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Kvinner Menn Sum

0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum

Fet Idrettsråd (9/9) 177 699 387 54 1043 2360 154 946 460 132 1317 3009 5369

Dalen Idrettslag 5 24 24 3 87 143 4 48 34 12 108 206 349

Fet Friidrettsklubb* 6 7 7 0 9 29 0 13 5 0 10 28 57

Fet Golfklubb* 3 0 1 2 53 59 1 4 3 11 190 209 268

Fet Idrettslag Hovedstyret 118 458 231 22 608 1437 105 659 271 43 587 1665 3102

Fet Orienteringslag* 0 8 15 2 43 68 1 21 14 7 47 90 158

Fet Skiklubb 5 59 51 13 154 282 6 69 83 27 255 440 722

Fet Svømmeklubb 40 143 58 12 85 338 37 132 49 5 64 287 625

Romerike Sportsskytter Klubb* 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 15 16 18

Åkrene Idrettsforening* 0 0 0 0 2 2 0 0 1 26 41 68 70

Fet Idrettsråd (9/9) 177 699 387 54 1043 2360 154 946 460 132 1317 3009 5369
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Kvinner Menn Sum

0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum

Sørum Idrettsråd (15/15) 164 904 432 100 944 2544 164 889 603 156 1563 3375 5919

Bingsfoss Sportsklubb * 0 28 2 0 2 32 0 1 1 0 0 2 34

Bingsfoss Sykkelklubb* 1 10 7 0 32 50 0 32 27 4 126 189 239

Blaker IL 3 48 15 1 72 139 15 71 21 12 162 281 420

Blaker Jeger Og Fiskerforening* 0 1 1 4 24 30 0 1 8 9 201 219 249

Diamond Dance Sportsdanseklubb Romerike* 5 143 45 8 22 223 1 34 41 3 21 100 323

Frogner Atletklubb* 0 0 1 0 3 4 0 0 4 4 17 25 29

Frogner Idrettslag 69 274 175 31 393 942 82 363 272 49 455 1221 2163

Frogner Taekwondo klubb* 0 4 4 0 4 12 0 19 4 0 6 29 41

Phoenix RC Club* 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 72 76 76

Sørum Hestesportsklubb* 2 19 26 3 38 88 3 6 2 0 15 26 114

Sørum Idrettslag 8 40 12 11 66 137 19 57 19 22 134 251 388

Sørum Karateklubb* 0 17 4 0 14 35 0 33 18 2 10 63 98

Sørumsand Gymnastikkforening* 55 92 10 1 13 171 30 19 4 0 3 56 227

Sørumsand Idrettsforening 21 228 130 39 234 652 14 253 180 46 302 795 1447

Transplantertes Idrettsforening 0 0 0 2 27 29 0 0 0 3 39 42 71

Sørum Idrettsråd (15/15) 164 904 432 100 944 2544 164 889 603 156 1563 3375 5919
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Kvinner Menn Sum

0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum

Lillestrøm Idrettsråd (72/81) 523 2797 1553 385 2574 7832 437 3329 2338 885 5356 12345 20177

Aerobatic Club of Norway* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62 62

AIL Skjetten Sportsklubb 4 166 163 24 140 497 5 289 372 42 217 925 1422

Brumlebassen Idrettslag* 0 1 9 0 6 16 0 0 2 0 6 8 24

Danseklubben 2Dance 122 295 37 4 12 470 6 28 10 3 4 51 521

Enjoy Danseklubb Strømmen* 0 25 22 5 7 59 0 0 0 0 6 6 65

Enteks Pistolgruppe* 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 14 14 16

Flisbyen Ballklubb* 0 0 0 2 13 15 0 0 19 14 136 169 184

Flisbyen Hockey* 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 5 5 9

Frisbee Klubben Aktiv* 0 0 0 0 4 4 0 0 2 1 5 8 12

Idrettslaget Kraftsport 0 0 2 1 26 29 0 3 5 4 49 61 90

Kjeller Skyteklubb* 0 1 0 0 9 10 0 1 2 4 151 158 168

Kjeller Sportsflyklubb* 0 0 0 0 4 4 0 0 1 3 93 97 101

Leirsund Idrettslag 25 45 30 8 120 228 19 48 20 36 194 317 545

Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb* 0 1 4 0 8 13 1 3 26 11 40 81 94

Lillestrøm Bowlingklubb* 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 17 17 23

Lillestrøm Cricket Klubb* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lillestrøm El-Innebandyklubb* 0 1 1 1 15 18 0 1 8 7 14 30 48

Lillestrøm Functional Fitnessklubb* 0 0 0 3 11 14 0 0 0 2 23 25 39

Lillestrøm Golfklubb Lilgk* 0 3 7 4 164 178 0 13 20 19 502 554 732

Lillestrøm Håndballklubb * 0 173 129 34 107 443 0 66 32 6 62 166 609

Lillestrøm Innebandyklubb* 0 2 0 0 2 4 0 13 6 8 19 46 50

Lillestrøm Kajakklubb* 0 0 6 2 132 140 0 0 4 4 128 136 276

Lillestrøm Kampsport Klubb* 0 4 0 0 0 4 0 7 11 3 12 33 37

Lillestrøm og Omegn Bueskyttere* 0 5 9 5 17 36 0 6 14 6 48 74 110

Lillestrøm Og Omegn Pistolklubb* 0 0 2 4 28 34 0 0 1 7 401 409 443

Lillestrøm Rugby League Klubb* 0 4 3 1 8 16 2 12 17 9 28 68 84

Lillestrøm Sportsdansklubb* 16 168 14 8 50 256 5 36 6 7 21 75 331

Lillestrøm Sportsklubb* 9 143 117 97 258 624 18 424 375 337 852 2006 2630

Lillestrøm Tennisklubb* 0 10 9 1 38 58 0 9 12 1 70 92 150

Lillestrøm Topphåndball * 0 0 0 0 9 9 0 0 31 10 32 73 82
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Kvinner Menn Sum

0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum

Lillestrøm Turn & Idretsforening* 0 8 8 0 34 50 0 0 0 0 2 2 52

Lsk Kvinner Fk* 1 3 22 41 111 178 1 0 0 0 44 45 223

Nedre Romerike Flyklubb* 0 0 0 3 9 12 0 0 4 14 366 384 396

Nedre Romerike Flyklubb Veteranflygruppa* 0 0 0 0 1 1 0 0 0 69 1 70 71

Nedre Romerike Handicapidrettslag 1 9 6 3 120 139 2 11 6 4 78 101 240

Nero Alpin Nedre Romerike Alpinklubb* 1 11 27 15 65 119 0 17 26 14 72 129 248

Nitelva CK* 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 80 80 105

Nitelva Turnforening* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NMK Romerike* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nordre Øyeren Sportsskyttere Nøs* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pistolklubben'45* 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 8 8 11

Romerike Aikidoklubb* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Romerike Bokseklubb 0 2 6 5 18 31 0 3 34 17 83 137 168

