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Aktiv i Eidsvoll gjennom hele livet er Eidsvoll kommunes kommunedelplan for fysisk
aktivitet, idrett og friluftsliv for 2017–2027.
Del 1 beskriver innledning, bakgrunn og føringer for planen.
Del 2 beskriver overordnede føringer og målsettinger.
Del 3 gir oversikt over status, evaluering og innspill idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
Del 4 gir oversikt over behovsvurdering av anleggsmassen
Del 5 beskriver satsingsområder med hovedmål, delmål og handlingsprogram.
Handlingsdelen er et eget dokument, som omfatter et fireårig handlingsprogram.
Handlingsprogrammet rulleres årlig og følger fylkeskommunens økonomiplanprosess.
Visjonen «Aktiv i Eidsvoll gjennom hele livet» skal vise retningen i utvikling og knyttes til
trivsel og vekst i grunnlovsbygda. Eidsvoll er en levende grunnlovskommune.
Hverdagsmosjon en naturlig del av dagliglivet i alle livets faser og gjøremål. I Eidsvoll er det
mange muligheter for variert idrett og friluftsliv, samt mulighet til å delta i organiserte og
uorganiserte aktiviteter.
Visjonen innebærer at Eidsvoll kommune i planperioden har lykkes med å bli en aktiv
gjennom hele livet kommune. De eksisterende gode opplevelsene, som er skapt og natur- og
kulturbaserte kvaliteter er opprettholdt. Utbyggerne tar vare på og legger til rette for grønne
gjennomgående og sammenhengende areal. Utvikling av arealer og anlegg skjer i
sammenheng med befolkningsvekst.
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1.0

Innledning

1.1

Bakgrunn

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 – 2020 har vært
grunnlag for utvikling.
Den nye kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er en tematisk plan uten
juridiske bindinger, når det gjelder disponering av areal. Arealvurderinger gjøres i kommuneplanens arealdel og detaljregulering av utbyggingsarealer. Planen i sin helhet skal revideres
hvert fjerde år og det foretas en årlig rullering av handlingsprogrammet som går over 4 år.
Det er et krav at kommunen har en plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for å kunne få
tildelt spillemidler. Anlegg som det søkes om spillemidler til må være innrullert i planen.

1.2

Planperioden

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet har en kortsiktig og en langsiktig del:
 Den kortsiktige delen, prioritert handlingsprogram, har en tidsperspektiv på fire år 20172020. Denne skal rulleres hvert år og knyttes opp mot kommunens økonomiplan og
budsjett.
 Den langsiktige delen har et tidsperspektiv på 10 år. Anleggene står i uprioritert
rekkefølge.

1.3

Hensikten med planen som styringsverktøy

Rundskriv v-35/ 93 (Kulturdepartementet) er laget på bakgrunn av at det er viktig med
samfunnsplanlegging som ivaretar interesser til idrett og fysisk aktivitet i arealforvaltningen.
Kulturdepartementet har også satt krav om egne kommunalplaner for anlegg og områder for
idrett og fysisk aktivitet for å kunne søke om spillemidler (rundskriv v-7/ 93,
Kulturdepartementet). Dette for at anleggsutbygging skal bli gjenstand for klare
behovsvurderinger i forhold til samfunnsmessige og idrettspolitiske mål. En kommunedelplan
for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er også et styringsredskap for at alle involverte samles
om å oppnå målsetninger for feltet. Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i
Eidsvoll kommune 2010 – 2020 ble utarbeidet og vedtatt i kommunestyret 08.12.2009. I de
påfølgende årene har kommunene oversendt handlingsplan med prioritering av anlegg, som
grunnlag for spillemiddelsøknader.

2.0

Overordnede føringer og målsettinger

Statlig idrettspolitikk «Staten har som mål at alle skal ha mulighet til å drive med idrett og
fysisk aktivitet i form av trening og mosjon.»
Det er en allmenn oppfattelse at idrett og fysisk aktivitet både har en egenverdi og nytteverdi.
Glede og mestring er sentrale begreper i denne sammenhengen. Et annet hovedargument er
at utøvelse av idrett ofte er ensbetydende med deltakelse i et fellesskap, som er verdifullt
både for den enkelte og for samfunnet, gjennom etablering av nettverk og frivillige
organisasjoner.
Fysisk aktivitet i befolkningen er viktig både i forhold til den enkeltes opplevelse av glede og
velvære, og i forhold til de positive effekter trening har for den mentale og fysiske helse.
Fysisk aktivitet har stor betydning for utvikling av barns motoriske ferdigheter, opprettholdelse av kjernemuskulatur gjennom hele livet og en god og aktiv alderdom.
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I Meld. St. nr. 26 (2011-2012, Kulturdepartementet) «Den norske idrettsmodellen» er det
fremhevet at staten gjennom sin idrettspolitikk bør ha et særlig ansvar for gruppene barn (612 år) og ungdom (13-19 år). Det satses også ekstra på personer med nedsatt
funksjonsevne og å bidra til målrettet satsing for å nå inaktive. Det bør legges vekt på
brukspotensial, flerbruksmuligheter og å stimulere til et mangfold i aktivitetstilbudet.
Hovedmålet med anleggsutbygging er å gi flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk
aktivitet, som prioriteres ut fra regionale og kommunale behov. Primær målgruppen er barn
og unge, samt viktig å legge til rette for den eldre delen av befolkningen, som blir en stadig
større og mer fysisk aktiv gruppe.
Sentralt i norsk idrettspolitikk er prinsippet ”idrett for alle”. Slagordet ble lansert fra idrettens
side i forbindelse med idrettsaksjonen i 1973, og ble snart anerkjent av det offentlige. Selv
om ”idrett for alle” er et visjonært og langsiktig mål, må dette likevel kunne sees på som en
god rettesnor for utforming av mål, delmål og tiltak.
Et annet sentralt prinsipp i norsk idrettspolitikk er at det offentlige skal bære en betydelig del
av kostnadene knyttet til bygging og drift av idrettsanleggene, mens idretten selv skal sørge
for aktiviteten. I Norges Idrettsforbunds formålsparagraf står det at all idrettsaktivitet skal
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
I Meld. St nr. 18 (2015-2016, Kulturdepartementet) «Friluftsliv» er hovedmålsettingen at en
stor del av befolkningen driver jevnlig med friluftsliv. Regjeringen vil derfor at friluftsliv i
nærmiljøet skal prioriteres i det offentlige friluftslivsarbeidet. Det er viktig med sikring av
friluftsområder, formidling av kulturminner som opplevelsesverdi og motivasjonsfaktor i
friluftsliv. Frivillige organisasjoner og friluftsliv i skole og barnehage er viktige aktører for å gi
barn, unge og familier gode naturopplevelser, som kan bidra til selvorganiserte aktiviteter i
naturen.
I Regjeringens handlingsplan for 2025 beskrevet i Universell utforming og økt tilgjengelighet
2009 – 2013 er visjonen at Norge skal være universelt utformet innen 2025. I regjeringens
handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne (Arbeids- og
sosialdepartementet og Miljøverndepartementet – 2004) legges det vekt på at alle
samfunnsborgere skal ha like muligheter til personlig utvikling og livsutfoldelse.

2.1

Estetikk og miljøhensyn

Idrett- og friluftsanlegg har ofte en framtredende og sentral plass i lokalmiljøet og landskapet.
Det må derfor stilles store krav til utformingen av anlegg og områder. Ved forhåndsgodkjenning av planer for anlegg, som bygges med offentlig støtte, skal de estetiske kvalitetene
tillegges vekt jf. V-0732 Bestemmelser – om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
I 2001 ga Kultur- og kirkedepartementet ut veilederen Idrettsanlegg og estetikk (V-0896).
Departementet ønsker å stimulere til at de estetiske aspekter blir bedre ivaretatt ved planlegging, prosjektering og bygging av idrettsanlegg. Utbygging av «signalbygg» bør vies
spesielt stor oppmerksomhet. Utforming av nærmiljøanlegg betyr mye for folks velferd og
opplevelse i det daglige.
Kultur- og kirkedepartementet ønsker å stimulere til miljøhensyn i (V-0891) ved bygging og
rehabilitering av idretts- og svømmehaller.
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Eidsvoll kommune skal sikre og stimulere til at det ivaretas helse- og miljøhensyn ved
bygging, rehabilitering og drift av idrettsanlegg, både kommunale og private.

2.2

Fylkeskommunale føringer

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 – 2030, Aktivitetsløftet.
Planens visjon er «Aktiv i Akershus hele livet». Planen har utformet tre likeverdige mål for
aktivitet, for areal og anlegg og for kunnskap og kompetanse for å bidra til at Akershus er en
ledende region innen fysisk aktivitet i 2030. Målet med langsiktig aktivitetsløft er samlet
satsing for å løse felles behov og koordinere samhandling for å nå målene gjennom ny bruk
av økonomiske virkemidler. Akershus fylkeskommune har forut for planutforming utviklet
Fylkeskommunens kunnskapsgrunnlag.

2.3

Akershus Idrettskrets føringer

AIKs hovedmål er ”AIK skal forbedre idrettslagenes forutsetninger til å drive sin virksomhet”.
Alt idrettskretsen arbeider med skal kunne relateres til en nytteverdi for idrettslagene.
Kretstinget har definert delmål innen 3 områder:
 Organisasjon
 Anlegg
 Samfunn

2.4

Kommunale føringer

I kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 2011, er det under kapittelet Levekår satt følgende
hovedmål:
Innbyggerne i Eidsvoll skal oppleve god livskvalitet, sosial rettferdighet og gode muligheter til
utdanning og utvikling. For å oppnå dette er det satt følgende tiltak:
 Fremme god helse i befolkningen og redusere sosiale forskjeller.
 Boområder, møteplasser og uteområder skal være tilgjengelig for alle, og utformet med
sikte på å fremme aktivitet og trivsel.
 Barn og unge skal vokse opp i trygge og utviklende miljøer, og gis mulighet til å bidra
aktivt i lokalsamfunnet.

