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1. Kommunestyrets vedtak 15.05.2013 i politisk sak 13/47
1. Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013 – 2024 vedtas.
2. Grunn- og driftstilskudd til idretten vurderes i forbindelse med behandlingen av budsjett og
økonomiplan.
3. Kommunens bidrag ved etablering av nye spilleberettigete anlegg differensieres ut fra
anleggets formål og målgrupper:
a. Kategori 1: Anlegg som etableres for at kommunen skal kunne utføre sine oppgaver
knyttet til skole eller annet - inntil 100% delfinansiering
b. Kategori 2: Anlegg som er initiert av idretten og som samsvarer med kommunens mål og
strategier - inntil 33% delfinansiering
c. Kategori 3: Andre anlegg - ingen kommunal delfinansiering.
4. Gjerdrum kommune vil søke å gjennomføre handlingsprogram for perioden 2013 – 2024 slik
det er beskrevet i plandokumentet.
5. Rullerende handlingsprogram; tabell 1 og 2, vedtas. Handlingsprogrammet rulleres årlig i
forbindelse med behandling av søknader om spillemidler.
6. Handlingsprogram for 2014 legges fram for politisk behandling i desember 2013.
7. Kommunal finansiering forutsetter vedtak knyttet til budsjett og økonomiplan.
8. Investerings- og driftsmidler knyttet til svømmehall og idrettshall vurderes innarbeidet i
økonomiplanen.
9. Kommunestyrets vedtak gjengis i det vedtatte plandokument.

2. Kommunestyrets vedtak i politisk sak 19/13
1. Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013 – 2024 legges
ut til offentlig ettersyn i perioden 01.02.13 – 01.04.13.
2. Det arrangeres et åpent møte i høringsperioden.
3. Innspill til planen mottas i samme periode og innarbeides i høringsutkastet.
4. Finansieringen av behovet for økonomiske midler i 2013 avklares i forbindelse med
fremleggelsen av rapport for 2. tertial. Videre behov innarbeides i neste økonomiplan og
budsjett.
5. Planen skal ha et handlingsprogram som inneholder et oppdatert anleggsregister, samt viser
status for innkomne søknader og forslag til prosjekter hvor det anbefales kommunal
medfinansiering.
6. Rullering av handlingsprogrammet inngår som en del av den ordinære økonomiplanprosess.
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3. Innledning / mandat
Planarbeidet ble igangsatt etter følgende vedtak i kommunestyret 25.03.09 PS 1812/2009. Gjerdrum
kommune vedtar å igangsette revidering av ”Tematisk kommunedelplan for anlegg og områder for
idrett- og friluftsliv i Gjerdrum 2004-2014”.
Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013 – 2024 skal vise status
og utviklingstrekk innen idretten samt legge føringer for satsinger i planperioden.
Planen har et handlingsprogram som viser prioritering og gjennomføring av tiltak. Dette
handlingsprogram må rulleres årlig som en del av kommunens økonomplanarbeid.
Det ble opprettet en arbeidsgruppe1 for arbeidet med revisjon av planen. Arbeidsgruppen skulle
arbeide særskilt for god medvirkning fra kommunens innbyggere, lag og organisasjoner, samt drøfte
viktige tema og utfordringer i planarbeidet. Gruppa har hatt tre møter i oppstartsfasen. Det er i
tillegg gjennomført et folkemøte og tre dialogmøter med 3 temaer.
 Uteområdet rundt Veståsen skole.
 Drømmen om oppvekstjordet.
 Møte mellom hesteforeningene og skigruppa vedr bruka av stier og løypenett i marka.

4. Formålet med planen
Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet skal være et styringsredskap for å oppnå Gjerdrum
kommunes målsetninger på feltet. Planen er styrende for kommunens, idrettslagenes og
velforeningenes planer om utbygging av friluftsliv- og idrettsanlegg.
Kommunen har ansvar for å se alle anlegg i en helhet slik at kommunale anlegg, særlig i tilknytning til
skolene, kan brukes av frivillige organisasjoner.
Planen har status som kommunedelplan etter Plan- og bygningsloven, og gir innspill til øvrige planer i
kommunen som kommuneplan, områdeplaner, handlingsplan/økonomiplan og ulike
virksomhetsplaner. Planen skal legges til grunn ved utarbeidelse av arealplan og reguleringsplaner,
og skal være retningsgivende for all saksbehandling som berører fagområdet. Planen bygger på
føringer lagt i kommuneplanen for Gjerdrum 2012-2024.

1

Arbeidsgruppa var sammensatt av:
 En repr. fra Gjerdrum Idrettsråd (GIR)
 En repr. fra organisasjoner som representerer friluftslivet i Gjerdrum. (FRI)
 En repr. fra skolene (Skole)
 SLT-koordinator /fritidsleder (SLT-K)
 En repr. fra teknisk etat. (TEK)
 En repr. fra GIL
 En repr. Fra Gjerdrum skytterlag.
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5. Utviklingstrekk
Demografiske endringer
I perioden fra 2001 til 2011 har befolkningen i
Gjerdrum vokst med 30%. Aldersgruppen 13-15
år er økt med 47%, mens aldersgruppen 16-19
år er økt med 41%. Økningen i antall barn og
unge fører til økt behov for arenaer for ulike
aktiviteter. Den organiserte idrett får behov for
økt kapasitet ved sine anlegg som følge av
befolkningsveksten.

Folkemengde i Gjedrum 2001 og 2011
2001

2011

Endring
(nom.)

Endring %

0 år
1-5 år
6-12 år
13-15 år
16-19 år
20-44 år
45-66 år
67-79 år
80-89 år
90 år eller eldre

52
390
527
199
253
1 739
1 153
316
99
17

75
424
624
293
356
2 102
1 651
459
136
27

23
34
97
94
103
363
498
143
37
10

44 %
9%
18 %
47 %
41 %
21 %
43 %
45 %
37 %
59 %

Totalt

4 745

6 147

1402

30 %

Medlemsutvikling i idrettslagene
I perioden fra 2004 til 2011 er det skjedd
endringer ved status og medlemstall for
idrettslagene i kommunen. Antall medlemmer
tilsluttet Gjerdrum Idrettsråd er økt med 19% fra
2.594 til 3.094 i denne perioden. Det største
idrettslaget, GIL, har hatt en medlemsutvikling
som i stor grad samsvarer med utviklingen for
idrettsrådet ved at medlemstallet er økt med
18% i perioden. Gjerdrum Golfklubb, hvor
medlemstallet er doblet, er den forening som
har vist sterkest vekst i perioden.
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6. Idrettens betydning for Gjerdrum
Idrettslagene i Gjerdrum har til
sammen 3.094 medlemmer (tall fra
NIF per 2011). Dette tilsvarer
halvparten av Gjerdrums folketall.
Til sammen 1.772 barn og unge i
alderen fra 0 – 19 år er registrert
som medlemmer i en av våre
idrettslag. Dette tilsvarer 78% av
antall innbyggere i disse
aldersklassene.
Gjerdrum Idrettslag er det
dominerende idrettslaget med i alt
1.889 medlemmer, hvorav hele
1.062 medlemmer tilhører aldersklassene fra 0 til 19 år.
Andelen medlemmer i aldersklassene 0-19 år fordeler seg slik mellom idrettsforeningene:










Gjerdrum Atletklubb: 100%?
Gjerdrum Idrettslag: 56%
Gjerdrum Orienteringslag: 42%
Gjerdrum Motorklubb: 45%
Romeriksåsen Sykkelklubb:
40%
Ask Billiard Club: 21%
Gjerdrum Golfklubb: 20%
Gjerdrum Og Omegn
Helsesportlag: 12%
Gjerdrum Hestesportsklubb:
44%

Idrettslagene har samlet sett størst
oppslutning i aldersgruppen 6-12 år
hvor antall medlemmer utgjør hele
112% av antallet innbyggere i denne aldersgruppen. Oppslutningen synker til 85% for aldersgruppen
13-19 år.
Totalt sett utgjør medlemsmassen i Gjerdrums idrettslag 50% av kommunens innbyggertall. Dette er
den høyeste andelen medlemmer blant kommunene på Øvre Romerike
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Eidsvoll