Romerike Friidrett* 0 51 32 0 18 101 1 80 13 0 22 116 217

Romerike Judoklubb* 0 11 3 0 3 17 0 14 1 3 12 30 47

Romerike Jujutsu klubb* 0 14 10 2 6 32 0 22 14 3 31 70 102

Romerike Kunstløpklubb* 4 93 27 3 11 138 0 25 3 0 7 35 173

Romerike Shotokan Karateklubb JSKA* 0 6 5 0 2 13 0 8 4 0 4 16 29

Romerike Taekwondoklubb* 0 9 13 1 12 35 0 23 18 3 22 66 101

Romerikstoppen Klatreklubb* 3 13 20 2 40 78 0 12 11 6 46 75 153

Rotorving Aero Klubb* 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 7 8

Sangrok Kwan Romerike 0 14 4 0 7 25 3 26 16 0 21 66 91

Skedsmo Bryteklubb* 0 7 10 0 14 31 0 22 13 3 23 61 92

Skedsmo Fotballklubb* 0 113 92 5 28 238 0 418 302 27 43 790 1028

Skedsmo Håndballklubb* 2 135 132 10 47 326 1 23 3 7 41 75 401

Skedsmo idrettsklubb* 0 1 6 2 0 9 0 3 16 8 39 66 75

Skedsmo Ishockeyklubb* 3 29 7 3 48 90 8 146 65 24 140 383 473

Skedsmo Karateklubb* 0 13 7 5 11 36 0 42 21 3 41 107 143

Skedsmo Modellflyklubb* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skedsmo Rideklubb* 0 43 118 23 88 272 0 4 4 1 16 25 297

Skedsmo Skiklubb* 10 57 29 5 81 182 10 81 48 11 112 262 444
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Kvinner Menn Sum

0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum

Skedsmo Skyteklubb* 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 12 12 17

Skedsmo Svømmeklubb* 25 102 16 3 39 185 28 100 24 3 24 179 364

Skedsmo Tan Gun Taekwondo IL* 0 27 18 0 12 57 2 69 20 2 19 112 169

Skedsmo Tennisklubb* 0 2 4 1 14 21 0 4 10 3 37 54 75

Skjetten Fotball* 2 73 44 13 42 174 1 184 144 29 112 470 644

Sportsklubben Ceres 0 0 0 2 12 14 0 0 2 0 110 112 126

SSK Skjetten Basketball* 1 16 26 2 32 77 3 96 215 14 65 393 470

SSK Skjetten Håndball* 1 67 54 0 60 182 1 9 13 0 36 59 241

SSK Skjetten Svømming* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSK Skjetten Volleyball* 0 6 39 10 6 61 0 0 0 0 6 6 67

Strømmen Badmintonklubb* 0 3 10 0 6 19 0 3 5 1 16 25 44

Strømmen Biljardklubb* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strømmen Idrettsforening 0 20 18 2 39 79 0 189 145 44 63 441 520

Strømmen Innebandyklubb* 0 7 15 0 24 46 0 26 27 12 49 114 160

Strømmen og Lillestrøm Skiklubb* 16 6 6 0 51 79 16 6 6 0 51 79 158

Strømmen Sportsklubb* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strømmen Taekwondo Klubb* 0 0 5 1 4 10 0 5 7 0 11 23 33

Strømmen Tennisklubb* 0 2 2 2 9 15 2 0 5 8 53 68 83

Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb 254 703 81 15 186 1239 300 680 94 7 100 1181 2420

Unique Danseklubb Lillestrøm* 23 74 67 2 30 196 2 19 3 1 20 45 241

Lillestrøm Idrettsråd (72/81) 523 2797 1553 385 2574 7832 437 3329 2338 885 5356 12345 20177
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Anleggsdekning og befolkningsprognose 
Tabellene viser befolkningsprognosene i skolekretsene i Lillestrøm etter alder 0-19 år og 20 år+. Tabellene er fordelt etter fire geografiske områder. Deretter 

viser tabellen anleggsdekningen på hallflater, kunstgressbaner og svømmebasseng delt på antall innbyggere.  

En hallflate er en idrettshall med spilleflate på 40x20 meter. En idrettshall kan ha flere hallflater som for eksempel Skedsmohallen som har tre. 

En kunstgressbane er gradert etter størrelse: 

11er bane = faktor 1 

9er bane = faktor 0,6 

7er bane = faktor 0,4 

5er bane = faktor 0,2 

 

Svømmebasseng er gradert etter størrelse 

50 meter = faktor 2 (ingen innendørs 50 meter basseng i kommunen) 

25 meter = faktor 1 

16,67 meter = faktor 0,7 

12,5 meter = faktor 0,5 

Terapibasseng er ikke medtatt i beregningen. 
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Skole Brånås Sten-Tærud Vardeåsen Åsenhagen Frogner Vesterskaun Totalt

Alder 0-19 år 20 år+ 0-19 år 20 år+ 0-19 år 20 år+ 0-19 år 20 år+ 0-19 år 20 år+ 0-19 år 20 år+ 0-19 år 20 år+ Totalt

2020 1002 2946 1086 2669 954 2412 1045 2719 1307 3315 587 1315 5981 15376 21357

2021 1075 3293 1074 2661 916 2411 1024 2720 1342 3432 574 1327 6005 15844 21849

2022 1043 9274 1060 2662 886 2411 1012 2718 1402 3576 565 1335 5968 21976 27944

2023 1009 3268 1071 2742 863 2410 1009 2737 1458 3724 561 1340 5971 16221 22192

2024 979 3268 1085 2811 845 2409 1052 2856 1502 3830 549 1352 6012 16526 22538

2025 955 3273 1102 2880 831 2410 1055 2864 1526 3909 540 1364 6009 16700 22709

2026 969 3361 1119 2936 814 2411 1052 2875 1522 3898 531 1371 6007 16852 22859

2027 949 3360 1109 2917 800 2412 1042 2869 1549 3985 524 1379 5973 16922 22895

2028 929 3359 1097 2901 786 2412 1033 2860 1570 4066 519 1383 5934 16981 22915

2029 921 3356 1088 2891 774 2415 1027 2856 1609 4191 513 1390 5932 17099 23031

2030 910 3355 1077 2881 761 2417 1021 2849 1645 4306 508 1394 5922 17202 23124

Skedsmokorset og Frogner

7 7 2,2

0-19 år 20 år+ Totalt 0-19 år 20 år+ Totalt 0-19 år 20 år+ Totalt

2020 854 2197 3051 854 2197 3051 2719 6989 9708

2021 858 2263 3121 858 2263 3121 2730 7202 9931

2022 853 3139 3992 853 3139 3992 2713 9989 12702

2023 853 2317 3170 853 2317 3170 2714 7373 10087

2024 859 2361 3220 859 2361 3220 2733 7512 10245

2025 858 2386 3244 858 2386 3244 2731 7591 10322

2026 858 2407 3266 858 2407 3266 2730 7660 10390

2027 853 2417 3271 853 2417 3271 2715 7692 10407

2028 848 2426 3274 848 2426 3274 2697 7719 10416

2029 847 2443 3290 847 2443 3290 2696 7772 10469

2030 846 2457 3303 846 2457 3303 2692 7819 10511

Hallflater Kunstgress Svømmebasseng
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Skole Asak Kjellervolla Kjeller Vigerneset Totalt

Alder 0-19 år 20 år+ 0-19 år 20 år+ 0 - 19 år 20 år+ 0-19 år 20 år+ 0-19 år 20 år+ Totalt