2.5

Prinsipper for utbygging og tilrettelegging av aktivitet, anlegg og
områder i Eidsvoll

Følgende hovedprinsipper skal gjelde for utbygging av anlegg og andre tiltak innen idrett,
friluftsliv og fysisk aktivitet i Eidsvoll.
 Stimulere til organisert og/ eller egenorganisert fysisk aktivitet.
 Aktivt medvirkningsperspektiv av berørte og engasjerte brukergrupper, skole, barnehage
og privatpersoner.
 Behov for anlegg og tiltak skal være dokumentert.
 Nærhet til bomiljø skal vektlegges.
 Trafikksikkerhet og lett adkomst skal sikres.
 Skole, idrett, friluftsliv, reiseliv og næringsliv tas hensyn til.
 Tilpassing av samme anlegg til flere ulike brukergrupper.
 Estetiske og miljømessige hensyn skal vektlegges.
 Anlegg skal tilfredsstille idrettens bestemmelser og lagerplass, samt krav til utforming og
dimensjonering.
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Idrettsrådet prioriterer alle spillemiddelsøknader. Hovedutvalg for oppvekst og kultur
behandler søknadene og kommunestyret vedtar søknadene.
Folkehelseperspektiv i nærmiljøutvikling.

2.6

Kommuneplanen for Eidsvoll

Alle kommuner skal ha en kommuneplan som samordner den fysiske, økonomiske, sosiale
og kulturelle utviklingen i kommunen. Planen skal ha en samfunnsdel som beskriver
utfordringer og mål for utviklingen av kommunen og en arealdel for forvaltning av arealer og
andre naturressurser. Kommuneplanen peker på sentrale utfordringer kommunen må møte
for å sikre at Eidsvoll kommune er en attraktiv og god kommune å bo og leve i.
Kommuneplanens samfunnsdel ble sist vedtatt i 2011. Kommuneplanens arealdel ble sist
revidert vedtatt i 2015. Det er allerede nå vedtatt at kommuneplanen samfunnsdel og
arealdel skal revideres samtidig. Det er pågående arbeid med dette.
Planen utformes i henhold til plan og bygningsloven med fokus på medvirkningsperspektivet
knyttet til utfordringer i samfunnet.

2.7 Planer som må sees i sammenheng med denne
kommunedelplanen.





Trafikksikkerhetsplan for Eidsvoll kommune. Vedtatt i mars 2011.
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Vedtatt Kunnskapsdepartementet
2011
Kunnskapsløftet for skolen. Vedtatt Kunnskapsdepartementet 2006.
Oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Eidsvoll 2016. Dette er et
rent kunnskapsgrunnlag og skal legges til grunn for kommunal planlegging i Eidsvoll.

2.8

Eidsvoll Idrettsråd

Idrettsrådet er et lovpålagt fellesorgan for all idrett i kommunen, som er organisert i Norges
Idrettsforbund, olympiske og paralympiske komite gjennom idrettskretsen.
Eidsvoll Idrettsråd skal være en pådriver for rammevilkårene og skape forståelse for idrettens
betydning og plass i samfunnet, samt at de skal fremme idrettsglede og støtte lagenes
virksomhet og arrangementer.

2.9

Lovverk

Lov om lotterier 1995 nr 11 om lotterier m.v
Spilloverskuddet fra Norsk Tipping fordeles slik: Først fordeles 6,4 prosent til helse- og
rehabiliteringsformål. Deretter fordeles resterende overskudd med 64 prosent til
idrettsformål, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til samfunnsnyttige og humanitære
organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske
komité (NIF).
Den årlige fordelingen til idrettsformål framgår av hovedfordelingen. Avsetningene på
hovedfordelingen er i tråd med den statlige idrettspolitikken i Meld. St. 26 (2011-2012,
Kulturdepartement) «Den norske idrettsmodellen».
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Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan og bygningsloven)
Plan og bygningsloven er et verktøy for samordnet bruk og vern av ressurser og skal fremme
en bærekraftig utvikling til det beste for det enkelte individ, samfunn og fremtidige
generasjoner. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for
alle berørte interesser og myndigheter.
Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal
beskrives. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og det enkelte
byggetiltak.

Lov om friluftsliv 1957 (miljøverndepartementet)
Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett
til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en
helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.
Allemannsretten er fundamentet for friluftslivet i Norge og er hjemlet i friluftsloven av 1957.
Allemannsretten gir blant annet rett til fri ferdsel til fots og på ski i utmark.

Melding til Stortinget 18 Friluftsliv
Hovedmålet er at en stor del av befolkningen driver jevnlig med friluftsliv. Regjeringen vil derfor at
friluftsliv i nærmiljøet skal prioriteres i det offentlige friluftslivsarbeidet. Det er viktig med sikring av
friluftsområder, formidling av kulturminner som opplevelsesverdi og motivasjonsfaktor i friluftsliv.
Rekruttering til friluftsliv øker dersom det brukes daglig som en integrert del av hverdagen.

Lov om forbud om diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.
(Diskriminering – og tilgjengelighetsloven) 2008
Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett
til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en
helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 1977
Formålet med loven er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdsel i utmark
og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivsel i marka.

Lov om Kulturminne 1978
Lovens formål er at kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes
både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og
ressursforvaltning. Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressursene, som vitenskapelig
kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse,
selvforståelse, trivsel og virksomhet. Når det etter annen lov treffes vedtak som påvirker
kulturminneressursene, skal det legges vekt på denne lovs formål.

Lov om Kultur 2007
”Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til
rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i
kulturaktivitetar og oppleva eit mangfold av kulturuttrykk.”
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Lov om folkehelsearbeid 2012
Folkehelseloven er et verktøy for å kunne nå samhandlingsreformens intensjoner om å gi
bedre helse til den enkelte, utjevne helseforskjeller og sikre en bærekraftig samfunnsutvikling
gjennom å dreie innsats mot forebygging og folkehelsearbeid. Folkehelsearbeid handler om
å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge og forebygge sykdom og skader. Samt å
utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytte mot helsetrusler. En
viktig prinsipp er at oppvekstsvilkår skal fremme fellesskap, trygghet, inkludering og
deltakelse.

3.0

Status og evaluering

3.1

Evaluering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i
Eidsvoll. 2010 – 2020.

Planen ble utarbeidet av en tverrfaglig gruppe med representanter fra Eidsvoll Idrettsråd og
Eidsvoll kommunes fagansvarlige, samt høringsinnspill fra ulike interessegrupper og
organisasjoner under planprosessen.
Planens handlingsprogram har vært rullert årlig. Ansvaret for dette har vært delegert til utvalg
for oppvekst og levekår og senere hovedutvalg for oppvekst og kultur.

3.2

Overordnet målsetning for kultur i planperioden

«En livskraftig befolkning gjennom idrett og fysisk aktivitet for alle». Eidsvoll kommune skal
være en kommune der fysisk aktivitet ute og inne er tilrettelagt og tilgjengelig for alle, uansett
alder, kjønn, funksjonshemming osv.

3.3

Utfordringer – virkemidler – tiltak 2010 - 2020

I følge veileder (2007) for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet er det krav til at
resultatvurderinger av forrige plan med status oversikt blir beskrevet i ny gjeldende
kommunedelplan.
Utfordringer:
 Sørge for samsvar mellom kommunedelplan for idrett og friluftsliv og kommunens
budsjett.
 Utvikle idretten og friluftslivet i samsvar med generelle samfunnsmessige målsettinger.
 Øke den daglige fysiske aktiviteten og utnytte naturressurser i nærmiljøet.
Når det gjelder bygging av nærmiljøanlegg og ordinære anlegg er de fleste av prosjektene
gjennomført. De fleste har mottatt spillemidler og er fullfinansiert. Tiltak fra kommunedelplan
2010-2020, som ikke har fått spillemidler enda vil bli tatt med i revidert plan for 2017-2027.

3.4

Virkemidler

I gjeldende plan er det utarbeidet kortsiktige og langsiktige tiltak for aktivitetsfremmende
tiltak, anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet.
 Gratis halltrening for alle tilknyttet lag og foreninger.
 Aktivitetsdager for barn og unge.
 Tilbud om fysisk trening rett etter skoletid.
 Markedsføring av tilbud.
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3.5

Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg

Etter gitte kriterier gis det spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og
friluftsliv, samt nærmiljøanlegg. Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av
infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet (egenorganisert og /eller
uorganisert aktivitet). De viktigste målgruppene for spillemidler er barn (6-12 år) og ungdom
(13-19 år).
Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i
organiserte og egenorganiserte former prioriteres særskilt.
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Når det gjelder ungdom, er det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov
for utfordringer og variasjon.
Det er et stort etterslep på bevilgninger fra Norsk Tipping. Overskuddet fra Norsk Tipping AS
er for lite til å dekke behovet. Det kan ta flere år fra førstegangs innlevert søknad til
spillemidler blir utbetalt. Dette kan føre til forsinkelser i anleggsstart og at kommunes
handlingsplan ikke blir gjennomført i det tempo, som er vedtatt, med mindre en løsning med
mellom-finansiering blir benyttet. Det er krevende og for mange frivillige organisasjonene
urealistisk å forskuddsbetale utbyggingen av anlegg.