340

2 145

1 340

379

3 166

7 370

Andel av
kommunens
innbyggertal
34 %

Gjerdrum

125

701

553

126

1589

3094

50 %

Hurdal
Nannestad
Nes
Ullensaker

12
97
384
653

199
1091
1853
3 599

201
694
1310
2 033

48
223
658
1 015

532
1354
3623
4 884

992
3459
7828
12 184

37 %
30 %
40 %
39 %

Antall medlemmer i
idrettsforeninger

0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år og
eldre

Totalt

Totalt er oppslutningen blant jenter 38% i Gjerdrum. Dette er i stor grad i samsvar med andelen de
andre ØRU-kommunene har. Hurdal
har høyest andel med 42%.
Så lenge andelen av jenter er en god
del lavere enn hos gutter bør behovet
jentene har for idrettsanlegg ha et
ekstra fokus i forhold til nybygg av
idrettsanlegg. Utviklingstendenser fra
andre kommuner kan tyde på at
eksempelvis idretter som dans,
fotball, svømming og sykkel er
populære idretter for jenter.
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7. Anlegg
Anleggsoversikt
Fotballbaner: I henhold til opplysninger fra Gjerdrum idrettslag har dagens fotballbaner en samlet
kapasitet på ca. 2.600 brukstimer per år. Idrettslagets behov per dato utgjør ca. 5.700 brukstimer.
Behovet er anslått å stige til ca. 8.200 brukstimer i 2020 som følge av forventet befolkningsvekst.
Idrettshaller: Gjerdrum idrettslag tilbyr hallidretter som håndball, innebandy, idrettsskole for barn,
trimgrupper for voksne, bordtennis, taekwondo og fotballtrening om vinteren. I tillegg har både
Langrenn og Alpint/Hopp behov for å kunne disponere innendørsflater for å kunne gi tilbud om
barmarkstrening for sine utøvere. Disse aktiviteter er lagt til Gjerdrum idrettspark og skolenes
gymnastikksaler. Som følge av befolkningsvekst og medlemsvekst opplever idrettslaget nå at
hallkapasiteten er sprengt og at det er behov for en ny flerbrukshall. Når idrettshallkapasiteten i
Gjerdrum er så presset som det er i dag, fører dette til at det ikke er treningstid å fordele til de
gruppene som bare ønsker å trene og ha det gøy.
Skianlegg: Det er etablert alpinbakke og hoppbakker i Kniplia og lysløpe ved A-brua. Lysløypa er
tilknyttet til skiskytteranlegget ved Merketremyra. GIL ønsker å etablere et flerbruksanlegg med egen
stadion som skal være i bruk hele året for aktiviteter/idretter som sykkel, orientering og rulleski på
sommeren og skiskyting og langrenn om vinteren. Anlegget bør også være tilrettelagt for
funksjonshemmede. e.
Skiløyper: Forholdene i Gjerdrum ligger til rette for at innbyggerne i stor grad kan gå på ski fra
boligen og ut i marka. For ytterligere å legge til rette for skiturer, trening og konkurranser vil det bli
kartfestet en trasé fra Gjerdrum Idrettspark / Gjerdrum ungdomsskole ut mot løypenettet i marka via
Kniplia. Det er i tillegg behov for å videreutvikle dagens løypenett i lysløypa/A-brua.
Sykkeltraséer: Romeriksåsen sykkelklubb utøver en stor aktivitet langs traséer i marka. Det kan være
behov for dedikerte sykkeltraséer for å redusere konfliktpotensialet med annen ferdsel.
Traséer for ridning: Det utøves en viss aktivitet langs traséer i marka. Det kan være behov for
dedikerte ridetraséer for å redusere konfliktpotensialet med annen ferdsel.
Orienteringskart: Gjerdrum Orienteringslag har utarbeidet en rekke kart for marka rundt Gjerdrum.
Laget har organisert nasjonale konkurranser.
Motorsport: Gjerdrum Motorklubb driver med motocross. Klubben driver sin aktivitet på egen
treningsbane i Kniplia. Banelengde ca. 700m.
Atletsport: Gjerdrum Atletklubb har treningslokaler i underetasjen på Gjerdrum Bo- og
behandlingssenter.
Skytesport: Gjerdrum Pistolklubb har lokaler i Gjerdrum idrettshall og samarbeider med Gjerdrum
skytterlag. Skytebanen i Ulvedalen har en 100 meters bane med løpende elg og elektroniske skiver. I
tillegg er det en leirduebane. Gjerdrum og omegn helsesportlag har anlegg for bueskyting.
Biljard: Gjerdrum kulturhus tar sikte på å kunne tilby lokaliteter for biljard.
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Golf: Gjerdrum golfklubb har anlagt en 9 hulls golfbane som benyttes av alle aldersgrupper.
Manglende anlegg: Kommunen mangler anlegg for populære idretter som svømming, mindre anlegg
for skøyteaktiviteter / ishockey, friidrett. En hockeybane kan kombineres med bandy på sommers tid.

Drift og vedlikehold
Kommunen eier og har driftsansvar for skolebygningene med tilhørende arealer som brukes av
frivilligheten. Gjerdrum Idrettspark SA har investerings-/driftsansvar for idrettsanleggene i
Idrettsparken. Alle andre idrettsanlegg drives av idrettslagene.
Støtte til drift av anlegg vedtas i kommunens årlige budsjetter. Nivået på disse tilskudd har ikke økt i
samsvar med kostnadsutviklingen. Dette gjelder kostnader knyttet til løypekjøring, vedlikehold av
fotballbaner, og driftsstøtten til Gjerdrum Idrettspark.
Det anbefales at Gjerdrum kommune satser på utvikling og drift av anlegg som kan tjene behovene
for skole og frivillig sektor. Dette kan sikre tildeling av spillemidler, samtidig med at aktørene får en
forutsigbarhet når det gjelder kostnader knyttet til investeringer og drift.

Tilskudd
Kulturdepartementets register for idrettsanlegg og spillemiddelsøknader
(www.idrettsanlegg.no)
KRISS (omdøpt til idrettsanlegg.no)ble etablert i 1997 og er Kulturdepartementets register for
idrettsanlegg og spillemiddelsøknader. Dataene skal årlig oppdateres av kommunene. I tillegg pågår
det fortløpende kvalitetssikring, oppdatering og videreutvikling av registeret. Registeret inneholder
både de anlegg som har mottatt spillemidler og de anlegg som er bygd uten en slik støtte. I
november 1999 var det i KRISS registrert 23.023 eksisterende anleggs-steder bestående av 40.880
anleggsenheter (inkl. friluftsanlegg og kulturbygg). I registeret finnes informasjon om byggeår,
størrelse, utforming, finansiering, spillemiddelsøknad, samt kartkoordinater.
Registreringer i idrettsanlegg.no for Gjerdrum
Databasen har registrert i alt 103 anlegg (og tiltak) i Gjerdrum kommune med slik status per februar
2012:






Eksisterende:
Planlagt:
Urealisert:
Nedlagt:
Midlertidig stengt:

82
9
3
7
2

Antall anlegg (og tiltak) i Gjerdrum, per februar 2012, fordeler seg slik det framgår av vedlegg 2.
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Anleggsdata (idrettsanlegg.no) Oppdatert februar 2012
25

22
20

15

15

10

9
6

5

4
1

0

0

4

4
2

1

0

7

6

1

0

Aktivitetsanlegg

Bad og
svømmeanlegg

Bueskytteranlegg

Diverse
anlegg

Flerbrukshall

Fotballanlegg

Golfanlegg

Idrettshus

Kart

Eksiterende

9

0

1

0

1

4

4

6

22

2

1

Planlagt

0

0

0

1

0

3

0

0

1

1

0

Urealisert

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Nedlagt

2

0

0

0

0

0

0

0

3

Midlertidig stengt

0

1

0

0

0

1

0

0

0

MotorsportKulturbygg
Skianlegg
anlegg

Skøyteanlegg

Friluftsliv

Aktivitetssal

Skyteanlegg

15

0

6

4

7

0

0

1

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Status for tildeling av spillemidler til Gjerdrum
Gjerdrum har i henhold til KRISS blitt tilført 19,9 mill. kr til anlegg, og andre tiltak.

De største tildelinger utgjøres av 5 mill. kr til flerbrukshall, 4,5 mil. kr til kulturbygg og 1,9 mill. kr til
skianlegg.

8. Overordnede føringer og aktuelle planer
Plandokumentet er knyttet opp til de føringene som er satt på nasjonalt, regionalt og kommunalt
plan.

Statlige føringer
St.melding nr. 26, 2011-2012 ”Den norske idrettsmodellen”
Kulturdepartementet har gjennom idrettspolitikken et ansvar for å legge til rette for idrett og fysisk
aktivitet i form av trening eller mosjon på fritiden. På denne bakgrunn kan følgende overordnede mål
utledes for den statlige støtten til idrettsformål:
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Alle skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og mosjon.
Den frivillige, medlemsbaserte idretten skal sikres gode rammevilkår for å gi grunnlag for et
omfattende og inkluderende aktivitetstilbud. Det legges særlig vekt på å utvikle attraktive tilbud
til barn og ungdom.
Samfunnet skal være godt tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet.
Toppidretten skal styrkes ut fra dens rolle som identitetsskaper og dens bidrag til en positiv
prestasjonskultur i det norske samfunn. Toppidrettsutøvere skal derfor gis treningsmuligheter
som bidrar til prestasjoner på internasjonalt toppnivå innenfor etisk forsvarlige rammer.