2020 467 1290 900 4109 1098 2805 1467 5579 3932 13783 17715

2021 458 1305 939 4242 1101 2788 1430 5549 3928 13884 17812

2022 449 1322 995 4442 1102 2786 1429 5608 3975 14158 18133

2023 439 1338 1006 4471 1146 2902 1404 5581 3995 14292 18287

2024 430 1353 1025 4589 1184 3021 1399 5655 4038 14618 18656

2025 424 1366 1056 4700 1186 3017 1401 5740 4067 14823 18890

2026 423 1372 1077 4806 1181 3019 1400 5800 4081 14997 19078

2027 421 1380 1133 5071 1174 3028 1401 5866 4129 15345 19474

2028 416 1387 1183 5306 1164 3036 1397 5926 4160 15655 19815

2029 414 1395 1162 5230 1159 3045 1418 6081 4153 15751 19904

2030 411 1401 1178 5328 1145 3057 1466 6320 4200 16106 20306

Lillestrøm, Kjeller og Leirsund

4 (5 fra 2022) 2 2,5

0-19 år 20 år+ Totalt 0-19 år 20 år+ Totalt 0-19 år 20 år+ Totalt

2020 983 3446 4429 1966 6892 8857 1573 5513 7086

2021 982 3471 4453 1964 6942 8906 1571 5554 7125

2022 795 2832 3627 1988 7079 9067 1590 5663 7253

2023 799 2858 3657 1998 7146 9144 1598 5717 7315

2024 808 2924 3731 2019 7309 9328 1615 5847 7462

2025 813 2965 3778 2034 7412 9445 1627 5929 7556

2026 816 2999 3816 2041 7499 9539 1632 5999 7631

2027 826 3069 3895 2065 7673 9737 1652 6138 7790

2028 832 3131 3963 2080 7828 9908 1664 6262 7926

2029 831 3150 3981 2077 7876 9952 1661 6300 7962

2030 840 3221 4061 2100 8053 10153 1680 6442 8122

Hallflater Kunstgress Svømmebasseng

10



 

 

Skole Dalen Garderåsen Hovinhøgda Riddersand Totalt

Alder 0-19 år 20 år+ 0-19 år 20 år+ 0 - 19 år 20 år+ 0-19 år 20 år+ 0-19 år 20 år+ Totalt

2020 424 1498 546 1300 970 3187 906 2507 2846 8492 11338

2021 427 1510 545 1303 979 3217 948 2665 2899 8695 11594

2022 431 1539 539 1311 984 3235 996 2816 2950 8901 11851

2023 438 1577 542 1313 986 3254 1038 2948 3004 9092 12096

2024 445 1618 545 1326 992 3288 1077 3071 3059 9303 12362

2025 451 1654 548 1343 989 3336 1104 3167 3092 9500 12592

2026 461 1676 550 1355 999 3391 1125 3243 3135 9665 12800

2027 462 1693 552 1371 1004 3431 1137 3313 3155 9808 12963

2028 462 1705 551 1378 1006 3470 1159 3403 3178 9956 13134

2029 462 1714 551 1386 1018 3521 1181 3498 3212 10119 13331

2030 463 1720 550 1401 1026 3549 1207 3594 3246 10264 13510

Fetsund og Dalen

3 2 1,7

0-19 år 20 år+ Totalt 0-19 år 20 år+ Totalt 0-19 år 20 år+ Totalt

2020 949 2831 3779 1423 4246 5669 1674 4995 6669

2021 966 2898 3865 1450 4348 5797 1705 5115 6820

2022 983 2967 3950 1475 4451 5926 1735 5236 6971

2023 1001 3031 4032 1502 4546 6048 1767 5348 7115

2024 1020 3101 4121 1530 4652 6181 1799 5472 7272

2025 1031 3167 4197 1546 4750 6296 1819 5588 7407

2026 1045 3222 4267 1568 4833 6400 1844 5685 7529

2027 1052 3269 4321 1578 4904 6482 1856 5769 7625

2028 1059 3319 4378 1589 4978 6567 1869 5856 7726

2029 1071 3373 4444 1606 5060 6666 1889 5952 7842

2030 1082 3421 4503 1623 5132 6755 1909 6038 7947

Hallflater Kunstgress Svømmebasseng
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Skole Fjuk Sørum Sørumsand Totalt

Alder 0-19 år 20år+ 0-19 år 20 år+ 0-19 år 20 år+ 0-19 år 20 år+ Totalt

2020 534 1607 516 1550 1543 4312 2593 7469 10062

2021 535 1604 513 1554 1578 4460 2626 7618 10244

2022 529 1613 522 1580 1601 4578 2652 7771 10423

2023 526 1617 542 1633 1612 4631 2680 7881 10561

2024 520 1623 566 1720 1643 4770 2729 8113 10842

2025 516 1630 565 1713 1713 4991 2794 8334 11128

2026 514 1631 567 1704 1774 5229 2855 8564 11419

2027 514 1633 566 1702 1830 5431 2910 8766 11676

2028 512 1635 563 1700 1886 5626 2961 8961 11922

2029 513 1637 561 1701 1929 5797 3003 9135 12138

2030 510 1641 558 1701 1957 5903 3025 9245 12270

Sørumsand, Blaker og Lørenfallet

2 2 1,2

0-19 år 20 år+ Totalt 0-19 år 20 år+ Totalt 0-19 år 20 år+ Totalt

2020 1297 3735 5031 1297 3735 5031 2161 6224 8385

2021 1313 3809 5122 1313 3809 5122 2188 6348 8537

2022 1326 3886 5212 1326 3886 5212 2210 6476 8686

2023 1340 3941 5281 1340 3941 5281 2233 6568 8801

2024 1365 4057 5421 1365 4057 5421 2274 6761 9035

2025 1397 4167 5564 1397 4167 5564 2328 6945 9273

2026 1428 4282 5710 1428 4282 5710 2379 7137 9516

2027 1455 4383 5838 1455 4383 5838 2425 7305 9730

2028 1481 4481 5961 1481 4481 5961 2468 7468 9935

2029 1502 4568 6069 1502 4568 6069 2503 7613 10115

2030 1513 4623 6135 1513 4623 6135 2521 7704 10225

SvømmebassengKunstgressHallflater
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Skole Gjellerås Sagdalen Skjetten Skjærva Totalt

Alder 0-19 år 20 år+ 0-19 år 20 år+ 0-19 år 20 år+ 0-19 år 20 år+ 0-19 år 20 år+ Totalt

2020 1394 3384 1941 6824 1538 4103 470 1544 5343 15855 21198

2021 1367 3574 1929 6860 1660 4377 470 1543 5426 16354 21780

2022 1344 3570 1945 6965 1654 4336 522 1699 5465 16570 22035

2023 1327 3565 1950 7061 1720 4509 522 1691 5519 16826 22345

2024 1317 3557 1959 7157 1738 4596 519 1689 5533 16999 22532

2025 1309 3553 1941 7178 1719 4575 591 1916 5560 17222 22782

2026 1287 3558 1921 7191 1756 4669 654 2108 5618 17526 23144

2027 1276 3558 1975 7441 1788 4764 648 2076 5687 17839 23526

2028 1269 3547 1954 7434 1770 4730 753 2411 5746 18122 23868

2029 1261 3547 1994 7620 1752 4715 855 2716 5862 18598 24460

2030 1253 3542 1978 7606 1731 4703 987 3117 5949 18968 24917

Strømmen og Skjetten

3 4,8 1,5

0-19 år 20 år+ Totalt 0-19 år 20 år+ Totalt 0-19 år 20 år+ Totalt

2020 1781 5285 7066 1113 3303 4416 3562 10570 14132

2021 1809 5451 7260 1130 3407 4538 3617 10903 14520

2022 1822 5523 7345 1139 3452 4591 3643 11047 14690

2023 1840 5609 7448 1150 3505 4655 3679 11217 14897

2024 1844 5666 7511 1153 3541 4694 3689 11333 15021

2025 1853 5741 7594 1158 3588 4746 3707 11481 15188

2026 1873 5842 7715 1170 3651 4822 3745 11684 15429

2027 1896 5946 7842 1185 3716 4901 3791 11893 15684

2028 1915 6041 7956 1197 3775 4973 3831 12081 15912

2029 1954 6199 8153 1221 3875 5096 3908 12399 16307

2030 1983 6323 8306 1239 3952 5191 3966 12645 16611

Hallflater Kunstgress Svømmebasseng
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Sammendrag 
Det er i dag stort press på skytebaner i hovedstadsområdet, med kapasitetsproblemer som 
resultat. I Lillestrøm kommune er det allerede flere udekte behov, samtidig som flere baner 
ønskes nedlagt. I tillegg til de sivile brukerne, har også politiet og Forsvaret behov for 
skytetrening på sivile skytebaner. 
 