3.6

Resultatvurdering av gjeldende kommunedelplan idrett og fysisk
aktivitet 2010-2016

I løpet av planperioden har 22 av planlagte 25 anlegg blitt realisert og fått tilsagn om
spillemidler. Kunstgressbanen på Dal er ikke realisert, men bygges nå i 2017. Spillemiddelsøknad er sendt. Flerbruksflaten på Råholt Ungdomsskole er ikke realisert, men andre
nærmiljøanlegg er bygd i stedet. Kartprosjektet «Engertoppen» ble aldri sluttført. Totalt er det
gitt tilsagn om/mottatt kr 21 887 000 i spillemidler i planperioden etter at alle regnskaper er
levert, hvorav 2 191 000 til nærmiljøanlegg. Mesteparten av spillemidlene er utbetalt.
For å få til godkjente finansieringsplaner har Eidsvoll kommune bevilget store beløp til
anleggene. Lag og foreninger har også bidratt med betydelig beløp samt en stor
dugnadsmasse. Med bakgrunn i den anleggsmassen som er gjennomført må en si seg godt
fornøyd med tildeling av spillemidler og anleggsutviklingen i Eidsvoll, og spesielt utvikling av
skoleområder.
Planperioden kjennetegnes ved at to store kostnadskrevende anlegg er realisert:
1. Svømmehallen på Råholt er bygd og har mottatt 10,6 millioner i spillemidler.
2. Minnesundhallen stod ferdig i 2015. Det er søkt om 7,7 millioner kroner i spillemidler,
men foreløpig er det ikke mottatt midler.
Krav til utøvelse av fotball om vinteren har endret seg kraftig det siste 10-året, kunstgressanlegg er en nødvendighet for å holde aktiviteten oppe. To nye kunstgressbaner har sett
dagens lys i slutten av perioden og nytt kunstgress er i tillegg lagt på Eidsvold Turn Fotball
sitt anlegg ved Eidsvollhallen.
I perioden fram t.o.m. 2009 ble det realisert mange mindre nærmiljøanlegg ved skolene i
bygda finansiert gjennom ordningen «mindre kostnadskrevende anlegg» med en
kostnadsramme på maksimalt kr 80 000. Denne ordningen er nå opphørt og fram t.o.m. 2013
var det lite anleggsutbygging ved skolene. I forbindelse med nybygg og utvidelse av Langset
skole og Råholt Ungdomsskole har det blitt realisert mange ulike anlegg finansiert ved
spillemidler. Disse skolene danner på mange måter nå en mal for hvordan kommunen
ønsker å satse ved utbygging av nye skoler de nærmeste årene. To nærmiljøanlegg, en
kunstgressbane og en flerbrukshall med trimrom er også realisert, men har ikke fått
spillemidler pga. manglende midler i fylket.
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3.7

Følgende anlegg i handlingsprogrammet 2010 – 2016 er realisert/
ikke realisert:

Prioritert = søknadsår ved tildeling og anleggets prioritering i handlingsprogrammet
Realisert = anlegget ferdigbygd.
Spillemidler = mottar i spillemidler (* mindre enn tilsagn, men etter levert regnskap)

Prosjektbeskrivelse: Ordinære anlegg
Prioritert

Anlegg

2011/01

Eidsvoll kommune – svømmeanlegg, Råholt Bad

2011/02

Dal Idrettslag – driftsbygning, Dal Idrettspark

2012/02

Spillemidler

Realisert

10 600 000

2011

*120 000

2013

Eidsvoll Orienteringslag – O-kart Bergermoen

82 000

2013

2013/02

Eidsvoll Orienteringslag – O-kart Engertoppen

*26 000

ikke

2014/01

Nordre Eidsvoll IL – kunstgrasbane, Minnesund Idr.park

*2 039 000

2015

2014/02

Eidsvold Værks Skiklub – armatur turløype, Staviåsen

700 000

2015

2014/03

Nordre Eidsvoll IL – armatur lysløype, Minnesund Skist.

*540 000

2015

2014/04

Finstad Sportsklubb – armatur lysløype, Finstad

*540 000

2015

2014/06

Dal Idrettslag – kunstgressbane, Dal Idrettspark

2014/07

Nordre Eidsvoll IL – driftsbygning, Minnesund Skistadion

2015/02

Eidsvoll kommune – idrettsgolv Råholthallen

2015/03

Eidsvold Værks Skiklub – rehab. turløype, Staviåsen

2016/01

ikke
189 000

2014

1166 000

2009

778 000

2016

Feiring IL – kunstgressbane 9-er, Feiring Idrettsanlegg

*918 000

2015

2016/02

Nordre Eidsvoll IL– delanlegg friidrett, Minnesund Idr.park

*332 000

2016

2016/03

Eidsvold Værks Skiklub – rulleskiløype, E.V. Skistadion

968 000

2016

2016/04

Eidsvoll kommune – trimrom, Råholt Bad

700 000

2015

* Tilsagn om spillemidler har vært høyere, men utbetalingen har vært mindre på grunn av
lavere totalkostnad i revidert regnskap.

Prosjektbeskrivelse: Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg
Prioritert

Anlegg

Spillemidler

Realisert

2011

Eidsvoll Orienteringslag – O-kart, Finnkollen

32 000

2011

2014

Eidsvoll Orienteringslag – O-kart, Råholt Skog

30 000

2013
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Prosjektbeskrivelse: Nærmiljøanlegg
Prioritert

Anlegg

Spillemidler

Realisert

180 000

2012

2010/01

Vilberg U.-skole v/FAU – ballbane m/flerbruksdekke

2011/01

Eidsvoll kommune – flerbruksflate, Råholt U.-skole

2014/01

Eidsvoll kommune – flerbruksflate, Langset skole

300 000

2015

2015/01

Eidsvoll kommune – skatepark, Langset skole

300 000

2015

2015/03

Eidsvoll kommune – flerbr.flate basket, Langset skole

300 000

2016

2016/01

Eidsvoll kommune – kunstgressløkke, Langset skole

300 000

2016

2016/03

Eidsvoll kommune – sandhåndb.bane,Råholt U.skole

249 000

2015

ikke
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4.0

Behovsvurdering av anleggsmasse

4.1

Generell anleggsdekning og mangfold av anlegg

Innenfor området idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er det svært få lovpålagte områder som
bidrar til å styre utvikling av frivillig aktivitet i en retning. Anleggssituasjonen i Eidsvoll er
forholdsvis god. De fleste idretter har tilgang på gode treningsområder og anlegg der det er
mulig å arrangere konkurranser.
Eidsvoll har naturgitte gode forutsetninger for friluftsliv og opplevelser i naturen. Tettstedene
har store friluftsområder i nærhet og tilgjengelige grønne arealer nært der folk bor.
Grønnstruktur er viktig for fysisk aktivitet, helse, undervisning, rekreasjon og stillhet. Viktige
elementer i grøntområdene er utsiktspunkter, spesiell vegetasjon, dyreliv, bekker og elver,
kulturlandskap og kulturminner. Tilrettelegging, skilt og informasjon gir områdene forskjellig
grad av tilgjengelighet.
Det bør sikres flere grønne områder i utviklingspressede områder i Eidsvoll. Bevaring av
grønnstruktur som ferdselsårer og 100 meters skogen i tilknytning til utbyggingsområder skal
prioriteres. De fleste innbyggere har større grønne områder mindre enn 500 meter fra
boligen. Både bygdas befolkning, skoler og barnehager bruker naturen, både skogen og
utmark, sommer og vinter. Det å ha et forhold til å være ute til alle årstider er vesentlig og er i
tråd med kunnskapsløftet og rammeplan for barnehagen, samt et viktig punkt med tanke på
folkehelseperspektivet. Flere velger å etablere seg i Eidsvoll fordi de ser muligheter for
friluftsliv nært bosted i kombinasjon med gode kollektivknutepunkt. Mange mennesker
oppsøker naturen for å komme unna uønsket lyd. Det er en utvikling i andre kommuner at
stillhet i bynære områder er i ferd med å utvikle seg til et knapphetsgode. Eidsvoll vil være
bevisst i sitt arbeid for å bevare stillesoner. De fleste naturområdene i dag karakteriseres
som stille soner i Eidsvoll, mens selve tettstedet er mer støybelastet.

4.2

Behov for innendørsanlegg

De langt fleste innendørs anlegg til bruk av idretten er kommunale; gymsaler, idrettshaller og
svømmehaller. Idrettslag har bygd innendørs skyte-anlegg, klubbhus, driftsbygninger og
utstyrsgarasjer. Mange av anleggene, både kommunale og private har mottatt spillemidler
som en del av finansieringen.

