 833’ 
 

 

Åsen IL 
Laserskytebane/ 
Laserbiathlon 
 

 400’ 
 

  

Holter IL 
Gressbane 
 

    

Åsen IL 
Maskingarasje del 2 
 

2022 600’ 200’ 
 

 

Bjerke IL Fotball 
fotballhall 

2023 
 

   

 

Nærmiljøanlegg 
Søker og prosjekt Antatt 

oppstart 
 

Budsjetterte 
totalkostnader 
 

Forventede 
spillemidler 
 

Evt. 
Kommentarer 
 

Nannestad kommune 
Rehabilitering av 
Preståsen lysløype 
 

 400’ 200’ Lysløypen har 
tidligere 
mottatt 
spillemidler og 
har nå et stort 
vedlikeholdsbehov 
 

Nannestad IL 
Skøytebane/ 
fleridrettsbinge 
 

2021/ 
2022 
 

1.200’/2.000’ 600’/1.000’ 
 

 

Åsen IL 
Lysløype del 3 
 

2022 600’ 200’ 
 

 

Nannestad IL 
Skate/aktivitetsplass 
 

2024 500’  
 

250’  

Nannestad IL 
Terreng/turløype 

2021 250’  
 

125’  

Nannestad og Bjerke 
Løypekjørerlag 
Løypemaskin 
 

    

Åsen IL, 
Basis/skileikanlegg 
 

2021 100’  
 

50’  
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7.4  Drift og vedlikehold 
 

Kulturdepartementets krav er at det skal foretas en analyse av antatte drifts- og 

vedlikeholdskostnader i tilknytning til det prioriterte handlingsprogrammet. Dette 

har vi fått av organisasjonene som søker spillemidler, i og med at de fleste 

idrettsanleggene i kommunen eies og drives av organisasjonene/idrettslagene. 

Kommunen spiller en sentral rolle ved å yte tilskudd til driften og ved at kommunen 

har et godkjenningsansvar overfor de enkelte anleggene. Drift av anlegg og 

områder for idrett og friluftsliv omfatter bl.a. idrettslige, miljømessige, økonomiske, 

tekniske og administrative oppgaver. Utgiftene er ofte betydelige, og dekkes til 

vanlig ved kommunale bevilgninger, leieavgift for brukerne, billettinntekter, tilskudd 

fra organisasjoner og bedrifter, reklame- og sponsorinntekter, tilskudd fra 

anleggseieren og dugnadsinnsats. 

I og med at det er mange anlegg som finnes i kommunen som er drevet i regi av 

idrettslag og velforeningene, gjøres arbeidet for en stor del på dugnad. Kommunen 

har vedtatt retningslinjer for driftstilskudd til lag og foreninger med egne anlegg. 

 

Friluftslivets ferdselsårer 

Miljødirektoratet startet i 2019 en femårig, nasjonal satsing på friluftslivets 

ferdselsårer. Det legges opp til en tung satsing i Viken, og målet er at alle 

kommunene skal lage planer for friluftslivets ferdselsårer (planer for stier, løyper, 

sykkelstier og/eller ro- og padleleder) i løpet av prosjektperioden (2019–2023).  

Nannestad kommune fikk i 2020 midler til prosjektet og ønsker å innlemme en plan 

for friluftslivets ferdselsårer i forbindelse med rullering av kommunedelplan for 

idrett og friluftsliv som er under arbeid.  

Planen skal gi en beskrivelse av nåsituasjon, og skissere tiltak for å ivareta og 

utvikle ferdselsårene i tråd med mål som er satt for planarbeidet. I tillegg til 

ferdselsårer er det naturlig at planen omhandler utgangspunkt for turer og turmål. 

Eksempler på utgangspunkt og turmål kan være parkeringsplasser, 

kollektivknutepunkt, utsiktspunkt, serveringshytter eller andre attraksjoner, som for 

eksempel kulturminner. Planen kan vise hvordan slike “målpunkt” knyttes sammen 

med ferdselsårer for å gi et godt og attraktivt tilbud. 