Det frivillige Skyttervesen har, på oppdrag fra Lillestrøm kommune, utført kartlegging av 
brukere av skytebaner og deres behov. I tillegg er det utført kartlegging av planlagte og 
eksisterende skytebaner, og det er utført mulighetsstudier for de banene det kan være mest 
aktuelt å utvikle videre. 
 
Kartleggingen viser at det i dag er relativt god dekning av skytebaner for rifle, når man regner 
med Lahaug skytebane som er under regulering. Leirduebaner, hvor det skytes med hagle, er 
det en viss underkapasitet på, særlig nær befolkningstyngdepunktet i kommunen. Størst 
underkapasitet er det på pistolskyting og annen kortholdsskyting som også politiet og 
Forsvaret har behov for. 
 
Det er utarbeidet oversikt over planlagt og eksisterende skytebaner og samlet 
nøkkelinformasjon om skytebanene (vedlegg 1 og 2). 
 
For tre skytebaner der det er funnet mulighet for kapasitetsøkende endringer, er det utarbeidet 
egne mulighetsstudier. Studiene tar utgangspunkt i metodikk hentet fra «Veileder for 
planlegging av skytebaner» utgitt av Kulturdepartementet. Basert på vurderinger av støy, 
sikkerhet og en rekke utformingskriterier, er det funnet mulighet for økt utnyttelse av de tre 
aktuelle skytebanene. Utnyttelsen som foreslås vil kapasitetsmessig kompensere for bortfall 
av de tre banene som er under press for avvikling, og ytterligere øke skytebanekapasiteten i 
kommunen. Allikevel vil det fortsatt være en del ønskede aktiviteter som det ikke er funnet 
noen løsning for. 
 
Det tekniske grunnlaget er til stede for: 

• En større utnyttelse av den planlagte Lahaug skytebane 
• Kapasitetsøkende ombygging av Dammyra skytebane 
• Støydemping og utvidelse av Brattåsen skytebane 

 
Dersom disse banene skal videreutvikles på den måten de tekniske analysene åpner for, så er 
det svært mange forhold som skal på plass. Det kreves frivillig samarbeid mellom brukerne, 
gode avtaler, finansiering, avklaringer av eiendomsforhold, nærmere utredning av tekniske 
forhold etc., og en rekke ulike godkjenninger.  
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1 Bakgrunn 
1.1 Situasjonsbeskrivelse og formål 

Det er i dag et stort press på skytebaner i hele hovedstadsområdet, med kapasitetsproblemer 
som resultat. I nye Lillestrøm kommune er det flere baner som ønskes nedlagt i løpet av de 
kommende årene, noe som vil gi ytterligere underdekning av skytebaner. Samtidig arbeides 
det med reguleringsplan for en ny skytebane på Lahaug, hvor det kan være mulig å 
tilrettelegge for flere brukere enn kun Skedsmo skytterlag. Også på andre skytebaner kan det 
være mulig å tilrettelegge for økt aktivitet for eksisterende og eventuelt nye brukere. 
 
I mange kommuner er det kun én eller to skytebaner, og som regel behandles skytebanesaker 
derfor som separate saker. Nye Lillestrøm kommune er en stor kommune med mange 
skytebaner, men også stort behov for skytebaner. For å få et bedre grunnlag for å vurdere den 
enkelte sak knyttet til skytebaner, anses det hensiktsmessig å se nærmere på hele 
skytebanestrukturen i den nye Lillestrøm kommune. Ved å kartlegge aktuelle brukere, 
eksisterende skytebanestruktur og mulig utvikling av eksisterende og nye baner, kan 
utredningen gi: 

• Totaloversikt over skytebanesituasjonen i kommunen 
• Faktabasert grunnlag for beslutninger om skytebaner i kommunen 
• Dokumentasjon overfor Fylkesmannen og andre høringsinstanser i skytebanesaker 

 
 

1.2 Mandat 

Det frivillige Skyttervesen (DFS) har en egen anleggsavdeling som har arbeidet med støy, 
sikkerhet, utforming, regulering, konsesjonsbetingelser, leieavtaler med mer knyttet til 
skytebanesaker i mange tiår. Med bakgrunn i denne kompetansen har DFS tilbudt kommunen 
å utføre kartleggingsarbeidet. 
 
Kommunestyret vedtok 8/5-2019 (sak 19/48) å bevilge midler til utredning av totalløsning for 
skytebaner i Lillestrøm kommune, med faglig bistand fra DFS. I vedtaket fremgår det at Nye 
Lillestrøm kommune vil være eier av utredningen. Skedsmo kommune bestilte og finansierte 
utredningen, mens DFS påtok seg prosjektledelsen og det praktiske arbeidet med utredningen, 
herunder innhenting av faglig bistand til utredninger av støy, sikkerhet og mulighetsstudier.  
 
 

1.3 Organisering 

Det har blitt etablert en arbeidsgruppe bestående av: 
• Thor Ragnar Sannes, avdelingsleder Friluftsliv og idrett i Lillestrøm kommune 
• Per Jarle Kristiansen, anleggssjef i Det frivillige Skyttervesen (prosjektleder) 
• Dag Rieber, teknisk konsulent 

 
Det er etablert en referansegruppe som involverer nåværende og potensielle framtidige 
brukere i prosessen. Deltagere i referansegruppen har vært: 
Idrettsrådet i Lillestrøm kommune, Norges Jeger og Fiskerforbund, Norges Skytterforbund, 
Akershus Skyttersamlag, Dynamisk Sportsskyting Norge, Norges Metallsilhuett Forbund, 
Scandinavian Western Shooters, Øst Politidistrikt, Oslo Politidistrikt, Heimevernsstaben og 
HV-02. 
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Oversikt over prosessens fremdrift. 
1. Etablering av arbeidsgruppen. 
2. Sende ut henvendelser til skytebanebrukere for informasjonsinnhenting. 
3. Bearbeiding og registrering av mottatte svar fra brukerne. 
4. Møte i referansegruppen og med offentlige brukere. 
5. Tekniske utredninger av muligheter og begrensninger (mulighetsstudier) 
6. Sluttrapport 

 

1.4 Avgrensninger 

Det utførte arbeidet innebærer kartlegging av brukere og skytebaner og er kalt «Utredning av 
totalløsning for skytebaner i Lillestrøm kommune». Det må imidlertid som alltid gjøres 
avgrensninger i utredningsarbeidet. De viktigste avgrensningene her er at det er fokusert på 
utendørs skytebaner. Innendørsbaner er kun registrert. Disse er ikke befart eller vurdert 
teknisk. Det er også gjort en avgrensning mot skiskyting. Skiskyting skjer med rifle kaliber 
.22 som er meget støysvak, og utfordringene knyttet til skiskyting er derfor langt på vei av 
annen karakter enn for skytebaner der det skytes med grovkalibret ammunisjon.  
 