Idrettshaller og spilleflater
Dekningsgrad Med 5 spilleflater i 3 idrettshaller er dekningsgraden bedre enn gjennomsnittet både i Akershus og på Øvre Romerike som beste region i fylket.
Behov

Det behov for idrettshall i forbindelse med oppføring av ny skole på Vilberg
og utbygging av Råholt skole.
Eidsvollhallen bygd i 1965 krever rehabilitering.
Det er allerede en tradisjon om at det bygges idrettshaller ved nye skoler. Dermed vil antall
nye idrettshaller følge antatt befolkningsvekst siden det er rutine for å bygge idrettshaller i
stedet for gymnastikksaler. Denne type strategi medfører også at idrettshallene blir
geografisk spredd i kommunen. I Vilberg-området er det planlagt ny barneskole. I tilknytning
til den bør det bygges idrettshall og det bør sees på muligheter for samarbeid med
fylkeskommunen som også vil trenge lokaler. Råholt skole planlegges utbygd de nærmeste
årene, her bør det også bygges en idrettshall.
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Eidsvollhallen og Råholthallen er for lengst overfylt med innendørsidretter på hverdager med
unntak av noen får timer seint på fredager. Minnesundhallen fylles etter hvert opp, her har
fotballen fått plass og Nordre Eidsvoll IL og Feiring IL har benyttet seg av dette tilbudet.
Eidsvoll Idrettsråd fordeler treningstid på hverdager fra kl.17.00 fram til kl. 22.00, seniorlag
tildeles tid etter kl. 20.00. Dette tilsier 25 treningstimer i Eidsvollhallen og Minnesundhallen
pr. uke, det tredobbelte i Råholthallen. Idrettsrådet fordeler i dag 1,75 timer på hel
håndballflate til hver lagenhet uavhengig av alder. Denne timekvotienten er imidlertid ikke
mulig å oppnå uten at det fordeles forholdsvis mange seine treningstimer fordi det er for få
timer til fordeling i «kjernetida» kl.17-21. Det vil si at det blir trangt om plassen til de yngre
lagene. Dette forsøkes kompensert med trening før kl.17, trening på tvers av lag og trening
på halve baner og i gymsaler. Likevel må vi si at Eidsvoll er bedre stilt enn mange andre
kommuner, og alle treningstimer er gratis.
Mens innendørsidrettene er prioritert på hverdager, fordeles mye av treningstidene i helgene
til utendørsidrettene fotball, amerikansk fotball og tennis ved siden av at håndball og
basketball avvikler sine kamper. I den mest hektiske del av vintersesongen kan det være
aktivitet i Eidsvollhallen og Råholthallen lørdager kl.09-18 og søndager kl.09-22. Treningstid i
helgene er også gratis, mens det betales for avvikling av kamper og andre inntektsbringende
tiltak.

Svømmeanlegg
Dekningsgrad

Eidsvoll har med sine 3 svømmebasseng, en bedre dekningsgrad enn
gjennomsnittet for Akershus og Øvre Romerike, og like god som beste
region Nedre Romerike.

Behov

Kommunen har ikke behov for bygging og rehabilitering av anlegg, men det
er viktig at bassenget i Feiring som er i privat eie, opprettholdes.

Den lokale svømmeklubben har ytret ønske om mer tid i 25 meters basseng. Råholt Bad ser
på muligheter for tidligere oppstart av morgensvømming og har tilbudt bassengtid på
ettermiddager med oppstart før kl.17.00, men mer kveldssvømming er det pr. i dag ikke
mulig å få til. Svømmeklubben og dykkeklubben har, i tillegg til Råholt Bad, et meget godt
tilbud i Eidsvollhallen der de fritt disponerer alle timer etter skoletid og i helger. Bassenget
med lengde 16,67 meter er et meget godt opplæringsbasseng og her er det også muligheter
for morgensvømming.

Anlegg for kampsport
Dekningsgrad

Det er ingen kommunale arenaer spesielt avsatt til kampsport

Behov
Behov for arealer/ treningsfasiliteter for kampsport
Det er i dag fire idrettslag som utøver kampsport; Eidsvoll Fristil Taekwondoklubb, Øvre
Romerike Budoklubb, Kinsa Judoklubb og den nystarta Rambukk Bokseklubb. Førstnevnte
klubb har treningstid i Minnesundhallen, de tre øvrige klubbene leier lokaler til sine aktiviteter.
Kampsportmiljøene er voksende og spredt over hele kommunen, og gir dermed muligheter
for alle til å utøve kampsport i nærheten av eget bosted. Dagens anleggssituasjon er ikke
tilfredsstillende, og klubbene bruker store deler av sin økonomi på leie av lokaler.
I forbindelse med bygging og rehabilitering av idrettshaller bør det vurderes muligheter for å
bygge formåltjenelige aktivitetsrom av en gitt størrelse, som kan huse eksempelvis
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kampsport, dans og andre «lavterskelidretter». Slike aktivitetsrom kan være
spillemiddelberettiget.

Anlegg for gymnastikk og turn
Dekningsgrad

Det er ingen anlegg spesielt bygd for gymnastikk og turn

Behov

Det er behov for en basishall for turn.

Turnidretten består av rytmisk gymnastikk (RG), apparatturn og troppsgymnastikk. De tre
grenene har ulike krav til anlegg. RG har behov for en hall med minimum 9 meter takhøyde
og spesielt gulv (såkalt RG-gulv). Apparatturn trenger ulike fastmonterte apparater og
troppsturn er arealkrevende med 3 grener (tumbling, hopp og frittstående).
Eidsvold Turnforening Gymnastikk & turn er eneste idrettslag som gir tilbud innen gymnastikk
og turn. Idrettslaget har i dag treningstilbud i gymsalen på Vilberg og Bønsmoen skole,
foruten en kveld i uka i Eidsvollhallen. Idrettslaget gir et tilbud som er bra for breddeidretten
selv om det er ventelister, store treningsgrupper og en hver høst ser seg nødt til å si nei til
veldig mange barn som har lyst til å være med på turnpartiene. Tilbudet er derimot langt nær
godt nok for å gi et tilfredsstillende tilbud til de som ønsker å satse på å bli gode i turn da
treningsfasilitetene er for dårlige og antall treningstimer i gymsaler/idrettshaller i dag gir bare
muligheter til trening en dag i uka.
Eidsvoll-idretten og turnidretten spesielt trenger en basishall, en treningshall beregnet for
basistrening og turn/gymnastikk der apparatene og sikkerhetsutstyret er fastmontert og alltid
klart til bruk. Typiske apparater i en basishall vil være skumapparater, spenstapparater,
balanseapparater, frittstående gulv og konkurranseapparater i turn. Denne hallen bør bygges
i forbindelse med ny idrettshall ved nye Vilberg skole for å kunne benyttes av barnehager,
flere grunnskoler og idrettslinja ved Eidsvoll videregående skole.

4.3

Behov for utendørsanlegg

Eidsvoll kommune skal sikre og stimulere til at det ivaretas helse- og miljøhensyn ved
bygging, rehabilitering og drift av idrettsanlegg, både kommunale og private. Det viktigste
tiltaket blir å sikre at kunstgressbaner i kommunen ikke skader lokal helse og lokalt miljø som
følge av gummigranulat eller annet fyllmaterialer på avveie. Dette kan løses ved bruk av
oppsamlingssystemer, bedre rutiner ved snøbrøyting osv. ved fremtidige baner skal
fyllmateriale vurderes på forhånd.
Verdens eldste rene skiklubb, Eidsvold Værks Skiklub, ble grunnlagt i 1881, med dem startet
anleggsutbyggingen i Eidsvoll. Mellom 1901 og 1915 ble mange av de største idrettslagene i
dag grunnlagt rundt sine tettsteder, og etter hvert ble det etablert idrettsanlegg for ski, fotball
og friidrett som sammen med turn/gymnastikk var de viktigste idrettene den gangen. Derfor
ser vi at idrettsanlegg ligger i Feiring, på Minnesund, Myhrer, Finnkollen, Råholt, Dal og
Finstad. Flere av disse idrettslagene har med årene tatt opp enda flere idretter, ikke minst
etter at innendørsidrettene gjorde sitt inntog da Eidsvollhallen stod ferdig i 1965. Disse
fleridrettslagene ønsker fortsatt å eie og drifte sine anlegg, derfor har vi ingen kommunale
anlegg utendørs i Eidsvoll som benyttes til idrett i dag. Spillemidler og kommunal støtte har
vært med i finansiering av disse anleggene og Eidsvoll kommune bidrar i dag med
driftsstøtte. Eidsvoll 1814s amerikansk fotball som ble stiftet i 1995, er det eneste
idrettslaget, som i dag, ikke har eget anlegg.
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Kunstgressbaner
Dekningsgrad

Med 6 kunstgressbaner er dekningsgraden bedre enn gjennomsnittet for
både Akershus og Øvre Romerike i tillegg har vi 2 naturgressbaner. Det er
planer om å rehabilitere banen på Bøn til kunstgressbane. Alle banene er
eid og driftet av idrettslag.

Behov
Det er ikke behov for flere nye baner. Det kan være behov for bedre
utnyttelse av eksisterende baner og eventuelt rehabilitering. EIFs
kunstgressbane med undervarme på Eidsvoll stadion har behov for
rehabilitering av kunstgresset.
Fotball er den desidert største idretten i Eidsvoll, sju av idrettslagene har fotball på
programmet og eier og drifter egne anlegg med kunstgress eller naturgress. Utviklingen på
fotballbaner har gått fra grusbaner og gressbaner til kunstgressbaner. I dag benyttes ingen
av de kommunale grusbanene ved skolene til idrett, og de fleste gressbanene er i ferd med å
bli rehabilitert til kunstgress. Overgang fra gress til kunstgress kan gi miljøutfordringer. Det er
fokus på å redusere miljøbelastningene. Spillemidlene dekker 1/3 av totalutgiftene til bygging
av nye kunstgressbaner, rehabilitering av gressbaner til kunstgress eller rehabilitering av
kunstgressbaner som er eldre enn 10 år. Eidsvold Turn Fotball rehabiliterte sin kunstgressbane ved Eidsvollhallen i 2015, Eidsvold IFs kunstgressbane på Eidsvold Stadion som ble
bygd i 2008, står nå for tur.

Skianlegg
Dekningsgrad

Eidsvoll er godt utbygd med skianlegg for langrenn med 5 private anlegg
med tilhørende lysløype. Lysakerbakkene er eneste hoppanlegg i drift.