 

               

8. Definisjoner og henvisninger 
 

Begrep som er brukt i kommunedelplanen er basert på definisjoner brukt i” 

Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet” (2014) og ”Bestemmelser om 

tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2020”, utarbeidet av 

Kulturdepartementet, samt «Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid» fra 

Strategiutvalget for idrett (2016). 

 

Idrett: Med idrett forstås aktivitet i form av trening eller konkurranse i den 

organiserte idretten. 
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Friluftsliv: Klima- og miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og 

fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser. 

Fysisk aktivitet: Med fysisk aktivitet forstås enhver aktivitet der man bruker 

musklene/kroppen som gir økt energiforbruk. 

Hverdagsaktivitet: Med hverdagsaktivitet så forstås det som en aktivitet der ikke 

aktiviteten i seg selv, eller resultatet av aktiviteten er målet. Hvordan vi forflytter 

oss fra A til B eller hagearbeid er eksempler på hverdagsaktivitet. 

Organisert aktivitet: Med organisert aktivitet menes en aktivitet som drives og ledes 

av noen, for eksempel på et treningssenter med faste gruppetimer ledet av 

instruktører, eller fjellturer ledet av turledere fra en friluftslivsorganisasjon. I dette 

ligger gjerne en grad av tilrettelegging, planlegging og gruppetilhørighet. 

Egenorganisert aktivitet: Egenorganisert aktivitet innebærer at individene selv står 

for planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene. Egenorganisert aktivitet kan 

foregå på mange arenaer, f.eks. i et idrettslag, på et treningssenter, i nærmiljøet 

eller ute i naturen. 

Folkehelse: Folkehelseloven definerer folkehelse som en betegnelse på 

befolkningens helsetilstand, og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen.  

Folkehelse er både psykisk og fysisk helse, og idrett og fysisk aktivitet kan ha 

positiv innvirkning på dette. 

I spillemiddelordningen opererer departementet med følgende klassifisering av 

idrettsanlegg: 

Nærmiljøanlegg: Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for 

egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig i tilknytning til bo- og/eller 

oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Anleggene 

eller områdene skal være fritt allment tilgjengelige for egenorganisert fysisk 

aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen for øvrig.  

Nærmiljøanlegg skal ikke utformes for å dekke behovet for anlegg til den 

organiserte idretten. 

Ordinære anlegg: Ordinære anlegg er de tilskuddsberettigede anlegg som fremgår 

av Kulturdepartementets publikasjon V-0732 «Bestemmelser om tilskudd til anlegg 

for idrett og fysisk aktivitet». 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. 

Interkommunale idrettsanlegg: Interkommunale idrettsanlegg er større 

kostnadskrevende anlegg der to eller flere kommuner inngår en skriftlig avtale om 

eierskap, investering og drift. Det er kulturdepartementet som kan gi et anlegg en 

interkommunal status. 

Nasjonalanlegg: Nasjonalanlegg er idrettsanlegg som tilfredsstiller tekniske og 

funksjonelle standardkrav for avvikling av relevante internasjonale mesterskap og 

konkurranser. Ordningen er meget begrenset, og det er Kulturdepartementet som 

etter uttalelse fra Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 

(NIF) gir et anlegg denne statusen. 
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Friluftsområde og friområde: Frilufts- og friområder blir brukt som fellesnevner på 

grønne områder som er tilgjengelige for allmenn fri ferdsel. Friluftsområde er store, 

ofte uregulerte områder som i hovedsak er i privat eie, og som omfattes av 

allemannsretten. Det er ikke krav om parkmessig opparbeidelse, kun tilrettelegging 

for bruk. Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening. 

Friområde er avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeidelse for 

allmenn rekreasjon og opphold. 
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9. Vedlegg  
 

Kommuneplankartet 

 

 

 

 