Selv med et overordnet mål om å legge til rette for at alle som ønsker det skal ha mulighet til å drive
idrett og fysisk aktivitet, er det enkelte prioriterte målgrupper som det er særlig viktig at den statlige
virkemiddelbruken rettes inn mot å nå.
Stortinget har behandlet stortingsmelding om den norske idrettsmodellen Forslag til tiltak og
satsingsområder fikk støtte fra et flertall på Stortinget. Viktige satsingsområder for den statlige
idrettspolitikken de kommende år er blant annet økt satsing på anlegg for idrett og egenorganisert
fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, særskilt satsing på idrettsanlegg i storbyer og pressområder, bidra
til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten, økt satsing på ungdomsidrett og
målrettet satsing for å nå inaktive.
Barn og ungdom
Barn og ungdom vil fortsatt være de viktigste målgruppene for den statlige idrettspolitikken. Med
barn menes aldersgruppen 6 til 12 år, mens ungdom er definert som aldersgruppen 13 til 19 år.
Personer med nedsatt funksjonsevne
Regjeringen vil legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og
fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger. Dette vil ligge til grunn for virkemiddelbruken
både på aktivitets- og anleggsområdet.
Inaktive
Det vil være et mål for den statlige idrettspolitikken å legge til rette for at personer som i dag er
fysisk inaktive, kommer i gang med aktivitet.
St.melding nr 39, 2000-2001, ”Friluftsliv - Ein veg til høgare livskvalitet” understreker at det
er et nasjonalt politisk mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende,
trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig.
St.melding nr 16, 2002-2003, ”Resept for et sunnere Norge” tar for seg helsepolitikken hvor
hovedbudskapet å forbygge mer for å reparere mindre. Se anleggsplanen fra Nittedal side 32/33.
Noen av strategiene er:
•
•
•

Skape gode forutsetninger for å kunne ta ansvar for egen helse
Bygge allianser for folkehelse
Helsetjenestene: Forbygge mer for å reparere mindre, levesett, livsstilsvalg, fysisk
aktivitet/inaktivitet, idrett, kosthold, kostvaner, forbruk av frukt og grønt, mobilisere og
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samordne ulike aktører, helhetlig folkehelsearbeid og grønne resepter er noen tema som er
nevnt.
St.melding nr 8, 1998-1999, ”Deltaking og likestilling” har full integrering og inkludering for alle
som et overordnet mål for staten. KUD har utarbeidet regler for hvordan idrettsanlegg og
lokale/regionale kulturbygg skal tilrettelegges for funksjonshemmede brukere i heftet
”Idrettsanlegg og funksjonshemmede” (veileder fra Kulturdepartementet). Tilrettelegging er en
forutsetning for tilskudd fra spillemidlene, og plan og bygningslovens forskrifter ligger til grunn for
godkjenning av ulike typer idrettsanlegg.

Regionale føringer
Sektorplan for anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2010-2013. Planen skal være
styringsverktøy for idretts- og friluftspolitikken til fylkeskommunen og kommunen. Den skal angi
styringsmål, strategier, prioriteringer og tiltak for regionen.
Det er også satt ned en arbeidsgruppe og styringsgruppe med representanter fra alle ØRU
kommunene, med mål om å lage en felles plan for idrettsanlegg på Øvre Romerike.

Kommunale føringer
Kommuneplan for Gjerdrum
Kommuneplan for Gjerdrum 2012-2024, vedtatt av Kommunestyret 09.05.2012. Det er viktig at
underliggende planer, slik som denne kommunedelplanen, kobles tett opp mot den vedtatte
Kommuneplanen som gir de overordnede føringene for utvikling av idrett og fysisk aktivitet i
kommunen.
Visjon
Tenke helhet, se muligheter og handle sammen!
Føringer for kommunedelplanen:


Styrke samhandlingen med frivilligheten

Fokusområder og mål
Oppvekst: Gjerdrum kommunes mål er at alle barn og unge skal oppleve en trygg og god oppvekst.
Dette må skje i samspill med kompetente rollemodeller.
For å få til dette må vi lykkes med:
1.
2.
3.
4.

Skape gode læringsarenaer
Skape trygge og gode oppvekstsvilkår
Ha inkluderende og kompetente rollemodeller
Gode og varierte fritidsmuligheter

Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett, friluftsliv og nærmiljø

Side 13

Føringer for kommunedelplanen:







Kompetanseutvikling for alle som jobber med barn og unge
Høre på barn og unge før det fattes beslutninger som påvirker deres hverdag
Helhetlig tilnærming til samarbeid med lag og foreninger
Konkrete tiltak mot mobbing på alle nivåer og på alle arenaer
Sikring av møteplasser, frilufts,- idretts- og lekearealer
Interkommunalt samarbeid om større anlegg

Idrettens bidrag:
Etterleve barneidrettsbestemmelsene
Tilby kompetanseheving av tillitsvalgte/trenere/ledere/dommere
Ungdomsrepresentanter i idrettslagsstyrene
Utvikle og bruke Ressursnettverk for barn og unge (RBU)
Tilby leder-/trenerutdanning for ungdom (YouMe prosjektet og andre ungdomsprosjekter)
Arrangere sommeraktivitetsuka Jeg fant, jeg fant
Drive forebyggende holdnings- og antidopingarbeid (eks vis sertifisere idrettslag som Rent
Idrettslag)
 Tilby alternative aktivitetstilbud med fokus på lek og aktivitetsutfoldelse (eksempelvis Åpen
Hall)








Folkehelse og omsorg: Gjerdrum kommunes mål er at alle innbyggere skal ha tilgang til gode og
forutsigbare tjenester.
Det forutsetter at alle tjenester er definert og beskrevet tydelig når det gjelder innhold, kvalitet og
kvantitet. Alle tjenester skal utføres i respekt for og i dialog med brukeren.
For å få til dette må vi lykkes med:
1. Nivå på tjenestene er definert både mht. til kvalitet og kvantitet.
2. Brukerdialog basert på respekt, likeverdighet og tverrfaglig samordning
3. Tilgang på friluftsliv og varierte fritidsaktiviteter
Føringer for kommunedelplanen:






Forebygging framfor reparasjon
Universell utforming og godt vedlikehold av uterom
Legge til rette for arenaer for sosial samhandling
Helhetlig tilnærming til samarbeid med lag og foreninger
Vektlegging av folkehelse i utviklingen av nye tilbud

Idrettens bidrag:
 Fellesskap og trivsel gjennom dugnad og deltakelse
 Aktivisering av inaktive gjennom aktivitetskonsepter som fysisk trening på grønn resept, Aktiv
på dagtid, 30 pluss og 60 pluss
 Hindre frafall fra idretten
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 Øke jente- / kvinneandel i idretten
 Røyk- og snusfrie idrettsanlegg
 Tilrettelegge for uorganisert idrett i tur- og skiløyper m.v.
Næringsutvikling: Gjerdrum kommunes mål er at vi utvikler et variert næringsliv med flere lokale
arbeidsplasser.
For å få til dette må vi lykkes med:
1.
2.
3.
4.

Tilgang på varierte næringsarealer
Etablering av kompetanse-arbeidsplasser
Levende sentrum med kompetansearbeidsplasser
Etablerer- og næringsvennlighet

Føringer for kommunedelplanen:





Videreføre og realisere anbefalingene fra plansmien
Utarbeide strategisk handlingsplan for næringsutvikling
Tilgang ledige næringsarealer for nyetableringer
Gjenbruk/transformasjon av eksisterende arealer i sentrum

Idrettens bidrag:
 Utvikling av sosial infrastruktur som en del av utvikling av sentrumsplanen
 Samarbeid om å etablere Idrettsbarnehage og/eller Idrettsfritidsordning i tilknytning til
idrettsanlegg
 Utvikle samarbeidet med kommersielle treningstilbud slik som Gjerdrum fysioterapi og trening
(GFT)
Klima og miljø: Gjerdrum kommunes mål er å kutte i utslipp av klimagasser og bidra til en effektiv
energiutnyttelse.
Det viktigste grep for å nå disse mål, er å holde fast på en bærekraftig areal- og ressursforvaltning.
Konsentrasjon av ny boligbebyggelse i og nært Ask sentrum reduserer transportbehovet og gir
mulighet for økt kollektivandel for arbeidsreiser ut av kommunen.
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For å få til dette må vi lykkes med:
1. Bærekraftig areal- og ressursforvaltning
2. Bærekraftig energibruk
Føringer for kommunedelplanen:









Legge til rette for fortetting og sentrumsutvikling
Boligbygging i tilknytning til kollektivakser, samt etablere gode og nok innfartsparkeringer
Øke andel miljøvennlig transport og forflytning
Gang- og sykkelveger mellom boligområder og sentrum
Arealeffektive kommunal bygningsmasse og høy utnyttelsesgrad / sambruk
Etablere nærvarmeanlegg basert på fornybar energi nær Ask
Energieffektiv kommunal bygningsmasse
Unngå nedbygging av viktige naturområder

Idrettens bidrag:
 Redusert bilbruk i forbindelse med idrettsaktiviteter
 Sambruk av arealer mellom skole og idrett
 Energieffektiv oppvarming og belysning
Økonomi: Gjerdrum kommune har satt som mål at vi skal ha en bærekraftig kommuneøkonomi.
Gjeldsgraden må reduseres for å oppnå, i et langsiktig perspektiv, en økonomisk handlefrihet som
gjør at vi kan levere lovpålagte tjenester og kunne gjennomføre de ikke lovpålagte tiltak som
innbyggerne etterspør og kommunestyret prioriterer.
For å få til dette må vi lykkes med:
1. God økonomistyring i alle enheter
2. Forutsigbare driftsrammer
3. Bærekraftig gjeldsgrad
Føringer for kommunedelplanen:






Gode økonomiplan- og budsjettprosesser basert på helhetlig planmessig tilnærming
Bærekraftig investeringsnivå
Gjennomsnittlig folketilvekst: 2,5% per år
Ta vare på de verdier kommunen allerede har
Definerte tjeneste- og servicenivåer

Idrettens bidrag:
 Frivillig innsats gir kostnadsbesparelser
 Egenkapital, dugnad og sponsormidler til etablering og drift av anlegg og aktiviteter
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9. Kommunedelplanens utviklingsmål
Folkehelse for alle
God folkehelse forutsetter at flest mulig av kommunens innbyggere utøver jevnlig fysisk aktivitet i
samsvar med egne forutsetninger. Det innebærer at kommunen, i samarbeid med lag og foreninger,
legger til rette for ulike aktivitetsmuligheter:
1. Grønne korridorer mellom viktige boligområder og områder for friluftsliv, idrett og
nærmiljøanlegg.
2. Utvikling av aktivitetstilbud tilpasset ulike aldersgrupper og fysiske forutsetninger.
3. Hindre frafall fra idretten for ungdom og unge voksne.

Idrett som inkluderende arena
I en kommune med stor tilflytting, vil idretten være en av de viktigste arenaer for å knytte sosiale
kontakter. Et robust sosialt nettverk virker forebyggende når det gjelder utvikling av helseproblemer
og antisosiale aktiviteter.
1. Tilbud om deltakelse i fysiske aktiviteter uavhengig av familienes økonomi.
2. Inkludering i idretten uavhengig av prestasjonsnivå.
3. Økt vekt på å rekruttere og beholde jenter i idretten.

Samhandling mellom kommunen og frivillig sektor
Gjerdrum er avhengig av et tett samarbeid mellom kommunen og frivilligheten for å kunne utvikle og
drifte anlegg og tilbud til kommunens innbyggere. Den frivillige innsats er en avgjørende forutsetning
for at kommunens innbyggere skal oppleve et trygt og stimulerende nærmiljø.
1. Sambruk av arenaer for idrett, friluftsliv og nærmiljø mellom skole og frivillighet.
2. God og jevnlig dialog mellom kommunen og frivilligheten.
3. Forutsigbare rammer for kommunal støtte til lag og foreninger.

Bærekraftige anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø
Velfungerende anlegg forutsetter at finansiering av etablering og bærekraftige driftsutgifter er
avklart. Anlegg med høye driftskostnader bør ha høy utnyttelsesgrad i samhandling mellom
kommunen og frivilligheten.
1. Etablering av nye anlegg må baseres på realistiske kalkyler for kostnader knyttet til etablering og
drift.
2. Det legges vekt på sambruk mellom skole og frivillighet når nye anlegg vurderes.
3. Det legges vekt på å utvikle lavterskeltilbud og nærmiljøanlegg.
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10.

Idrett og økonomi

Dagens økonomiske bidrag fra kommunen
Planen må baseres på dagens økonomiske ramme og gjeldende økonomiplan. Gjerdrum kommune
har følgende årlige tilskuddsordninger til idretten i bygda:
1. Grunntilskudd. Dette er tilskudd som fordeles etter antall medlemmer under 25 år som er
bosatt i Gjerdrum. Tilskuddet fordeles etter søknad og utgjorde i 2013 kr 380.000,2. Arrangementsstøtte. Dette er støtte til arrangering av arrangement, foredrag, temakvelder
og lignende. Tilskuddet fordeles etter søknad og utgjorde i 2013 kr 45.000,3. Støtte til mindre kultur-, idretts-, og friluftsanlegg. Dette er støtte til anlegg av mindre
karakter som har som mål og fremme nærmijøaktiviteter for barn og unge. Tilskuddet
fordeles etter søknad og utgjorde i 2013 kr 200.000,4. Faste tilskudd. Det settes av faste tilskudd som i 2013 utgjorde kr 205.000,- til:
a. GIL for Løypekjøring kr 110.000,b. GIL for vedlikehold av fotballbaner kr 60.000,c. Driftstilskudd Gjerdrum Idrettspark SA kr 35.000,-.
Gjerdrum Idrettspark får i tillegg ca. kr 360.000,- i årlig halleie for skolenes bruk av Idrettshallen. I
tillegg får lag og foreninger som tilbyr organisert treningsaktivitet for barn/unge i skolenes gymsaler
gratis leie av disse.

Fremtidige økonomiske bidrag fra kommunen
Satsing på helsefremmende tiltak
Kommunen er gitt nytt ansvar og nye muligheter knyttet til folkehelse. Den statlige politikk
understreker viktigheten av sykdomsforebyggende tiltak. Det bør innføres en mekanisme hvor en økt
andel av midler knyttet til forebygging kanaliseres til frivilligheten. Eksempelvis kan eventuelle
overskudd av samhandlingsmidler overføres til helsefremmende tiltak innenfor frivillig sektor.
Driftstilskudd til idrettslagene
Driftstilskudd til idretten har vært uendret de siste 10 år, mens antall medlemmer og aktiviteter er
økt.





I år 2000 var i alt 2.209 medlemmer tilsluttet Gjerdrum Idrettsråd
I år 2012 var i alt 3.158 medlemmer tilsluttet Gjerdrum Idrettsråd
Medlemsveksten i perioden har derved utgjort 43%
Konsumprisindeksen er økt med 25,5% i perioden januar 2000 til desember 2011.

I samme periode er kostnader, særlig knyttet til vedlikehold, drivstoff (løypekjøring) og strøm økt
betydelig.
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Representanter for idretten ønsker at:





Nivået på driftstilskudd per medlem fra år 2000 gjenopprettes.
Nivået på driftstilskudd til drift av anlegg justeres i samsvar med prisutviklingen.
Det etableres insentiv-ordninger for aktiviteter som fremmer kommunens mål og strategier,
eksempelvis økt jenteandel, redusert frafall og aktivisering av inaktive.
Kommunens bygninger og anlegg stilles kostnadsfritt til disposisjon for barne- og ungdomsidrett,
samt tiltak knyttet til aktivisering av inaktive i alle aldre.

Rådmannens anbefaling
I den kommende budsjett- og økonomiplanprosessen skal følgende endringer vurderes:
1. Grunn- og driftstilskudd til idretten for 2014 anbefales økt med 10 % i forhold til tilskuddet for
2013.
2. Grunntilskudd til idretten skal, som hovedregel, korrigeres i samsvar med konsumprisindeksen og
justeres i samsvar med medlemsutviklingen i disse foreninger.
3. Driftstilskudd skal, som hovedregel, justeres i samsvar med konsumprisindeksen.
4. Øvrige tilskudd skal, som hovedregel, justeres i samsvar med konsumprisindeksen.
For 2014 innebærer dette at den prisjusterte økning vil utgjøre 119.000,- kr.

Kommunens bidrag ved søknad om spillemidler
Kommunen skal bidra med følgende overfor lag/foreninger ved søknad om spillemidler:
1. Kommunen er behjelpelig med informasjon om, og søknad av spillemidler for kommunens
lag og foreninger.
2. Kommunen, idrettsrådet og frivilligheten inngår i dialog ved planer om etablering av nye
anlegg som vil være berettiget til spillemidler.
3. Kommunens bidrag ved etablering av nye spilleberettigete anlegg differensieres ut fra
anleggets formål og målgrupper:
 Kategori 1: Anlegg som etableres for at kommunen skal kunne utføre sine oppgaver
knyttet til skole eller annet - inntil 100% delfinansiering
 Kategori 2: Anlegg som er initiert av idretten og som samsvarer med kommunens
mål og strategier - inntil 33% delfinansiering
 Kategori 3: Andre anlegg - ingen kommunal delfinansiering.
4. Gjerdrum kommune kan stille med garantier og mellomfinansiering etter ordinær
saksbehandling av søknadene.
I tillegg kan bruk av utbyggingsavtaler være aktuelt for å få realisert idrettsanlegg, gjennom
eksempelvis sikring av arealer og eventuelle bestemmelser om opparbeiding av
friområder/fellesarealer i tilknytning til nye boligområder.
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11.