Behov

Behov for rehabilitering av lysløypa i Finnkollen. Lysløypa i Feiring
vurderes flyttet til et mer sentralt område.
Hoppsporten trenger anlegg. Det foreligger planer for rehabilitering og
bedre tilrettelegging i både Lysakerbakkene og Dalbakken.
Snøproduksjonsanlegg er nødvendig i ett av hoppanleggene og i
tilknytning til skiløypene.

Langrennssporten har fantastiske anlegg å boltre seg i. Langrennssporten tiltrekker seg flere
og flere yngre utøvere i snørike sesonger. Lysløypeanleggene til Eidsvold Værks Skiklub,
Nordre Eidsvoll IL og Finstad Sportsklubb er blitt rehabilitert for kr 9 792 000 siden 2010.
Dette har utløst kr 3 999 000 i spillemidler. Løypetraseer er utvidet og alle tre anleggene har
fått satt opp nytt lysarmatur. Den årlige skikarusellen mellom de fire idrettslagene som driver
konkurranseidrett, viser at interessen er voksende tross snøfattige vintre. Løypenettet som
fem idrettslag kjører opp gir allmennheten muligheter til å komme seg ut på ski og benytte
løypetilbudet gratis.
Rekrutteringa til hoppsporten er dårlig på grunn av manglende snø og anlegg som trenger
rehabilitering/oppgradering. Ildsjeler tilknyttet Lysakerbakkene (Eidsvold Værks Skiklub) og
Dalbakken (Eidsvold Idrætsforening) har seriøse planer der det snakkes om både plastbakke
og produksjonsanlegg for snø. I Feiring har idrettslaget startet riving av Melbybakken etter
mange år uten drift. Hoppmiljøet bør vurdere nøye om begge de gjenstående bakkene bør
rehabiliteres. Det er på tide at det tas en avgjørelse på hvilket anlegg og rundt hvilken klubb
hoppsporten bør satse videre.
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Fortsatt finnes det et regionalt hoppanlegg i Hurdal med bakkestørrelser med K-punkt fra 40
meter til 90 meter som driftes av stiftelsen Romerike Bakkesenter med bl.a. økonomisk støtte
fra klubber og kommuner på Øvre Romerike. Om dette hoppanlegget fyller det tiltenkte
behovet utover tilbudet i den enkelte kommune, bør diskuteres.
Alpint, telemark og snowboard har sin aktivitet i Hurdal Skisenter og/eller Åsleia skisenter.
Det er pr. i dag ikke grunnlag for å etablere noe anlegg i Eidsvoll etter at Skaubanen på
Råholt ble lagt ned.

Isanlegg
Dekningsgrad

Eidsvoll kommune har ingen anlegg tilrettelagt for aktiviteter på is. Eidsvold
Turn Skøyter har oppe sitt anlegg på Myhrer hvis værforholdene tillater det.
På flere skoler islegges flater eller ballbinger.

Behov

Det er behov/ønske om en kommunal kunstisflate i Eidsvoll.

Eidsvold Turn Skøyter har i mange år hatt en av Norges største skøytegrupper for hurtigløp,
men medlemstallet har sunket drastisk i løpet av få år på grunn av altfor korte perioder med
skøyteis.
Det er et sterkt behov for en kunstisflate i Eidsvoll hvor en kan leke seg på skøyter en lengre
periode av året, en bane der en kan utøve lek på skøyter, hurtigløp og spille ishockey
og/eller bandy. Banen bør ligge ved et trafikknutepunkt, Eidsvoll Verk stasjon eller Eidsvoll
stasjon/Sundet.

Nærmiljøanlegg
Dekningsgrad
Behov

Ved alle skolene i bygda med unntak av Eidsvoll Verk skole er det bygd ett
eller flere nærmiljøanlegg de siste årene.
Utbygging av flere nærmiljøanlegg ved de fleste skoler.

Ved seks av bygdas barneskoler er det anlagt en ballbinge, bare ved Vilberg skole er denne
kommunal. Kommunen ønsker i dag ikke å bygge ballbinger, men i stedet satse på flerbruksflater og kunstgressløkker. Denne satsingen har ført til fire anlegg på Langset skole og
anlegg er planlagt ved utbygging av Vilberg Ungdomsskole. Eidsvoll kommune håper at
utbyggingen av uteområdet ved Langset skole kan danne mal for hvordan andre skoleområder kan utbygges. Sandbaner til volleyball og håndball, baner til parkour, skateanlegg
og baner som kan islegges vinterstid er blant de anleggstyper en nå ser på ved utbygging av
skoler i bygda.

Selvorganiserte uteaktiviteter
Dekningsgrad

Et skateanlegg i Badet kulturtun og 3 nærmiljøanlegg på skoler.

Behov

Det er behov for et større skateanlegg og flere nærmiljøanlegg.
Skateanlegget i Badet kulturtun bør rehabiliteres.
Det er behov for flere anlegg for utøvere av selvorganiserte aktiviteter.
Aktiviteten har behov for å kunne trene innendørs vinterstid også.

Under ungdomskulturen vokser nye miljøer og aktiviteter frem, også nye uttrykk innen
idretten. De skiller seg fra den klassiske ungdomsidretten ved at de ikke har noen trener,
ingen treningsprogrammer eller nødvendigvis faste treningstider eller – steder. Eksempler på
slike aktiviteter kan være parkour, trial-biking, tricking, longboarding, BMX, skating etc.
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På flere av de skateanleggene som er bygd kan flere av disse aktivitetene utøves, og på
Vilberg U.-skole er det planlagt et anlegg for parkour. I Feiring og på Minnesund har
idrettslagene i 2016 bygd to pumptracksbaner.
I et folkehelseperspektiv er det viktig at så mange unge/ tenåringer, som mulig, utøver en
eller annen aktivitet. Det er viktig at kommunen har arealer og muligheter til å tilrettelegge for
nye aktiviteter og trender.

Friluftsliv
Dekningsgrad

Eidsvoll har store naturområder med stor mulighet for ulike aktiviteter.

Behov

Oppdatering av turkart og skilting, vedlikehold av toaletter og stier.
Vedlikehold av badeplasser og brygger for utsetting av små og store båter.
Flere friluftsaktiviteter i lokalmiljøet spesielt rettet mot inaktive familier.
Utrede behov for et eget friluftsråd og friluftspolitikk

Allemannsretten, friluftsloven og arealplanlegging etter plan- og bygningsloven er viktige
virkemidler for å ivareta friluftsinteressene, men samtidig ikke til hinder for at friluftarealer kan
omdisponeres til andre formål. Gang-, sykkel- og turveier, samt stier og løyper tilrettelegges
slik at de utgjør et attraktivt og trafikksikkert nett av grønne ferdselsårer og forbindelseslinjer i
bebyggelsen, mellom ulike anlegg og sentra, i kulturlandskap og ut i marka. Det er viktig å
bevare de naturlige ferdselsårene i særskilte pressområder rundt knutepunkt for å ivareta
opplevelseskvalitetene i landbrukets kulturlandskap. Utvikling gjøres i nært samarbeid og
med initiativ fra lag og foreninger. Det er små tiltak som skal til for at allerede eksisterende
benker og sittegrupper blir tilpasset alle. Det er kommet 3 ulike innspill til ivaretakelse av
grønne ferdselsårer, ved Råholt og Kastellet og opprettelse av en ny sti ved Eidsvoll verk til
Bøn. Det kan være nyttig med en gjennomgang av friluftslivets rammer i Eidsvoll med
utgangspunkt i Meld.St. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet.
brukergrupper.

Sykkelparkering
Dekningsgrad

Eidsvoll har få muligheter til sikker sykkelparkering utenfor kjøpesentra,
holdeplasser og i boligområder.

Behov

Påvirke til at kommunens krav/ norm til sykkelparkering økes.

Eidsvoll kommune er en kommune hvor utbygging i nærheten til knutepunkt er viktig, samt at
sykkel blir en mer vektlagt transportform i sentrale utbyggingsområder. Flere utbyggere har
ved boligprosjekt signalisert lavere bilparkeringsnorm enn kommunal norm på grunn av
nærheten til kollektivtransport. I tillegg er det mulig å velge sykkel som transport til
holdeplasser og det er flere sammenhengene gang- og sykkelveger på kryss og tvers i
bygda. Vormtråkk og Mjøstråkk blir gode tilskudd til flotte friluftsområder, som i stor grad ikke
er tilgjengelig for bil. Det er dokumentert knapphet på sykkelparkering ved holdeplasser,
togstasjoner, butikker og sentra. Det er behov for mer utredning og konkrete tiltak, samt
kontroll av at rekkefølgekrav blir oppfylt.
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4.4