 

2 Arbeidsmetode 
2.1 Veileder for planlegging av skytebaner 

Som følge av tidligere arbeid som er gjort nasjonalt når det gjelder sivile skyteanlegg, ble det 
i et samarbeid mellom de største skytterorganisasjonene og Kulturdepartementet besluttet å 
sammenfatte erfaringskompetansen i en veileder for etablering og utvikling av 
skytebaneanlegg. Kulturdepartementet er eier av veilederen. Norges Jeger og Fiskerforbund 
(NJFF), Norges Skytterforbund (NSF), Norges Skiskytterforbund (NSSF) og Det frivillige 
Skyttervesen (DFS) har vært med å finansiere utarbeidelsen av veilederen. Det faglige 
innholdet er utarbeidet med bakgrunn i fagkompetansen på anleggssaker som DFS har 
opparbeidet. 
 
«Veileder for planlegging av skytebaner» ble utgitt av Kulturdepartementet i 2019. Denne 
beskriver anbefalt fremgangsmåte ved planlegging av skytebaner. Veilederen redegjør blant 
annet for brukergrupper og behov, rammebetingelser, planlegging av utendørs og innendørs 
skytebaner, nødvendige godkjenninger, med mer. Planleggingsprosessen har i mange saker 
følgende faser (hentet fra veilederen): 

1. Idéfase 
2. Behovsanalyse 
3. Programmering 
4. Forprosjekt 
5. Regulering 
6. Detaljprosjektering 

 
Kartleggingen som det redegjøres for i denne rapporten skiller seg noe fra ordinær 
skytebaneplanlegging. Her er fokuset på kartlegging av eksisterende skytebanestruktur og 
fremtidige udekkede behov (punkt 2), samt mulighetsstudier (delvis punkt 3 og 4). Rapporten 
vil være et grunnlag for å styre utviklingen av skytebaneanlegg i kommunen, og kan være et 
godt grunnlag for evaluering av pågående og fremtidige skytebaneprosjekter. 
De fleste større endringer av skytebaner vil kreve reguleringsplan (punkt 5), og i slike 
prosesser kan en oversiktsrapport som denne være et nyttig underlag. 
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2.2 Informasjonsinnhenting og brukermedvirkning 

Første ledd i arbeidet har vært å hente inn informasjon om brukere, deres behov og 
eksisterende skytebaneanlegg. I denne fasen er det sendt ut brev til alle kjente brukergrupper, 
der det er bedt om tilbakemelding om hva hver brukergruppe har av bruksmuligheter på 
eksisterende anlegg, og hvilke behov som ikke er dekket. Aktuelle brukergrupper er 
skytterlag, jegerforeninger og pistolklubber. Fra hver forening er det bedt om tilbakemelding 
på følgende forhold: 

1. Informasjon om foreningen 
a. Oversikt over foreningens styre, med kontaktinformasjon til styremedlemmene 
b. Antall betalende medlemmer 
c. Antall aktive skyttere 
d. Generell informasjon om foreningens historie og virke 

2. Har foreningen i dag en skytebane, I så fall ønskes følgende informasjon: 
a. Er skytebanen regulert? (hvis ja, legg ved reguleringskart og bestemmelser) 
b. Har skytebanen konsesjon? (hvis ja, legg ved konsesjon) 
c. Hva er skytebanens adresse eller koordinater 
d. Er det beregnet støysoner omkring skytebanen? (hvis ja, legg ved 

støysonekart) 
e. Er fareområdet beregnet? (hvis ja, legg ved kart med fareområde inntegnet) 
f. Redegjør for eierforhold / leieforhold 
g. Hvilke brukere (lag, foreninger, klubber, politi, HV etc.) disponerer banen i 

dag 
h. Hvor mange brukere er tilknyttet banen 
i. Hvilke banetyper finnes på anlegget 
j. Åpningstider 
k. Er det forhold som tilsier at banen kan bli lagt ned? 
l. Tilhørende fasiliteter, som skytterhus, parkeringsplass og liknende 

3. Har foreningen udekkede behov for skytebaner? I så fall bes det om redegjørelse for: 
a. Klare behov 
b. Ønsker 

4. Har foreningene ønsker/planer om utvikling/utvidelse av eget baneanlegg? 

 
De største nasjonale skytterorganisasjoner er også kontaktet. Henvendelsene til 
skytterorganisasjonene er primært sendt ut for å sikre at de koordinerer sine brukerinteresser i 
regionen og utnevner representanter i referansegruppen som er sammensatt av de samlede 
berørte brukerinteressene. 
 
Forsvaret og omkringliggende politidistrikt er også kontaktet med forespørsel om redegjørelse 
for deres behov i dag og i fremtiden. Det er også gjennomført separate møter med offentlige 
brukere som i etterkant av dette har kommet med innspill til hva de i fremtiden kan ha behov 
for. Det spesielle med disse offentlige brukerne er at de leier seg inn på sivile baner. 
Offentlige brukeres behov for skytebanetilgang i Lillestrøm kommune er derfor sterkt 
avhengig av tilgang på skytebaner i andre deler av Oslo-regionen, noe som igjen langt på vei 
ligger utenfor disse brukernes kontroll. 
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På bakgrunn av innspill og informasjon innhentet fra brukerne, referansegruppen og ved 
separate møter, er det laget en samlet oversikt over alle innspill. En del av foreningene har i 
sine innspill gitt noe mangelfull informasjon, men grunnlaget er likevel godt nok til å få en 
tilfredsstillende oversikt. Alle anleggsbrukere har ikke full oversikt over alle formelle forhold 
på sin egen bane, og det er derfor innhentet supplerende informasjon om planstatus og 
tillatelser etter forurensningsloven, fra kommunen og Fylkesmannen. 

 
 

2.3 Mulighetsstudier 

På bakgrunn av den innhentede informasjonen er det identifisert tre anlegg der det er størst 
potensiale for endringer som kan gi økt kapasitet. For disse tre anleggene er det utført 
mulighetsstudier for å se på mulig fremtidig utforming. To er eksisterende baner og én er 
under planlegging. Studiene følger langt på vei nivået for forprosjekt slik dette er beskrevet i 
«Veileder for planlegging av skytebaner», og tar utgangspunkt i de grunnleggende forhold 
som er avgjørende for mulighet for etablering av skytebaner: 

• Støy 
• Sikkerhet 
• Utformingskriterier 

 
Hensikten med mulighetsstudiene er å få et første overblikk over hva som er mulig å få til på 
skytebaner i kommunen. Det er i denne omgang kun sett på mulig utvikling av baner, og 
hvilken kapasitet som kan oppnås. Det er ikke vurdert eiendomsforhold og andre forhold som 
må utredes i forbindelse med planarbeid, slik som biologisk mangfold, kulturminner, 
landskapskonsekvenser, landbruk, trafikksikkerhet, friluftsliv, grunnforhold etc. 
 
 

3 Brukere og deres behov 
3.1 Sivile brukeres behov 

Brukere av sivile skytebaner er en svært sammensatt gruppe og disse er tilknyttet en rekke 
ulike forbund. 
 
Skytterlag 
Skytterlagene i Lillestrøm kommune er tilknyttet Det frivillige Skyttervesen. De utøver 
skyting med rifle på 100 meter-baner og 200 eller 300 meter-baner. I tillegg utøver de 
feltskyting på forskjellige avstander. Øvelsene Stangskyting og felthurtigskyting er 
hurtigskytingsøvelser som normalt kan arrangeres på et baneanlegg, med forskjellige 
avstander for de enkelte mål. Disse øvelsene vises i de årlige TV-sendingene fra 
Landsskytterstevnet, i tillegg til kåring av Skytterkonge/-dronning. Alle øvelsene kan utøves 
fra et skytebaneanlegg, men konkurranser i feltskyting arrangeres gjerne i terreng med 
politiets godkjenning fra gang til gang.  
 