Handlingsprogram for perioden 2013 – 2024

De prosjekter som ansees som viktigst fra idrettens side er i dag lokalisert til/bør lokaliseres i nærhet
til Gjerdrum Idrettspark. Dette området er under regulering. Idrettens og kommunens behov for
arealer innenfor planområdet bør løses med et helhetlig grep i den pågående planprosessen for
sentrumsplanen for Ask.

Grønne korridorer
Anbefalinger fra plansmien: Kobling mot utmark i vest sikres slik at det kan etableres skiløyper helt
fra sentrum til marka. Ravinedraget vest for sentrum sikres, med gjennomgående tursti og det
etableres et sammenhengende turveisystem rundt hele sentrum.
Gjennomføring: Etablering av tursti gjennom ravinedraget forutsettes etablert ved bruk av
utbyggingsavtaler for tilstøtende boligområder.
Anbefalingene fra Ad hoc utvalg Trase for skiløype/gangveg fra Ask sentrum til marka ivaretas i
videre planarbeid:
1. Kartfestet løypetrasé fra Tegn3 anbefales inkorporert i områdeplanen for Ask sentrum. Mindre
justeringer mellom ungdomsskolen og krysningspunktet på Nystulivegen må påregnes.
2. Kartfestede løypetraséer fra Tegn3, med ulike alternativer anbefales behandlet videre under
arbeidet med Masterplan for Åsen. Anbefalt trasébredde er 6 meter.
3. Idrettslaget inviteres inn i masterplanarbeidet for fastsetting av endelige trasévalg.
4. Nordre løype fra framtidig barneskole, som ren vinterløype, anbefales hensyntatt i videre
planlegging og utbygging. Den største utfordring er krysning av Fjellvegen, noe som alternativt
kan løses ved kombinert løypetrasé og viltovergang.
5. Det kartfestes en trasé med 18 meters bredde, inkludert overgang over Nystulivegen og fram til
golfbanen.
6. Bredde på trasé over golfbanen vil være minimum 9 meter. Eventuell utvidelse til 18 meter må
avtales med golfklubben.
7. Krysning av Brådalsvegen anbefales med 2 underganger med 9 meters bredde.
Gjennomføring:
1. Løypetrasé fra innenfor planområdet Ask sentrum kartfestes som en del av områdeplanen.
Etablering av tiltaket må tidfestes i den kommende økonomiplanen.
2. Fastsetting av videre løypetraséer i marka skjer i forbindelse med Masterplan for åsen. Etablering
av tiltaket kan tidligst skje i forbindelse med neste rullering av kommuneplanen.

Svømmehall
Svømmehallen ved Gjerdrum barneskole er stengt. Det er vedtatt å flytte skolen slik at den blir
reetablert i nærhet av Gjerdrum ungdomsskole. En ny svømmehall er et svært viktig anlegg for både
å gi lovpålagt opplæring, samt å skape fysisk aktivitet for andre alders-/brukergrupper enn det
tilbudet vi gir i dag. Det er ønskelig å bygge ny svømmehall som kan brukes av alle skolene, samtidig
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med at kommunens innbyggere får tilgang til et folkebad og at idrettslaget kan få fasiliteter for
trening og konkurranser.
Gjennomføring: Etablering av en ny svømmehall skal i følge gjeldende økonomiplan skje i 2016.
Estimert netto investeringskostnad: 33,8 mill. kr.

Flerbrukshall
Gjerdrum Idrettspark har utarbeidet forslag til utvidelse av hallkapasiteten. Økt hallkapasitet foreslås
løst ved at det bygges en spillemiddelberettiget flerbrukshall i tilknytning til dagens idrettshall. Hallen
bør lokaliseres slik at den kan betjene skolene og idretten på en god måte.
Gjennomføring: Etablering av tiltaket må tidfestes i den kommende økonomiplanen. Estimert netto
investeringskostnad: 20,2 mill. kr.

Idrettspark
Gjerdrum Idrettspark har utarbeidet forslag til utvidelse av banekapasiteten i idrettsparken.
Anbefalinger fra plansmien: Idrettsarealet utvides for å sikre rom for nye anlegg, herunder
eksempelvis stadion, flerbrukshall, svømmehall. I dette området bør det også legges til rette for
uformelle aktiviteter.
Økt banekapasitet foreslås løst ved at det bygges spillemiddelberettigede baner/anlegg som kan
benyttes i samdrift med skolene – og inngå som en del av skolenes samlede uteområder.
Banene/anleggene bør lokaliseres slik at den kan betjene skolene og idretten på en god måte.
Gjennomføring:
1. Kartfesting av arealer til idrettsformål forutsettes å skje ved vedtak av Områdeplan for Ask
sentrum.
2. Opprusting av eksisterende kunstgressbane forutsettes å skje i regi av idretten.
3. Etablering av ny kunstgressbane forutsettes å skje i regi av idretten.
4. Mindre anlegg for lek og idrett forutsettes etablert i forbindelse med bygging av ny barneskole.

Skianlegg og tur-/skiløyper
Det er viktig å tilrettelegge for utvikling av tur- og skiløyper og videre utvikling av skianlegg i
Gjerdrum. Dette er anlegg som stimulerer til uorganisert aktivitet, og som er viktig i et
forebyggende/helsefremmende perspektiv. Videreutvikling av disse aktivitetsanleggene bør skje:


Kniplia: videreutvikle Kniplia til en aktivitetspark for i hovedsak uorganisert idrett, men også til et
flerbruksanlegg som på sommerstid kan brukes til sykling, orientering oa. idretter



Området ved A-brua og eksisterende lys-/turløype: Etablere et flerbruksanlegg som skal være i
bruk hele året for sykkel, orientering og rulleski på sommeren og skiskyting og langrenn om
vinteren, som også blir tilrettelagt for funksjonshemmede. Det er også viktig med samarbeid med
Gjerdrum orienteringslag, Romeriksåsen sykkelklubb, og andre samarbeidspartnere for å kunne
utvikle dette området
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Gjennomføring:
1. Framdrift avhenger av idrettens egne planer for områdene og kommunens prioriterte liste for
søknad om spillemidler.
2. Eventuell finansiell bistand fra kommunen vedtas etter søknad og i samsvar med anbefalt policy
for bidrag til spilleberettigete anlegg differensiert ut fra anleggets formål og målgrupper.

Nærmiljøanlegg
Det anbefales at samtlige skoler får arenaer som dekker slike uformelle aktiviteter og treningsformål:
1. Fotballbane
2. Kombinert hockey / bandybane med vant. Islegges om vinteren
3. Fasiliteter for friidrett: lengdegrop, høydestativ, ballkast osv.
Gjennomføring:
1. Anbefalingene tas med i detaljplanleggingen av ny barneskole på Ask.
2. Etablering av nærmiljøanlegg ved Veståsen opparbeides i samarbeid mellom kommunen og
idretten.
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12.

Vedlegg 1: Definisjoner

Begrep som er brukt i kommunedelplanen er basert på definisjon brukt i ”Kommunal planlegging for
idrett og fysisk aktivitet” (2007) og ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
– 2010”, utarbeidet av Kulturdepartementet. (Lenke: V-0732 B)
Idrett
Med idrett forstås aktivitet i form av trening eller konkurranse i den organiserte idretten.
Fysisk aktivitet
Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og
aktiviteter preget av lek.
Friluftsliv
Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og
naturopplevelser. Kulturdepartementet har valgt å la friluftsliv inngå i begrepet fysisk aktivitet.
I spillemiddelordningen opererer departementet med følgende klassifisering av idrettsanlegg:
Ordinære anlegg
Med ordinære anlegg mener en anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Dette er tilskudds-berettigede
anlegg som kommer fram av ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet –
2010”. I hovedsak er anleggstypene nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for
idrettsorganisasjoner.
Der ikke annet er bestemt, kan det søkes om tilskudd til ordinære anlegg, inkludert rehabilitering, på
inntil 1/3 av godkjent kostnad. Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 700 000.
Nærmiljøanlegg
Er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i
tilknytning til bo- og/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. Ved samlokalisering med idrettsanlegg skal anlegget være for egenorganisert fysisk
aktivitet. Nærmiljøanlegg skal ikke utformes for å dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig
aktivitet eller ordinær konkurranseidrett. Med nærmiljøanlegg mener en bare anlegg utendørs.
Grunnlag for tilskudd er begrenset oppad til kr 400 000. Det kan søkes om tilskudd på inntil 50 % av
godkjent kostnad, begrenset oppad til kr 200 000.
Mindre kostnadskrevende anlegg
Dette er tilsvarende anlegg som nærmiljøanlegg, men med en avgrenset kostnad på 80 000 kroner.
Det kan søkes om tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad.
Friluftsområde og friområde
Frilufts- og friområder blir brukt som fellesnevner på grønne områder som er tilgjengelige for
allmenn fri ferdsel.
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Friluftsområder 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.
I kommuneplanens arealdel er friluftsområder oftest vist som landbruks- natur og friluftsområder.
(LNF)
Friområde er avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeidelse for allmenn
rekreasjon og opphold.
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13. Vedlegg 2: Oppdatert anleggsregister (feb. 2012) for Gjerdrum
(idrettsanlegg.no)
Anleggsnavn