Innspill til ulike tiltak

I forkant av utformingen til planprogrammet er frivillige organisasjoner, idrettsrådet,
frisklivssentralen og frivilligsentralen forespurt om å medvirke. Det er bedt om innspill til
strategier og tiltak. Innspillene har vært konsentrert om tiltak.
Innspillene er ikke prioritert eller utredet.
 Idrettsrådet ønsker bredere samarbeid mellom skole og idrett for å legge til rette for to
skoletimer med fysisk aktivitet og lek i forbindelse med skolefritidsordningen og gjerne for
hele barneskoletrinnet.
 Idrettsrådet ønsker seg interkommunalt idrettsanlegg for hurtigløp skøyter med
aktivitetsbane i midten lagt til Eidsvoll.
 Idrettsrådet ønsker større kommunal driftstøtte til private ski og skøyte anlegg for
allmennheten.
 Idrettsrådet foreslår at det avsettes en sum, som Idrettsrådet selv kan fordele. Midlene er
tenkt brukt til å støtte barn og unge med små økonomiske ressurser til å kunne delta i
organisert trening.
 Fra flere eldre borettslag og andre boligsameier så har det kommet innspill om mer
oppfølging av utbyggere ved utbygging for å sikre at rekkefølgebestemmelser for krav til
opprettelse av leke- og aktivitetsområder i tilknytning til utbygging av hus/ blokkområder.
 Fra Frisklivssentralen med folkehelse perspektiv ønsker å utbedre Skaubanen ved Råholt
til et bredt tilgjengelig aktivitetsanlegg og turområde.
 Fra andre har det kommet forslag til at badeplasser, som friluftsområde bør være
satsningsområde.
 Idrettsrådet har kommet med ønske om at det etableres Tufteparker for uorganisert
trening tre steder i bygda; Langset, Sundet og sørbygda.
Uavhengig av dette innspillet har det fra Råholt Ungdomsskole kommet ønske om
Tuftepark på skolens område. Det har også kommet innspill om Moment park i sørbygda.
 Privatpersoner og vandrelaget i Eidsvold Idrætsforening har kommet med innspill og
planer for oppgradering og utvidelse av kulturhistorisk sti slik at en får en forbindelse
mellom brua ved Bønsdalen og vestover langs Andelva forbi Venjarfossen og frem til
Eidsvollsbygningen.
 En gruppe padlere har kommet med innspill som kan gjøre det enda mer attraktivt å
padle i Eidsvoll gjennom bedre tilgjengelighet til vannet og kajakkbrygger.
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5.0

Satsingsområder

Valg av satsingsområder for den kortsiktige planperioden 2017-2021, har bakgrunn i
overordnede statlige og fylkeskommunale føringer, både for de offentliges innsats på
anleggssektoren og i retningslinjer for andre sektorer. Satsingsområdene er:





Idrett
Anlegg og arealer for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
Barn og unges oppvekstmiljø
Friluftsliv og fysisk aktivitet

I det følgende vil målformuleringer innen hvert av satsingsområdene bli behandlet med en
inndeling i tre ulike nivåer: Hovedmål – delmål – handlingsprogram.

5.1

Kommunens utfordringer

Kommunedelplanen støtter seg til statistikk og fakta som fremkommer i oversiktsdokument
for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Eidsvoll kommune og oversiktsdokument over
helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Eidsvoll kommune. Kommunen kan sammen med
idrett, lag og foreninger, samt den uorganiserte aktiviteten kan være med på å redusere
negative påvirkningsfaktorer.
Et eksempel på god samhandling mellom kommune og idrettsrådet, når det gjelder å
redusere negative påvirkningsfaktorer for barn og unges oppvekstsvilkår: Idrettsrådet har
fremmet ønske om økonomisk støtte til å hjelpe barn og unge med å dekke utgifter til
trenings- eller medlemsavgiften i den organiserte idretten. Hovedutvalg for oppvekst og kultur
vedtok i februar 2017 å tildele øremerkede midler til idrettsrådets disposisjon. Evaluering
gjøres forløpende.

5.2

Idrett

Idrettens utfordringer
Idrettens har en viktig rolle i samfunnet som verdiskaper, og svært mange er engasjert i
idrett, som utøver, foresatt, publikum eller tillitsvalgt. På mange måter er idretten en
bærebjelke i samfunnet og en kilde til glede, overskudd og fysisk og psykisk mestring.
Idretten lever i spennet mellom topp og bredde, konkurranse og mosjon, underholdning og
helseforebygging.
Ved idrettsregistreringen 31.12.2016 ble det registrert 8329 medlemmer i de 30 idrettslagene
vi har her i Eidsvoll, 38% av medlemmene er kvinner og idrettslagene organiserer i dag 26
idretter. Med dette representerer idretten den desidert største frivillige organisasjon i
kommunen. Idrettslagene utfører en stor oppgave i forhold til aktivitet i tillegg til en uvurderlig
innsats når det gjelder bygging, drift og vedlikehold av anlegg. Dette er arbeid som sparer
det offentlige for store utgifter. Engasjerte ledere, trenere, dommere og foreldre utfører
arbeid tilsvarende mange årsverk, i tillegg kommer den forebyggende effekten og
helsegevinsten fysisk aktivitet fremmer.
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Samarbeid med råd, organisasjoner, lag og foreninger
Samarbeidet mellom kommunen og idretten skjer gjennom Eidsvoll Idrettsråd (EIR).
Idrettsrådet er en viktig aktør og medspiller i arbeidet for idrett i kommunen. Det er inngått en
samarbeidsavtale mellom Eidsvoll kommune og Eidsvoll Idrettsråd. Det holdes jevnlige
møter med kommunens administrasjon og politikere. Idrettsrådet er en viktig høringspart i
alle saker som kan berøre idretten, og et viktig bindeledd mellom det enkelte idrettslag og
kommune. I tillegg er oppgaver som prioritering av spillemiddelsøknader, fordeling av
treningstimer i idrettshaller, fordeling av driftstilskudd til idrettsforeninger, støtte til barn, unge
og familier med begrensede økonomiske midler og fremmer saker og behov som oppstår i
lag og foreninger. Idrettsrådet støttes med sekretær, en kommunal administrativ ressurs.

Hovedmål og delmål
Hovedmål
Befolkningen skal ha muligheter
for både organisert og egne
organisert idrett og fysisk aktivitet i
nærmiljøet.

Målgrupper
Barn og unge
Voksne
Familie

Anleggstyper
Nærmiljøanlegg
Spesialanlegg, flerbruksog sambruksanlegg

Delmål:
1) Rammevilkårene for idretten styrkes og skal være forutsigbare og kunnskapsbasert.
Prinsippet skal være: Kommunen stimulerer – de frivillige organisasjonene aktiviserer.
2) Kommunen prioriterer at frivillige lag og foreninger kan benytte offentlige lokaler
vederlagsfritt. Dette er i samsvar med Norges Idrettsforbunds målsetting om gratis bruk
av alle offentlig eide idrettsanlegg for alle under 25 år.
3) Kommunen må tilstrebe en mest mulig effektiv utnyttelse av alle idrettshaller og
skolelokaler i bygda til utøvelse av idrett og fysisk aktivitet.
4) Kommunen må stimulere til ”Idrett for alle” uavhengig av sosial rang og status, som
fremmer folkehelsen gjennom idrett og fysisk aktivitet.
5) Kommunen må utrede mulighetene for å utjevne kostnadsnivået for å utøve idrett for
utøvere og idrettslag.
6) Kommunen må bidra til at alle barn, unge og familier har mulighet til å bli inkludert i
fritidsaktiviteter.
7) Kommunen skal stimulere til et bredt aktivitetsnivå innen idretten, for å redusere frafall av
barn og unge.
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5.3

Anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Befolkningsutvikling
Befolkningsutviklingen er den største utfordringen i planperioden for innendørs og utendørs
anleggsutvikling og arealbruk. Behovet for større kapasitet, flere anlegg og godt tilrettelagte
områder vil øke. Det blir avgjørende å finne fram til nye løsninger for å øke anleggskapasitet
på mindre areal og sikre arealer langsiktig. Kommunen som helhet skal ha en differensiert
utbygging som samlet sett gir en god anleggsdekning både for hverdagstrim, friluftsliv,
mosjon, konkurranse- og toppidrett.
Det er behov for en anleggsutvikling som favner den organiserte idretten og de som ønsker å
drive fysisk aktivitet i egen regi. Det fokuseres på å ta vare på grønne korridorer i
nærmiljøene, eksisterende sammenhengende stisystem, utarbeide gode samarbeidsrutiner
for sambruk av idrettshaller på tvers av kommuner og fylke.

Generelt behov for anlegg
Den generelle oppfatning er at Eidsvoll kommune har en god anleggsdekning. Innenfor de
store anleggskategoriene fotballanlegg, flerbrukshaller og svømmeanlegg scorer kommunen
bedre en gjennomsnittet sammenlignet med andre kommuner på Øvre Romerike og i
Akershus, men det er fortsatt enkelte mangler innenfor spesifikke idretter som skøyter,
friidrett, amerikansk fotball, turn og kampsport.
Idrettsanleggene i Eidsvoll er en kombinasjon av anlegg bygd og driftet av kommunen og
anlegg bygd og driftet av idrettslag. Kommunen har ved skolene satset på innendørsanlegg
gjennom flerbruks- og svømmehaller og mindre utendørsanlegg, som nærmiljøanlegg. Skiog fotballanlegg er i helhet bygd og driftet av idrettslag.
Det foretas i nært samarbeid med idrettsrådet en kontinuerlig vurdering av anleggsbehovet
ikke bare innenfor de store idrettene med mange aktive, men også rettet mot mindre miljøer
for å ivareta mangfoldet av aktiviteter. Idretter og aktiviteter som mangler anlegg mangler
også ofte en stor organisasjon som kan tale deres sak. Derfor er det viktig at kommunen tar
ansvar for å se helheten i anleggsbehov og dekningsgrad og sørger for at behov blir dekket
på best mulig måte innenfor de ressurser som finnes i kommune og frivillige organisasjoner.
Dette er ikke minst viktig å legge til grunn for å ivareta fysisk tilrettelegging og utvikling av
mindre nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv.