Pistolklubber 
De fleste pistolklubber tilhører Norges Skytterforbund (NSF). De skyter 
baneskytingsøvelsene fin- og grovpistol.  Disse øvelsene skytes fra fast standplass mot 
målskiver på 25 meter. Øvelsen fripistol er relativt lik, og skytes på 50 m. Feltskyting 
arrangeres ved at varierende mål plasseres på forskjellige avstander i terreng, eller inne på 
baneanlegg hvor dette er sikkerhetsmessig forsvarlig. Feltøvelser i terreng krever Politiets 
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tillatelse fra gang til gang. I tillegg til disse øvelsene har pistolklubber organisert gjennom 
NSF også en rekke andre spesielle skyteprogram for forskjellige typer pistoler og revolvere. 
 
Det finnes også en rekke mindre forbund som har spesielle skyteprogram. Disse forbundene 
har gjerne samarbeidsavtaler med pistolklubber tilknyttet NSF og fungerer oftest som 
underavdelinger i deres pistolklubber. Skyteprogrammene har et preg av høy dynamikk og 
behov for varierende målplassering på forskjellige avstander, noe som kan være utfordrende å 
gjennomføre innenfor reglene i dagens gjeldende sikkerhetsforskrift. Denne type skyting kan 
ofte kreve spesielle sikkerhetstilpasninger, og det kan også være utfordrende støymessig. 
Skytestøy utbredes mest i skyteretningen. Med varierende skyteretning blir støyutbredelsen 
større enn ved statisk skyting.  
 
De andre forbund, som også opererer innenfor Lillestrøm kommune, er Dynamisk 
Sportsskyting Norge, og Norges Metalsilhuett Forbund. Det er også grupper som skyter i 
Scandinavian Western Shooters og Norges Svartkruttunion med flere. Felles for de fleste av 
gruppene som driver spesielle øvelser, er at anlegg tilpasset denne type aktivitet kan kreve 
spesielle tilpasninger for å oppfylle kravene til sikkerhet i sikkerhetsforskriften. 
 
Jeger- og fiskerforeninger 
Jeger- og fiskerforeninger tilhører Norges jeger- og fiskerforbund. Ved siden av å drive 
viltstell og andre aktiviteter knyttet til jakt, fiske, naturforvaltning og arbeid i viltnemder med 
mer, utøver foreningene skyting med jaktvåpen. Til jakt benyttes hagler og rifler. 
 
Småviltjakt skjer med hagle, og trening foregår på leirduebaner. Mange foreninger driver ofte 
ulike former for sportsskyting på leirduebaner, og kan også være tilknyttet NSF. For mange 
foreninger utgjør hagleskytingen kjerneaktiviteten på skytebaneanleggene. 
 
Rifleskyting skjer i hovedsak på 100 meter-baner som er standard for bruk til oppskyting til 
Storviltprøven. I tillegg har noen foreninger såkalte elgbaner og Bjørnebaner. Elgbaner har 
bevegelig mål som er egnet til trening på løpende vilt. Elgbaner er normalt med 100 meter 
avstand fra standplass til målet. Bjørnebaner er til trening og for avlegging av ettersøksprøve 
på farlig rovvilt. Bjørnebaner medfører spesielle tilpasninger til sikkerhet.  
 
Andre 
Det kan også finnes bedriftsidrettsklubber som rundt om i landet gjennom avtaler driver 
aktivitet på noen av baneanleggene. 
 
Informasjonsinnhenting 
Den utførte kartleggingen som her er gjort er nødvendigvis ikke helt fullstendig og det kan 
forekomme at aktive lag og foreninger ikke er fanget opp. Det er også noen av de registrerte 
klubbene som ikke har svart på henvendelsene. Kartleggingen må ikke nødvendigvis forstås 
som fullstendig uttømmende. Allikevel vil kartleggingen danne et brukbart oversiktsbilde av 
både den nåværende aktiviteten, det eksisterende tilbudet og ønsker om fremtidig aktivitet. 
 
Noen av de sivile klubbene og lagene er i en situasjon hvor de åpenbart har behov for nye 
anlegg til erstatning for baneanlegg som av forskjellige årsaker kan bli avviklet. 
Fellesnevneren er at det er problemer knyttet til støy, beliggenhet eller andre konflikter som 
følge av aktiviteten. Det er også kontrakter og tillatelser som utløper.  
 
 
Tabellen nedenfor gjengir i kortversjon den innhentede informasjonen om aktuelle brukere. 
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Lag/forening Ant. Skyttere, eksisterende baner 
mm 

Behov for baner 

Bivrost 
Sportsskytterklubb 

Egen selvstendig klubb med ca. 30 
medlemmer. Har samarbeid med 
LOP om bruk av Korpåsen, og 
Skedsmohallen til bruk av 
Luftvåpen.  
Samarbeider med en klubb på 
Kongsberg om bruk av 
utendørsbane fordi det ikke er 
lokalt tilbud til Metallsilhuett-
skyting på Romerike.  

Ute:  
Ønsker reetablering på nytt anlegg. 
Behov for å skyte sine skyteprogram, 
med mange forskjellige avstander mot 
fallmål av metall. Øvelsene foregår på 
inntil 600 meter for rifle. For pistol 
foregår øvelsene på inntil 200 meter. 
Man kan også arrangere øvelser med 
finpistol og fin-rifle inntil 100 meter. 
Øvelser med kun finkaliber og luftvåpen 
gir ikke et fullverdig tilbud.  
 
Inne: 
Ønsker mulighet for å skyte sine 
skyteprogrammer med luftpistol på 5-20 
meter og luftrifle på 20-50 meter. 
 

Blaker Jeger og 
Fiskerforening.  

260 medlemmer. 
30 aktive skyttere. 
100 meter riflebane med fire 
elektroniske skiver 
100m løpende elg 
En trap-bane. 
En trap/sporting-bane. 
 

Det er planlagt og prosjektert en 
Skeetbane (Hagle). Banen er ikke 
bygget enda pga. manglende 
brukerinteresse internt. Det foreligger 
ikke andre konkrete behov utover dette.   

Blaker skytterlag 218 aktive skyttere 
100m riflebane 8 el. skiver 
300m riflebane 10 el. skiver 
Feltskyting 
15m innendørsbane med 10 
elektroniske skiver 
 
Banen er godt sikret. Egen 
eiendom. Ingen spesielle 
begrensninger. 
 

Ikke behov for mer baner. Jobber med 
etablering av voller som kunstig 
bakgrunn, og planering/istandsetting av 
baneområdet mellom standplass og 
skiver. 

Farshatten Jeger- 
og Fiskerforing 
(Lukket forening 
med 
medlemsmasse 
basert på 
geografisk 
boområde) 
  

45 betalende medlemmer som er 
småviltjegere. 25 av disse er også 
storviltjegere 
Drifter ikke egen bane 
Bruker Leirsund skytebane 
tilhørende Leirsund skytterlag. 
  

100m løpende elg. 
Trap-bane. 
Finkaliber-bane. 
Innendørsbane. 
 

Fet jeger- og 
fiskerforening 

Har leirduebane på Brattåsen. 
 
560 aktive medlemmer. 
150 medlemmer bruker 
leirduebanen. 
30 medlemmer bruker riflebanen. 
 