Status

Eier

Driver

Anleggs-kategori

Ulvedalen
skytebane, 300m

Eksisterende

Gjerdrum Skytterlag

Skyteanlegg

Skytebane 300m

Ulvedalen
skytterhus

Eksisterende

Gjerdrum Skytterlag

Skyteanlegg

Skytterhus

Ulvedalen
bueskytterbane

Eksisterende

Gjerdrum Skytterlag,Pistolgru

Bueskytteranleg
g

Bueskytterbane

Ulvedalen
skytebane, 100m

Eksisterende

Gjerdrum Skytterlag

Skyteanlegg

Skytebane 100m

Ulvedalen elgbane

Eksisterende

Gjerdrum Skytterlag

Skyteanlegg

Viltmålbane

Ulvedalen jegertrapbane

Planlagt

Gjerdrum Skytterlag

Skyteanlegg

Lerduebane

Ulvedalen
skytebane, 200m

Planlagt

Gjerdrum Skytterlag

Skyteanlegg

Skytebane 200m

Åmodt
lekesportsplass

Eksisterende

Gjerdrum
kommune

Gjerdrum
kommune

Aktivitetsanlegg

Ulike småanlegg

Grustaket friareal

Eksisterende

Gjerdrum
kommune

Gjerdrum
kommune

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Grustaket friareal

Eksisterende

Gjerdrum
kommune

Gjerdrum
kommune

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Grustaket friareal

Eksisterende

Gjerdrum
kommune

Gjerdrum
kommune

Aktivitetsanlegg

Ulike småanlegg

Kniplia
motocrossanlegg

Eksisterende

Gjerdrum
Motorklubb

Gjerdrum
Motorklubb

Motorsportanleg
g

Motorsport, ikke
def

Harasletta lysløype

Eksisterende

Gjerdrum
Idrettslag

Gjerdrum
Idrettslag

Skianlegg

Skiløype

Harasletta-Veståsen
turlysløype

Eksisterende

Gjerdrum
Idrettslag

Gjerdrum
Idrettslag

Friluftsliv

Turløype

Kulsrud lysløype

Nedlagt

Gjerdrum IL

Skianlegg

Skiløype

Kniplia skisenter,
hopp K36

Eksisterende

Gjerdrum
Idrettslag

Gjerdrum
Idrettslag

Skianlegg

Hoppbakke

Kniplia skisenter,
hopp K10

Eksisterende

Gjerdrum
Idrettslag

Gjerdrum
Idrettslag

Skianlegg

Hoppbakke

Kniplia skisenter

Eksisterende

Gjerdrum
Idrettslag

Gjerdrum
Idrettslag

Skianlegg

Alpinanlegg

Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett, friluftsliv og nærmiljø

Anleggstype

Side 25

Anleggsnavn

Status

Eier

Driver

Anleggs-kategori

Anleggstype

Kniplia skisenter,
varmestue

Eksisterende

Gjerdrum
Idrettslag

Gjerdrum
Idrettslag

Idrettshus

Idrettshus

Kniplia skisenter,
øvingsbakke

Eksisterende

Gjerdrum
Idrettslag

Gjerdrum
Idrettslag

Skianlegg

Alpinanlegg

Kniplia skisenter,
Half-pipe

Eksisterende

Gjerdrum
Idrettslag

Gjerdrum
Idrettslag

Skianlegg

Snowboard

Kniplia skisenter,
skileik

Eksisterende

Gjerdrum
Idrettslag

Gjerdrum
Idrettslag

Aktivitetsanlegg

Skileikanlegg

Kniplia
nærmiljøanlegg hopp K5

Urealisert

Gjerdrum
Idrettslag

Gjerdrum
Idrettslag

Aktivitetsanlegg

Skileikanlegg

Skileikanlegg- hopp
K8/K12

Eksisterende

Gjerdrum
Idrettslag

Gjerdrum
Idrettslag

Aktivitetsanlegg

Skileikanlegg

Kniplia Skisenter vanningsanlegg

Eksisterende

Gjerdrum
Idrettslag

Gjerdrum
Idrettslag

Skianlegg

Alpinanlegg

Kniplia skisenter Heishus

Eksisterende

Gjerdrum
Idrettslag

Gjerdrum
Idrettslag

Skianlegg

Skianlegg, ikke def

Granlikollen
hoppbakke

Nedlagt

Gjerdrum IL

Skianlegg

Hoppbakke

Gjerdrum o-kart

Nedlagt

Gjerdrum Orienteringslag

Kart

Orienteringskart

Kniplia 1 O-kart

Eksisterende

Gjerdrum Orienteringslag

Kart

Orienteringskart

Kulsrudfjellet - næro-kart

Eksisterende

Gjerdrum Orienteringslag

Kart

Nærmiljøkart

Buvatnet-Trollnes

Nedlagt

Gjerdrum Orienteringslag

Kart

Orienteringskart

Busterudvangen

Eksisterende

Gjerdrum Orienteringslag

Kart

Orienteringskart

Trollsnesfjellet

Eksisterende

Gjerdrum Orienteringslag

Kart

Orienteringskart

Grønlund

Eksisterende

Gjerdrum Orienteringslag

Kart

Orienteringskart

Skedsmokorset okart

Eksisterende

Gjerdrum Orienteringslag

Kart

Orienteringskart

Kniplia 2 o-kart

Eksisterende

Gjerdrum Orienteringslag

Kart

Orienteringskart

Harasletta

Eksisterende

Gjerdrum Orienteringslag

Kart

Orienteringskart

Buvannet

Eksisterende

Gjerdrum Orienteringslag

Kart

Orienteringskart

Buvannet
instruksjonskart

Eksisterende

Gjerdrum Orienteringslag

Kart

Nærmiljøkart
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Anleggsnavn

Status

Eier

Buvannet/
Gjermenningen

Eksisterende

Gjerdrum
Orienteringslag

Gjerdrum alm.syd

Eksisterende

Veståsen

Driver
Gjerdrum
Orienteringslag

Anleggs-kategori

Anleggstype

Kart

Orienteringskart

Gjerdrum Orienteringslag

Kart

Skiorienteringskart

Eksisterende

Gjerdrum Orienteringslag

Kart

Nærmiljøkart

Gjerdrum stadion Torshovbanen

Eksisterende

Gjerdrum
Idrettslag

Gjerdrum
Idrettslag

Fotballanlegg

Fotball gressbane

Gjerdrum stadion Torshov

Eksisterende

Gjerdrum
Idrettslag

Gjerdrum
Idrettslag

Idrettshus

Idrettshus

Ask grusbane

Midlertidig
stengt

Gjerdrum
kommune

Gjerdrum
kommune

Fotballanlegg

Fotball grusbane

Veståsen skole,
ballbane

Eksisterende

Gjerdrum kommune

Fotballanlegg

Fotball grusbane

Veståsen skole

Eksisterende

Gjerdrum
kommune

Aktivitetssal

Gymnastikksal

Veståsen skole,
instr.kart

Eksisterende

Gjerdrum Orienteringslag

Kart

Nærmiljøkart

Veståsen skole,
ballfelt

Eksisterende

Gjerdrum
kommune

Gjerdrum
kommune

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Gjerdrum
barneskole

Nedlagt

Gjerdrum
kommune

Gjerdrum
kommune

Aktivitetsanlegg

Ulike småanlegg

Gjerdrum
barneskole

Eksisterende

Gjerdrum kommune

Aktivitetssal

Gymnastikksal

Gjerdrum
barneskole Rehab
gymsal

Eksisterende

Gjerdrum kommune

Aktivitetssal

Gymnastikksal

Gjerdrum
barneskole
svømmehall

Midlertidig
stengt

Gjerdrum
kommune

Gjerdrum
kommune

Bad og
svømmeanlegg

Svømmebasseng

Gjerdrum
ungd.skole

Nedlagt

Gjerdrum
kommune

Gjerdrum
kommune

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Gjerdrum Atletklubb

Eksisterende

Gjerdrum
Atletklubb

Gjerdrum
Atletklubb

Aktivitetssal

Trimrom/helsestudi
o

Gjerdrum Atletklubb

Eksisterende

Gjerdrum
Atletklubb

Gjerdrum
Atletklubb

Idrettshus

Idrettshus

Gjerdrum Atletklubb
- Treningslokale og
garderobeanlegg

Eksisterende

Gjerdrum
Atletklubb

Gjerdrum
Atletklubb

Idrettshus

Trenings-og
kursenter

Gjerdrum
kommune
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Anleggsnavn