Spillemidler
Spillemidlene skiller mellom to typer anlegg, ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.
Ordinære anlegg er primært anlegg for organisert idrett, men kan også omfatte enkelte
anlegg for friluftsliv. De ordinære anleggene bidrar til den største andelen av anlegg og
arenaer for idrett og fysisk aktivitet lokalt, og spillemidlene kan dekke inntil 1/3 av
totalkostnadene.
Nærmiljøanlegg er anlegg for utendørs egenorganisert aktivitet, primært rette mot barn og
unge i aldersgruppen 6–19 år. Nærmiljøanlegg kan ikke disponeres til organisert aktivitet og
gir gode muligheter for utvikling av anlegg for egen-organisert fysisk aktivitet ved eller i
nærheten av skoler, barnehager, idrettsanlegg og boligområder. Spillemidlene kan dekke
opptil 50 % av totalkostnadene begrenset til kr 600 000.
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Ved utvikling av de fleste anleggstyper og aktivitetsområder, og i forbindelse med idrettsbygg
av ulike størrelser anbefales det å legge til rette for sosiale møteplasser utenom
aktivitetsflaten. Spesielt i idrettshaller er dette viktig å legge til rette for møteplasser på tvers
av idretter før og etter trening.
Idretter som kampsport, aerobic, dans, styrketrening og lignende nedprioriteres i mange
tilfeller ved tildeling av treningstid. En aktivitetssal skal være egnet for trening og mindre
konkurranser. Behovet for aktivitetsaler er økende i Eidsvoll. I tilknytning til alle nye og
eksisterende idrettshaller eller andre idrettsbygg bør det vurderes å bygge aktivitetssaler,
som tilleggsbygg.
Idrettshaller/ flerbrukshaller defineres som haller som kan brukes vekselvis til ulike idretter
uten tidkrevende klargjøring eller omgjøring, men i praksis fungerer det sjelden slik. Flere
idretter bruker mye av tildelt treningstid til rigging og rydding av utstyr. Turnhall/ basishall er
en treningshall for turn med permanent oppmontert utstyr som kan være et viktig supplement
for trening i alle idretter og i oppbygging av basisferdigheter for barn. Denne type hall bør
vurderes som tilbygg, når idrettshaller planlegges bygd eller rehabilitert i Eidsvoll de
nærmeste årene. Det samme gjelder klatre- og buldrevegger i idrettshallene. Sosiale rom,
aktivitetssaler og andre tilleggs elementer er i de fleste tilfeller spillemiddelberettigede.

Hovedmål og delmål
Hovedmål
Kommunen som helhet skal ha en
differensiert utbygging som samlet
gir en god anleggsdekning for
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Målgrupper
Barn og unge
Voksne
Familie

Anleggstyper
Nærmiljøanlegg
Flerbruks- og
sambruksanlegg

Delmål
1) Skolens, idrettens og friluftslivets behov for arealer og anlegg skal av samfunnsøkonomiske hensyn ses i sammenheng og samlokaliseres som flerbruksanlegg.
2) Flerbruksanlegg med høyt brukerpotensial, som også kan framstå som sosiale
møteplasser skal prioriteres.
3) Barn, unge og idrettsråd må tidlig inn i planlegging og utvikling av anlegg slik at en fanger
opp nye trender og bidrar til anleggsutvikling.
4) Rehabilitering og drift av nåværende idrettsanlegg skal prioriteres.
5) Ved rehabilitering og nybygg av skoler skal det bygges utendørs aktivitetsområder og
flerbrukshaller på minimum 25x45 m for å tilfredsstille krav fra ungdom/tenåringer med
behov for større aktivitetsflater.
6) Gang-, sykkel- og turveier, samt eksisterende stier og løyper tilrettelegges og beholdes.
7) Ved planlegging av anlegg for breddeidrett og allmenn bruk skal det legges til rette for å
begrense transportbehovet og minimalisere bilbruken.
8) Kommunen skal bidra til å hjelpe lag og foreninger, som tilrettelegger uorganiserte
aktiviteter, turstier og annet friluftsliv å søke støtte og tilskudd fra eksterne kilder.
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5.4

Barn og unges oppvekstmiljø

Barn og unges oppvekstmiljø er et prioritert område på alle plan nivåer. Et godt og trygt
nærmiljø forutsetter at beboerne i alle aldersgrupper har et visst minimum av lokaler og
arealer for sosialt samvær, lek, idrett, friluftsliv og rekreasjon. Naturen, nærmiljøanlegg og
idretts-anlegg er viktige, dels som arenaer for fysisk utfoldelse, men også fordi de
representerer møteplasser som bidrar til sosial utjevning og å skape tilhørighet til bostedet
og relasjoner til andre mennesker.
I forhold til anleggsutvikling vil behovene i denne gruppen dreie seg både om et mer uformelt
aktivitetstilbud, så vel som et anleggstilbud for utøvelse av organisert idrett. Idretten har også
et potensial som kulturell brobygger. Idrettsaktiviteter i skolen er viktig. Denne kan gjerne
organiseres i samarbeid med den organiserte idretten.
For å motvirke negative påvirkningsfaktorer i barn og unges levekår er fritidsaktiviteter en
positiv påvirkningsfaktor. Negative påvirkningsfaktorer for barn og unge er eksempelvis
begrenset økonomi, økende skolefravær fra 5. klasse, frafall fra videregående skole og den
organiserte idretten og mangel på mestringsarenaer. Fysisk aktivitet er et av de best
dokumenterte positive påvirkningsfaktorer i det forebyggende folkehelsearbeidet, som gir
økte levekår, mestring og trivsel gjennom hele livet.

Hovedmål og delmål
Hovedmål
Barn og unge skal ha muligheter for
meningsfylte fritidsaktiviteter i
trygge og stimulerende omgivelser.

Målgrupper
Barn
Ungdom
Familie

Anleggstyper
Nærmiljøanlegg
Flerbruks- og
sambruksanlegg
Friluftsliv

Delmål:
1) Utvikling av skolenes uteområder og nærmiljøanlegg/ anlegg.
2) Legge til rette for minimum 60 minutters aktivitet og bevegelse hver dag i skoletida
gjennom kopling av fag og fysisk aktivitet.
3) Bevaring av 100 meters-skogen i skolenes eller barnehagenes nærområder for å stimulere
til uorganisert natur opplevelser.
4) Legge til rette for at elever skal kunne gå, sykle eller benytte annen aktiv transport til/fra
skole og kollektivknutepunkt.
5) Legge til rette for åpne idrettshaller, gymsaler og svømmehaller for mer egenorganisert og
spontan aktivitet.
6) Legge til rette for tidlig helhetlig innsats i familier, som har behov for ekstra støtte og
inkludering i frivillige lag og foreninger gjennom støtteordninger organisert av kommunen.
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5.5

Friluftsliv og fysisk aktivitet

De naturgitte forutsetningene i Eidsvoll er gode for de fleste former for friluftsliv. Kommunen
har et variert turterreng for sesong avhengige aktiviteter. Flere store sammenhengende
skogsområder gir gode muligheter for bær- og soppsanking. Mengden av vann og vassdrag
gjør at forholdene ligger godt til rette for fritidsfiske, bading og ulike former for båtliv.
Jaktmulighetene er brukbare og den store variasjonen i naturtyper gjør at mulighetene for
varierte naturopplevelse er svært gode. Også for andre former for friluftsliv som f.eks.
sykkelturer, rideturer, turorientering og naturfotografering. Mulighetene for grupper som ikke
har egen bil eller nedsatt funksjonsevne til å drive friluftsliv nær boligen, varierer mye fra sted
til sted i kommunen. Generelt må det kunne sies at muligheten til å drive en eller annen form
for friluftsliv i nærmiljøet er rimelig god.
Befolkningen skal gis mulighet for å drive friluftsliv i sine nærområder, noe som kan bidra til
gode helseeffekter og bedre livskvalitet. Friluftsområdene er imidlertid under stadig press fra
ulike interesser for utnyttelse til andre formål. Attraktive og utviklende oppvekstmiljø for barn
og unge er særlig viktig. Nærrekreasjonsområdene er særlig utsatt. Det blir derfor en
utfordring i forbindelse med fortetting i sentrale områder, ved kollektivknutepunktene og for
boligbygging ellers å legge til rette for rekreasjon og fysisk aktivitet. Dette gjelder også de
naturlige stiene som har oppstått av daglig bruk av de som bor i området. I pressende
utbyggingsområder kan bevaring av de naturlige stiene være et godt eller bedre alternativ til
ferdsel enn å tilrettelegge for fortau ved veg. Det er viktig å få barn og unge aktive i skogen i
form av egenaktivitet. Det bør tilrettelegges for mer medvirkning fra barn og unge for å
etablere og utvikle gode lek og friluftsareal i nær tilknytning til boområder og ivaretakelse av
grønne ferdselsårer.
Prosjektet kartlegging og verdisetting av friluftsområder avsluttes i løpet av 2017/ 2018.
Gjennomføringen er med stor vekt på medvirkning fra lag og foreninger, samt engasjerte
enkeltpersoner og administrasjon. Dette bidrar til at vi får sett friluftsområdene i Eidsvoll i
sammenheng og vektlagt. Dette bidrar til å kunne prioritere områder som bør tilrettelegges
mer med skilt og rasteplasser. I tillegg er en gjennomgang av kommunens friluftsområder
nyttig i betydning av kartlegging av hvilke områder vi har, som for eksempel utfartsområder,
statlig sikrede områder, skog, badeplasser, topper/ høyder med mer.
Flere av kommunens friluftsområder har en betydning i regional sammenheng. Spesielt
gjelder dette skiløypene, badeplassene, topper og de kulturhistoriske områdene, men også
fiskevannene kan være attraktive. Hurdalssjøen og Eidsvoll 1814 har stor betydning
regionalt. Vorma har også blitt viktigere etter at slusene i Svanfossen ble åpnet. Det er
gjestebrygge og båthavner i og ved Eidsvoll Sentrum.
Eidsvoll har et omfattende skiløypesystem, som i snørike vintre dekker storparten av bygda.
Kommunen står for oppkjøring av det meste av løypenettet, men et samarbeid med lokale
idrettslag er viktig for å få løyper og gode traserer. Samarbeidet er tuftet på lange tradisjoner
i Eidsvold Værks Skiklub, Finstad Sportsklubb, nordre Eidsvoll idrettslag, Feiring idrettslag,
Frilset Vel, Styri Vel og Finnkollen Idrettslag, og de mange engasjerte enkeltpersoner og
velvillige grunneiere.
Frivilligsentralen har gjennom Akershus Fylkeskommune fått midler til å merke turstier. Stor
tilflytning til kommunen medfører behov for endring av merking fra skilthenvisning til mer
karthenvisning i skogen.
Eidsvoll har store sammenhengende utmarksområder, som er "sikret" for friluftslivet som
landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder) i kommune planen. I disse områdene er
det stort sett bare aktuelt med enkle former for tilrettelegging, som f.eks. merking og brøyting
av løyper og tilrettelegging for fiske.
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For å oppretteholde den gode dialogen mellom allmenheten, friluftsorganisasjoner og
grunneierorganisasjoner så vil Eidsvoll kommune orientere berørte grunneiere, før tiltak i
kommunal regi, iverksettes på de respektive eiendommer. Dette gjelder også under
registrering og kartlegging av friluftsområder og spesielt for de områder som defineres som
A-områder.