Trenger mer skytetid. 
Ønsker en Jegertrapbane til. Ønsker eget 
klubbhus med skytesimulator. 
Ønsker mulighet for å etablere 
leirduesti. 
Ønsker 100m riflebane og elgbane. 
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Lag/forening Ant. Skyttere, eksisterende baner 
mm 

Behov for baner 

Fet skytterlag 250 medl. 
67 aktive + 183 jegere som trener 
og delvis deltar i konkurranser. 
Brattåsen skytebane: 
• 100m riflebane 
• 300m riflebane 
• 15m innendørs bane i 
skytterhuset. 
 
Banen er regulert og har tillatelse 
etter forurensningsloven 
(konsesjon) med begrensede 
skytetider 18-21 tre dager/uke + lør 
10-16 (spesielle bestemmelser om 
vinter og sommerferien) 
Leier eiendommen av kommunen. 
 
HV02 og NROF bruker banen og 
politiet. 
 
Norges buejegerforbund har 
aktivitet på området. 
 

Viltmålbane 100m. 
Felthurtig + stang 
Utvidet mulighet for feltskyting på ulike 
hold. 
Utvidelse av innendørs 15m bane. 
Behov for mer fleksibilitet med hensyn 
på skytetider og høyere skuddmengde 
både for egen virksomhet og for politiet 
og Forsvaret. 
 
 
Ønske om ytterligere en Jegertrapbane 
Ønske om å tilrettelegge for politiet og 
Forsvaret ved å etablere kortholdsbaner. 
Ønsker innendørs skytehall og større 
kapasitet.  
 

Forsvarets 
forskningsinstitutt 
(FFI) 
Luftgeværgruppa  

3 medlemmer 
Har innendørsbane i Strømmen. 
 

- 

Kjeller 
Skyteklubb 

Klubben har 167 medlemmer 
hvorav ca. 85 er aktive. 
Benytter Skedsmohallen til 
innendørs skyting 2 dager pr uke 
med kaliber .22. Utendørsskyting i 
perioden mai til oktober foregår 1 
dag i uka på Varpet skyteanlegg i 
Nittedal.  
  

Ønsker en mer sentral utebane. Det er 
flere medlemmer som har mer enn en 
times kjøring én vei til ‘Varpet’, og 
dermed unngår skyting der. 
I tillegg ønskes mulighet til å bruke 
grovere kaliber enn .22 i 
Skedsmohallen.   

Leirsund 
skytterlag 

90 medlemmer, 85 aktive 
HV bruker banen 
 
4 skiver på 100 meter. 
2 skiver på 300 meter. 
3 utplasserte selvanvisere. 
To skytedager i uka. 
 

Ingen spesielle behov. 
Ønsker tilgang til 15m innendørsbane. 
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Lag/forening Ant. Skyttere, eksisterende baner 
mm 

Behov for baner 

Lillestrøm og 
omegn pistolklubb 
(LOP) 

732 medlemmer. Nesten alle er 
aktive skyttere. 
 
Korpåsen 15 skiver på 25m og 5 
skiver på 50m. Avhengig av 
fortsatt dispensasjons for å fortsette 
skytingen. 
 
Innendørs skytebane i 
Skedsmohallen, som for tiden er 
begrenset til kaliber .22. 
 
Tilknyttet skytterforbundet. Fem 
forskjellige underavdelinger 
benytter samme anlegg som LOP. 

LOP trenger flere baner med mer 
fleksibilitet for å kunne skyte alle 
øvelser, 25-50 meter og 100 meter. 
 
Det er ønske om et vesentlig større 
tilbud enn man har i dag.  
 
Dette innebærer et ønske om ny bane til 
erstatning for Korpåsen pistolbane hvis 
den blir nedlagt. Klubben ønsker å 
etablere et større anlegg på Lahaug i 
samarbeid med Skedsmo skytterlag. 
Anlegget bør være tilpasset til å avvikle 
konkurranser med ca. 200 deltagere og 
ideelt sett internasjonale konkurranser 
med ca. 800 deltagere. Foreningen har 
ikke økonomisk kapasitet til å bygge 
eget anlegg. I sine innspill har de 
fremlagt en skisse som viser forslag til 
baneanleggets utforming. Skissens 
utstrekning forutsetter bruk av hele det 
tilgjengelige arealet i 
reguleringsområdet.  
 
Ønsker forbedring av 
ventilasjonsanlegget i Skedsmohallen, 
for å kunne gjenoppta tilbudet man har 
hatt for å skyte grovkaliber, inntil 
kaliber 45. 
 

LOP Presisjon Har ikke egen bane i dag.  
Benytter Korpåsen pistolbane. 
Benytter også Skedsmohallen som 
medlemmer av LOP 

Ute: 
Behov vendeanlegg på 25 meter og 50 
meter. Statisk skyting fra fast standplass 
mot faste mål. 
Inne:  
Behov vendeanlegg på 25 meter og 50 
meter. Statisk skyting fra fast standplass 
mot faste mål. 
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Lag/forening Ant. Skyttere, eksisterende baner 
mm 

Behov for baner 

LOP – avd. 
Dynamisk 
sportsskyting 
Norge (DSSN) 
 
 

Har ikke egen bane i dag.  
Benytter Korpåsen. Benytter også 
Skedsmohallen som medlemmer av 
LOP 
 
 
97 medlemmer. 30 aktive. 
Skedsmohallen kal. .22. 
Korpåsen 25m og noen skiver på 
50m. Avhengig av dispensasjon for 
å kunne skyte sine 
skyteprogrammer. Det har man 
ikke i dag. 

Ute: 
Behovene er i stor grad sammenfallende 
med LOP sine behov. I tillegg har man 
på grunn av skytingens egenart behov 
for baner som er tilpasset Dynamisk 
skyting. Man ønsker å kunne ha 
fleksibilitet for plassering av mål og 
hvor man skyter fra. Trenger flere 
baneløp (8-12) adskilt fra hverandre, 
som kan brukes samtidig. 
 
Inne: 
Behovene er i stor grad sammenfallende 
med LOP sine behov. I tillegg har man 
på grunn av skytingens egenart behov 
for baner som er tilpasset Dynamisk 
skyting. Ønsker å kunne ha fleksibilitet 
for plassering av mål og hvor man 
skyter fra. 
  

LOP - 
Scandinavian 
Western shooters. 
 

Har ikke egen bane i dag.  
Benytter Korpåsen etter avtale med 
LOP. Underavdeling til LOP 

Ute: 
Behovene er i stor grad sammenfallende 
med LOP sine behov. Trenger flere 
baneløp (8-12) adskilt fra hverandre, 
som kan brukes samtidig. 
Inne: 
Ønsker å kunne ha fleksibilitet for 
plassering av mål og hvor man skyter 
fra 

LOP 
Metallsilhuett 
Skyttere 

Ca 120 medlemmer hvorav alle er 
aktive.  
 
Har ikke egen bane i dag.  
Benytter Korpåsen til skyting med 
luftrifle. Underavdeling til LOP. 
Benytter også Skedsmohallen til 
luftpistol, som medlemmer av 
LOP. Benytter utendørs bane i 
Kongsberg hos en lokal klubb.  

Ute:  
Ønsker reetablering på nytt anlegg. 
Behov for å skyte sine skyteprogram, 
med mange forskjellige avstander mot 
fallmål av metall. Øvelsene foregår på 
inntil 600 meter for rifle. For pistol 
foregår øvelsene på inntil 200 meter. 
Man kan også arrangere øvelser med 
finpistol og fin-rifle inntil 100 meter. 
Øvelser med kun finkaliber og luftvåpen 
gir ikke et fullverdig tilbud.  
Inne: 
Ønsker mulighet for å skyte sine 
skyteprogrammer med luftpistol på 5-20 
meter og luftrifle på 20-50 meter.  