Status

Eier

Driver

Anleggs-kategori

Anleggstype

Ringdalskoja

Eksisterende

Gjerdrum
Almenning

Skedsmo Skiklubb

Friluftsliv

Dagsturhytter

Busterudvangen

Eksisterende

Gjerdrum
Almenning

Gjerdrum
Idrettslag

Friluftsliv

Dagsturhytter

Spikertjernhytta

Eksisterende

Gjerdrum
Almenning

Gjerdrum
Idrettslag

Friluftsliv

Dagsturhytter

Årstadvangen

Eksisterende

Gjerdrum
Almenning

Gjerdrum
Idrettslag

Friluftsliv

Dagsturhytter

Harasletta Busterudvangen

Eksisterende

Foren.Til SkiIdrettens Fremme

Gjerdrum
Idrettslag

Skianlegg

Skiløype

Harasletta Spikertjernhytta

Eksisterende

Foren.Til SkiIdrettens Fremme

Gjerdrum
Idrettslag

Skianlegg

Skiløype

Harasletta - Buvann

Eksisterende

Foren.Til SkiIdrettens Fremme

Gjerdrum
Idrettslag

Skianlegg

Skiløype

Ringdalskoja Busterudvangen

Eksisterende

Foren.Til SkiIdrettens Fremme

Gjerdrum
Idrettslag

Skianlegg

Skiløype

BusterudvangenSpikertjernhytta

Eksisterende

Foren.Til SkiIdrettens Fremme

Gjerdrum
Idrettslag

Skianlegg

Skiløype

SpikertjernhyttaÅrstadvangen

Eksisterende

Foren.Til SkiIdrettens Fremme

Gjerdrum
Idrettslag

Skianlegg

Skiløype

Gjerdrumshallen

Eksisterende

Gjerdrum
Idrettspark BA

Gjerdrum
Idrettspark BA

Flerbrukshall

Flerbrukshall,
normalhall

Gjerdrumshallen
skytebane

Eksisterende

Gjerdrum
Idrettspark BA

Gjerdrum
Skytterlag,Pistolgr
u

Skyteanlegg

Skytebane (inne)

Gjerdrumshallen
skytebane 15 m

Eksisterende

Gjerdrum
Skytterlag

Gjerdrum
Skytterlag,Pistolgr
u

Skyteanlegg

Skytebane (inne)

Gjerdrum Kulturhus

Eksisterende

Gjerdrum Kulturhus A/S

Kulturbygg

Lokalt kulturbygg

Gjerdrum Kulturhus
- Byggetrinn 3

Planlagt

Gjerdrum Kulturhus A/S

Kulturbygg

Kulturbygg - Andre
lokaler

Romeriksåsen Syd
turkart

Eksisterende

Gjerdrum kommune

Kart

Turkart

Trollsnesfjellet

Nedlagt

NIttedal OG
LIGNENDE

Kart

Orienteringskart

Trollsnesfjellet

Eksisterende

Gjerdrum Orienteringslag

Kart

Orienteringskart

Eksisterende

Gjerdrum Orienteringslag

Kart

Nærmiljøkart

Ask skole,
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Anleggsnavn

Status

Eier

Driver

Anleggs-kategori

Anleggstype

skolegårdskart
Merketremyra
skiskytterbane

Eksisterende

Gjerdrum
Idrettslag

Gjerdrum
Idrettslag

Skyteanlegg

Skiskytteranlegg

Gjerdrum bibliotek

Eksisterende

Gjerdrum
kommune

Gjerdrum
kommune

Kulturbygg

Kulturbygg Bibliotek

Veståsen lysløype

Eksisterende

Gjerdrum
Idrettslag

Gjerdrum
Idrettslag

Skianlegg

Skiløype

Gjerdrum
Idrettspark,
Grusbane

Eksisterende

Gjerdrum Idrettspark BA

Fotballanlegg

Fotball grusbane

Gjerdrum
Idrettspark,
treningsfelt

Planlagt

Gjerdrum Idrettspark BA

Fotballanlegg

Fotball gressbane

Gjerdrum
Idrettspark,
minibane 1

Planlagt

Gjerdrum Idrettspark BA

Fotballanlegg

Fotball grusbane

Gjerdrum
Idrettspark,
minibane 2

Planlagt

Gjerdrum Idrettspark BA

Fotballanlegg

Fotball grusbane

Gjerdrum
kunstgress

Eksisterende

Gjerdrum
Idrettspark BA

Gjerdrum
Idrettspark BA

Fotballanlegg

Fotball
kunstgressbane

Lysdammen
rullestolløype

Urealisert

Gjerdrum
Raumatikerforenin
g

Gjerdrum
Raumatikerforenin
g

Friluftsliv

Turløype

Lysdammen
instruksjonskart

Eksisterende

Gjerdrum Orienteringslag

Kart

Nærmiljøkart

Lysdammen nær-okart

Eksisterende

Gjerdrum Orienteringslag

Kart

Nærmiljøkart

Gjermåa tursti

Planlagt

Gjerdrum kommune

Friluftsliv

Tursti

Gimildammen

Planlagt

Gjerdrum Orienteringslag

Kart

Orienteringskart

Leirdalen
nærmiljøanlegg

Eksisterende

Bjørkely Borettslag

Aktivitetsanlegg

Balløkke

Bekkeberget Nær-Okart

Eksisterende

Gjerdrum Orienteringslag

Kart

Nærmiljøkart

Gjerdrum Golfpark
9-hulls golfbane

Eksisterende

Brådal Golf AS

Brådal Golf AS

Golfanlegg

Golfbane 9 hull

Gjerdrum golfpark turvei

Eksisterende

Brådal Golf AS

Brådal Golf AS

Friluftsliv

Turvei

Bjørkely Borettslag
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Anleggsnavn

Status

Eier

Driver

Anleggs-kategori

Anleggstype

Gjerdrum Golfpark
Vanningsanlegg

Eksisterende

Brådal Golf AS

Brådal Golf AS

Golfanlegg

Golfbane 9 hull

Gjerdrum Golfpark Klubbhus

Eksisterende

Brådal Golf AS

Brådal Golf AS

Golfanlegg

Idrettshus

Gjerdrum Golfpark Garasje og lager

Eksisterende

Brådal Golf AS

Brådal Golf AS

Idrettshus

Lagerbygg(ikke spes

Gjerdrum Golfpark Øvingsområde

Eksisterende

Brådal Golf AS

Brådal Golf AS

Golfanlegg

Driving-Range

Gjerdrum
Preppegarasje

Eksisterende

Gjerdrum
Idrettslag

Gjerdrum
Idrettslag

Idrettshus

Lagerbygg(ikke spes

Hundremeterskogen
- hinderløype
etappe 1

Eksisterende

Gjerdrum
kommune

Gjerdrum
kommune

Aktivitetsanlegg

Ulike småanlegg

Gimildammen orienteringskart

Eksisterende

Gjerdrum
Orienteringslag

Gjerdrum
Orienteringslag

Kart

Orienteringskart

Gjerdrum kulturhus
- Biljardhall inkl.
garderober og
klubbrom

Planlagt

Gjerdrum
Kulturhus A/S

Gjerdrum
kommune

Diverse anlegg

Biljardhall

Brådalsfjellet orienteringskart

Urealisert

Gjerdrum
Orienteringslag

Gjerdrum
Orienteringslag

Kart

Orienteringskart

Ringdalen orienteringskart

Eksisterende

Gjerdrum
Orienteringslag

Gjerdrum
Orienteringslag

Kart

Orienteringskart
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14.

Vedlegg 3: Idrettslag i Gjerdrum

Norges Idrettsforbund ajourholder oversikter over tilknyttede idrettsråd og idrettslag. Alt
tallmateriale og kontaktinformasjon er hentet derfra (oppdatert 2011).
Gjerdrum Idrettsråd
Kontakter
Hjemmeside
Idrettsrådene består av alle idrettslagene i kommunen som er medlemmer av NIF. Alle kommuner
med flere enn tre idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd.
Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i NIF gjennom
idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter.
Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i sin kommune. 3.094
medlemmer er derved tilsluttet Gjerdrum Idrettsråd. Dette tilsvarer 50% av kommunens innbyggere.
Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en
arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom
lagene og idrettskretsen.
Foreninger tilknyttet Gjerdrum Idrettsråd (hentet fra NIFs hjemmeside)
Ask Billiard Club
Kontakter
Klubben har (per 2011) 43 medlemmer. Hovedtyngden av medlemsmassen er 26 år og eldre.