Statlig sikrede friluftsområder
Statlige sikrede friluftslivsområder i Eidsvoll er Støjordet (Ørbekkstranda), Årnesstranda,
Pressand, Mjøstråkk, Vormtråkk og området knyttet til Morskogen vokterbolig. De statlige
friluftslivsområdene skal være tilgjengelige, attraktive og naturpreget. Det kan utredes
utvikling av nye statlige sikrede friluftslivsområder i Eidsvoll.
Kommunen og interkommunale friluftsråd kan søke støtte til tilrettelegging over kap. 1420,
post 78. Tiltak i friluftsområdet, hvis det er utarbeidet forvaltningsplan for området. Det skal
oppdateres forvaltningsplaner hvert fjerde år for hver av de statlig sikrede områdene.

Hovedmål og delmål
Hovedmål
Innbyggerne i Eidsvoll kommune skal gis
mulighet til å drive variert friluftsliv i sine
nærområder

Målgrupper
Alle målgrupper

Anleggstyper
Alle områder for
friluftsliv og
rekreasjon.

Delmål:
1. Sikre grønne forbindelseslinjer fra boligområder til marka og turveinett på tvers av
kommunegrensene.
2. Kommunen skal samarbeide med lag og foreninger om utarbeidelse av turkart/ løypekart
og bedre informasjon om friluftslivstilbud.
3. Nærfrilufts- og dagsturområdene skal bevares og tilrettelegges for i særlig
utbyggingspressede områder gjennom mer medvirkning fra barn og unge.
4. Fokus på funksjonell universell utforming av friluftsområdene ivaretas.
5. Det skal stimuleres til friluftsaktiviteter i nært samarbeid med frivillige lag og foreninger.
6. Det bør stimuleres til bevaring og oppgradering av tilrettelagte badeplasser og brygger for
ulike typer av vannaktiviteter.
7. Utrede behov for et eget friluftsråd og friluftspolitikk.
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5.6

Handlingsprogram

Handlingsprogram for anlegg 2017 – 2020 ordinære anlegg
2017

1

2

3

4

5

6

7

Invest.

Anleggsoppgaver, tilrettelegging av
Tiltak
Ansvarlig
Kunstgressbane
ETF
Myhrer stadion (R)

Fotball

Flerbrukshall

Eidsvoll

Minnesundhallen (N)

kommune

Undervarme, kunstgressbane

ETF

Myhrer stadion (N)

Fotball

Trimrom

Eidsvoll

Minnesundhallen (N)

kommune

Vanningsanlegg, kunstgress

ETF

Myhrer stadion (N)

Fotball

Kunstgressanlegg

Akershus

Eidsvollhallen ®

F-kommune

Kunstgressbane

Dal

Dal Idrettspark ®

Idrettslag

TOTALT

kostnad
(1000kr)
8843

33000

Anleggstart - finansiering
K

26000

3557

3450

2750

Totalt
SM
2500

K
1607

2017
SM
2500

PR
4736

7000

26000

7000

19000

700

450

700

2407

700

2750

700

964

321

2992

997

6062

2020

58868

14238

PR

1995

2018 – 2020
Kunstgressbane m/undervarme

Bøn

Bøn Stadion ®

Fotballklubb

Kunstgressbane 7-er

Dal

Dal Idrettspark (N)

Idrettslag

Rehab. klubbhus/driftsbygning

Eidsvold

Eidsvoll stadion ®

Idrætsforening

Klubbhus/ driftsbygning

Nordre

Minnesund Idrettspark (N)

Eidsvoll IL

Flerbrukshall

Eidsvoll

Nye Vilberg skole (N)

kommune

Flerbrukshall

Eidsvoll

Råholt skole (N)

kommune

Oppgradering av lysløype,

Finnkollen

Finnkollen ®

Idrettslag

Nærproduksjonsanlegg snø (N)

Eidsvold værks

Eidsvoll Verk skistadion

skiklubb

Arenabygg (N)

Eidsvold værks

Eidsvoll Verk skistadion

skiklubb

Oppgradering av Lysaker

Eidsvold værks

Bakkene ®

skiklubb

Hinderløype (N)

Eidsvold værks

Eidsvoll Verk skistadion

skiklubb

8000

800

700

500

6750

6750

10000

6750
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Oppgradering skileik- og

Eidsvold

Allidrettsområdet, ® Dalbakken

Idrætsforening

Sprint- og rulleskiløype (N)

Feiring

Feiring Idrettsanlegg

Idrettslag

600

3450

Innspill anleggsutbygging 2021 – 2027 ordinære anlegg
Invest.

ANLEGGSOPPGAVER, TIL RETTE-

kostnad

LEGGING AV TILTAK

(1000kr)

Rehabilitering
kunstgressdekke
Eidsvoll Stadion ®
Oppgradering skistadion

Eidsvoll Verk Skistadion ®
Utvidelse/oppgradering
Skistua
Eidsvoll Verk Skistadion ®
Rehabilitering golv
Eidsvollhallen ®
Idrettshall
Feiring skole (N)

Ansvarlig

Eidsvold
Idrætsforening
Eidsvold

ANLEGGSSTART - FINANSIERING
Totalt
K

SM

2021

PR

K

SM

3000

Værks Skiklub

Eidsvold
Værks Skiklub

Eidsvoll
kommune
Eidsvoll
kommune

1000

Prioritert handlingsprogram 2017 (med tildeling i 2017) ble vedtatt i kommunestyret 13.12.2016
følgende ordinære anlegg fikk tildelt spillemidler i juni 2017:



Kunstgressbane, Myhrer stadion – ETF fotball Spillemidler kr 2,500,000,- (Alt)
Minnesundhallen, Eidsvoll kommune. Spillemidler kr 1,500,000,- (Gjenstående 5,5 mill)
(Minnesundhallen må prioriteres som nr. 1 ved søknad om tildeling i 2018.)
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PR

Handlingsprogram for anlegg 2017 – 2020 nærmiljøanlegg
Invest.

1
2
3
4
5

ANLEGGSOPPGAVER, TIL RETTE-

kostnad

LEGGING AV TILTAK

(1000kr)

2017
Skatepark
Råholt Ungdomsskole (N)
Flerbruksflate
Langset skole (N)
Pumptrackbane
Feiring Idrettsanlegg (N)
Flerbruksflate m/vant
Råholtbråtan barnehage (N)
Nærmiljøkart Stensby

Ansvarlig
Eidsvoll
kommune
Eidsvoll
kommune
Feiring
Idrettslag
Eidsvoll
kommune
Eidsvoll
Orienteingslag

ANLEGGSSTART - FINANSIERING
Totalt
K

SM

2017

PR

K

SM

600 300

300

300

300

600 300

300

300

300

500

250 250

600 300

300

300

300

31

5,4

31

62

250

2362 600
TOTALT
1181 250
2018 – 2020
600 300
Sandvolleyballbane
Eidsvoll
300
Vilberg Ungdomsskole (N)
kommune
600 300
Skatepark
Eidsvoll
300
Vilberg Ungdomsskole (N)
kommune
600 300
Parkourpark
Eidsvoll
300
Vilberg Ungdomsskole (N)
kommune
600 300
Bordtennisområde
Eidsvoll
300
Vilberg Ungdomsskole (N)
kommune
600 300
Skatepark
Eidsvoll
300
Nye Vilberg skole (N)
kommune
600 300
Kunstgressbane 5-er
Eidsvoll
300
Nye Vilberg skole (N)
kommune
600 300
Flerbruksflate
Eidsvoll
300
Nye Vilberg skole (N)
kommune
600 300
Skatepark
Eidsvoll
300
Råholt skole (N)
kommune
600 300
Flerbruksflate
Eidsvoll
300
Råholt skole (N)
kommune
600 300
Flerbruksanlegg
Eidsvoll
300
300 300
Råholtbråtan barnehage (N)
kommune
Prioritert handlingsprogram 2017 (med tildeling i 2017) ble vedtatt i kommunestyret 13.12.2016
følgende nærmiljø anlegg fikk tildelt spillemidler i juni 2017:



Skatepark, Råholt Ungdomsskole. Spillemidler kr 300,000,- (Alt).
Flerbruksflate, Langset skole. Spillemidler kr 300,000,- (Alt).
28

PR

250

25,6