Gjerdrum Atletklubb
Kontakter
Hjemmeside
Klubben har (per 2011) 17 medlemmer i alderen 6-19 år.

Gjerdrum Golfklubb
Kontakter
Hjemmeside
Klubben har (per 2011) 509 medlemmer fordelt på alle aldersklasser fra 6-12 år og oppover.
Hovedtyngden av medlemmene er 26 år og eldre.
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Gjerdrum Hesteforening
Kontakter
Foreningen har (per 2011) ikke registrert noen medlemmer.

Gjerdrum Hestesportsklubb
Kontakter
Hjemmeside
Foreningen har (per 2011) 25 medlemmer i alderen fra 6-12 år og oppover.

Gjerdrum IL
Kontakter
Hjemmeside
Idrettslaget har (per 2011) registrert 1.889 medlemmer fordelt på alle aldersklasser, med vekt på
aldersklassene 6-12år (medlemsmassen tilsvarer 88% av antall innbyggere i denne alderen) og 13-19
år (medlemsmassen tilsvarer 61% av antall innbyggere i denne alderen).
Totalt medlemstall utgjør 31% av kommunens innbyggere.
Aktiviteten er fordelt på 11 grupper:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gjerdrum IL - Skiskyting
Gjerdrum IL - Svømming
Gjerdrum IL – Langrenn
Gjerdrum IL – Alpint/Hopp
Gjerdrum IL - Håndball
Gjerdrum IL - Fotball
Gjerdrum IL - Bordtennis
Gjerdrum IL – Innebandy
Gjerdrum IL - Idrettsskole
Gjerdrum IL – Trim
Gjerdrum IL – Taekwondo (fra 2013)

Gjerdrum Motorklubb
Kontakter
Hjemmeside
Motorklubben har (per 2011) registrert 97 medlemmer fordelt på alle aldersklasser.
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Gjerdrum Og Omegn Helsesportlag
Kontakter
Hjemmeside
Helsesportlaget har (per 2011) registrert 94 medlemmer med hovedvekt på aldersklassene 26 år og
eldre.
Aktiviteten er fordelt på 2 undergrupper:
1. Gjerdrum og Omegn HSL – Fleridretter
2. Gjerdrum Og Omegn Hsl - Bueskyting

Gjerdrum OL
Kontakter
Hjemmeside
Orienteringslaget har (per 2011) registrert 165 medlemmer fordelt på alle aldersklasser fra 6-12 år og
oppover.

Gjerdrum Pistolklubb
Kontakter
Hjemmeside
Pistolklubben har (per 2011) registrert 124 medlemmer fordelt på aldersklassene fra 20-25 år og
oppover.

Romeriksåsen Sykkelklubb
Kontakter
Hjemmeside
Sykkelklubben har (per 2011) registrert 131 medlemmer fordelt på alle aldersklasser fra 6-12 år og
oppover.
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15.

Vedlegg 4: Kart - Eksisterende anlegg
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16.

Vedlegg 5: Kart – Planlagte anlegg
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17.

Vedlegg 6: Mottatte innspill til anleggsplanen - uprioritert liste
Anlegg

Ansvar

Eksisterende Anbefalt
søknad
kategori

Kommentar
Delfinansieres med
tippemidler
Delfinansieres med
tippemidler
Bør delfinansieres
med tippemidler
Bør sees i
sammenheng med
skolenes behov.
Bør delfinansieres
med tippemidler.

Heishus i Kniplia

GIL Alpint

JA

2

Heistrase- og bakkeplanering i
Kniplia

GIL Alpint

JA

2

Ny kunstgressbane m/flomlys

GIP / GIL

NEI

2

Utvidelse/fornyelse av
Idrettshallen

GIP?
Kommunen?

NEI

2

Nytt dekke på dagens
kunstgressbane + legge
undervarme på banen

GIP / GIL Fotball

NEI

2

Ski-/turløyper fra Ask

Kommunen/
GIL

NEI

2

Utvikle skistadion ved A-brua

GIL Langrenn

NEI

2

Utvikle eksisterende skiløyper ved
A-brua/lysløypa

GIL Langrenn

NEI

2

Ny svømmehall

GIP?
Kommunen?

NEI

1

Ny flerbruksflate (i tilknytning til
Hallen?)

GIP?
Kommunen?

NEI

1

GIL Alpint

NEI

3

GIL Alpint
GIL Alpint

NEI
NEI

2
2

GIP / GIL

NEI

3

Bør delfinansieres
med tippemidler.

GIP / GIL

NEI

2

Utvalgte anlegg kan
inngå som en del av
skolenes utearealer.

Bandyrink med flerbrukspotensial i
Idrettsparken/GUS

GIR / GIL Innebandy
Kommunen

NEI

2

Kan eventuelt inngå
som en del av
skolenes utearealer.

Kunstgressdekke på GrøKul

GrøKul Vel?
GIR / GIL Fotball
Kommunen
Gjerdrum
Atletklubb
Gjerdrum
motorklubb
Gjerdrum
orienteringslag

NEI

3

Garasje for tråkkemaskin/scooter
mv. i Kniplia.
Skiparkområde i Kniplia
Barneheis ved akebakken i Kniplia
Tribune og klubblokaler ved
kunstgressbanen
Utvikle flerbruksanlegg i ved
Idrettsparken (kunstgressbane,
friidrettsanlegg, tennisbaner,
skateanlegg mv)

Kunstgressdekke på Veståsen
Klubblokaler
Grusing av veier = drift
Kart (se egen kartplan)
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Bør delfinansieres
med tippemidler
Bør delfinansieres
med tippemidler.
Bør delfinansieres
med tippemidler.
Bør delfinansieres
med tippemidler.
Bør sees i
sammenheng med
skolenes behov.
Bør delfinansieres
med tippemidler.
Bør sees i
sammenheng med
skolenes behov.
Bør delfinansieres
med tippemidler.

2
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Biliardsenter
Rehablitering av Ringdalshytta
Lysdammen badepark
Fiskeplass Buvannet
Ridestier i Marka
Nærmiljøanlegg - Utearealet
mellom Bo og behandling,
Gjerdrum barnehage og Gjerdrum
golfpark
Veståsen fritidspark
Utskifting:
 Løypekjøringsmaskin
 Prepareringsmaskin
 Snøscootere
 Traktorer
Golfmaskiner
Øvingsområde

Gjerdrum
kommune/Ask
biliardklubb
Skedsmo skiklubb
Gjerdrum kommune
Gjerdrum kommune
Hesteorganisasjoner

GIL

NEI

2

Ask biliardklubb
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18.

Vedlegg 7: Rullerende handlingsprogram

Tabell 1: Ordinære anlegg hvor det skal søkes om spillemidler
År

Søker

Tiltak

Sted

Finansiering

Estimert
kostnad
(mill. kr)

Kat.

Anbefalt
prioritet

2013

Gjerdrum
kommune /
Ask Billiard
Club /
Gjerdrum
kulturhus

Billiardanlegg

Ask

KOM

4,6

3

3

GIL

Heishus

Kniplia

IDR

1,1

3

1

GIL

Bakke-planering

Kniplia

IDR

2,2

3

2

GIL / GIP

Kunstgress-bane

Ask

IDR

2

6

GIL / GIP

Rehabilitering
Kunstgress-bane
m. undervarme

Ask

IDR

2

5

Gjerdrum Olag

Kart i henhold til
kartplan

Gjerdrum

IDR

3

4

Gjerdrum
kommune

Løypetrasé fra
idrettsparken

Ask

KOM + GIL?

2

9

Gjerdrum
kommune

Idrettshall

Ask

KOM

54,3

1

7

Gjerdrum
kommune

Svømmehall

Ask

KOM

40,3

1

8

Samarbeidende
idrettslag

Flerbruksanlegg

A-brua

IDR

3

10

2014

2015

2016

Kommentarer:
1. Handlingsprogrammet skal rulleres årlig i forbindelse med behandling av søknader om
spillemidler
2. Kommunal finansiering forutsetter vedtak knyttet til budsjett og økonomiplan
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Tabell 2: Nærmiljø anlegg hvor det skal søkes om spillemidler
År

2013

Søker

Tiltak

Sted

Finansiering

Estimert
kostnad
(mill. kr)

Grønlund /
Kulsrud Vel

Kunstgressløkke

Grønlund
/ Kulsrud

Vel

0,45

GIL

Bandyrink

Veståsen
skole

IDR

3

2

GIL

Kunstgressdekke

Veståsen
skole

IDR

3

3

Kat.

Anbefalt
prioritet

3

1

2014

2015

2016
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