LOP 
Svartkruttskyttere 

Har ikke egen bane i dag.  
Benytter Korpåsen etter avtale med 
LOP. Underavdeling til LOP. 
Benytter også Skedsmohallen som 
medlemmer av LOP 

Ute: 
Behov for bane på 25 meter og 50 
meter. Statisk skyting fra fast standplass 
mot faste mål. 
Rifleskytterne har behov for å skyte på 
50 meter, 100 meter og 200 meter. 
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Lag/forening Ant. Skyttere, eksisterende baner 
mm 

Behov for baner 

Lillestrøm og 
Strømmen Jeger 
og Fiskerforening. 

Benytter Stilla trap-bane. Kan skyte 
maksimalt 25 000 skudd pr. år. For 
liten kapasitet. Har kontrakt frem 
til 2035.  
Kan ikke påregne forlengelse etter 
dette. 
 

Ønsker retablering av Trap-bane på sikt. 

Romerike 
sportsskytterklubb 
 

Benytter leirduebane på Brattåsen Ønsker en Jegertrapbane til 

Skedsmo Jeger og 
Fiskerforening 

54 medlemmer. Jegere.  
Har ikke skytebane. 

Ønsker mulighet for å benytte riflebane 
100 meter og Trap-bane 
 

Skedsmo skl 253 medlemmer. 
126 aktive. 
Hellaveien skytebane med 8 skiver 
på 100m og 8 skiver på 300m. 
Tungdrevet bane under press for 
nedlegging. 
Innendørsbane 6 skiver 
 

Lahaug skytebane er under planlegging. 
Man er avhengig av reetablering på 
Lahaug for å få avviklet den omstridte 
skytebanen på Skjetten. Behov for 
reetablering av 100 meter og 200 meter 
baner.  

Skedsmo 
skyteklubb 
 

Relativt ny klubb for dynamisk 
skyting. Har ikke bane i dag. 
 

Bane for skyting med rifle og pistol 
etter Norges skytterforbund sitt 
feltprogram og gjerne bane tilrettelagt 
for Dynamisk skyting. 
  

Strømmen Jeger 
og Fiskerforening 

Skyter på Skedsmo skytterlag sin 
100 meter bane 1 gang i uka. 

Ønsker fortsatt samarbeid med Skedsmo 
skytterlag om bruk av 100 meter etter 
reetablering.  
  

Sørum 
jegerforening. 

Har leirduebane, men kan ikke 
skyte samtidig som riflebanen 
benyttes. 
 

Planlegger flytting av leirduebanen for å 
kunne benytte riflebanene og 
leirduebanen samtidig. 

Sørum skytterlag. Har 100 meter og 200 meter baner.  
 

- 

Østre Romerike 
miniatyrskytterlag 
 

Bruker Blaker skl. sin bane - 

 
 

3.2 Offentlige brukeres behov 

Aktuelle offentlige brukere av sivile skytebaner er i første rekke Heimevernet og politiet, som 
begge i stor grad baserer seg på bruk av sivile skytebaner for skytetrening. For å unngå 
unødig tidsbruk til transport av mannskaper, er både Heimevernet og politiet avhengige av at 
det finnes baner som er egnet for deres bruk så nær deres virkeområde som mulig. 
 
For politiet innebærer tilgjengelige skytebaner i nærområdet til deres virkeområde at det er 
mulig å gjennomføre skytetrening mens mannskapene fortsatt er tilgjengelige for utrykning. 
Dette gir politiet en tiltrengt fleksibilitet og vesentlig bedre ressursutnyttelse enn om man må 
reise over lange avstander for å drive skytetrening. Det ligger også en økonomisk og 
tidsbesparende gevinst i kortere reiseavstand. Dialogen med politiet har avdekket et stort 
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behov for økt tilgjengelighet på skytebaner. Dette til tross for at det bygges nytt 
beredskapssenter i Vestby og at det er etablert et nytt skyteanlegg for politiet i Kongsvinger 
kommune. Avdelinger i Politiet oppgir også at de har utfordringer med å leie av Forsvarsbygg 
i skytefeltene, fordi det er en utfordrende å få prioritet. Flere skytebaner politiet bruker i dag 
har en usikker fremtid, og det betyr at Politiet på relativt kort tid kan få et prekært behov for 
nye steder å trene. Dette er allerede er en realitet sør i Øst PD (Sarpsborg, Fredrikstad og 
Rygge-området) Samtidig har ikke politiet tilgjengelige midler, eller innledet planlegging, for 
å sikre seg fremtidig tilgang på skytebaner som de i dag ikke har fullstendig oversikt over 
behovet for. Dette innebærer at politiet er helt avhengig av at andre tilrettelegger for deres 
bruk selv om det ikke stilles økonomiske midler til disposisjon før den dagen det faktisk 
inngås en leieavtale. 
 
Som et minimum bør det i utarbeidelsene av fremtidige reguleringsplaner tilrettelegges for 
etablering av infrastruktur for offentlige brukere, der det er mulig. Da blir konsekvensene av 
denne type bruk behandlet i reguleringsprosessene og man er sikret at man er innenfor miljø 
og sikkerhetsmessige rammevilkår. Mulighetene for å etablere seg vil da kunne realiseres på 
et senere tidspunkt. Dersom dette ikke gjøres vil det normalt sett være utfordrende å etablere 
ny aktivitet som ikke ligger inne i reguleringsplanenes vilkår.   
 
Heimevernet jobber med en plan for oppsetningssteder over hele landet.  
Heimevernsdistrikt-02 er geografisk knyttet til området i og rundt hovedstaden, herunder 
Lillestrøm kommune. Også Heimevernet er avhengig av skytebaner i nærheten av sine 
oppsetningsområder, for innskyting av våpen, og for å korte ned sin responstid. 
 
Realisering av samarbeidsavtaler/leieavtaler mellom sivile anleggseiere og offentlige brukere 
avhenger av at anleggseiere ønsker et slikt samarbeid og at avtaleforhold og tilrettelegging 
kommer i stand som følge av at partene har gjensidig nytte av dette, og at bruken kan skje 
innenfor rammevilkårene for støyretningslinjen og sikkerhet. Skytterlag tilknyttet DFS har 
lang tradisjon i å leie ut sine skytebaner til Heimevernet, og det vil også i fremtiden være på 
skytterlagenes anlegg at det er mest aktuelt å leie banekapasitet for Heimevernet. Utleie til 
Politiet har i noe større grad båret preg av tilfeldig utleie der det har vært mulig. 
 
En utfordring knyttet til offentlige etaters bruk av sivile skytebaner, er at skytebaner ofte har 
gjeldende rammebetingelser for brukstider, sikkerhet og omfang av skyting basert på sivil 
bruk. En utvidelse av bruk som følge av at en offentlig bruker etablerer sin aktivitet, vil i 
mange tilfeller være forhindret av eksisterende reguleringsbestemmelser og andre 
begrensninger. Det er derfor nødvendig at en allerede ved planlegging av skytebaner tar 
høyde for offentlige brukeres mulige fremtidige behov. 
I tabellen nedenfor oppsummeres informasjon er innhentet fra offentlige brukere. 
 

Bruker / Etat Ant. Skyttere, eksisterende 
baner mm 

Behov for baner 

Oslo politidistrikt 
og Øst Politidistrikt 

Oslo Politidistrikt benytter i 
dag primært 
Løvenskioldbanen. Øst 
Politidistrikt (Området 
Lillestrøm) leier bane av 
Gjerdrum skytterlag som er 
mye benyttet. Lengst sør i Øst 
PD er det en betydelig 
underkapasitet på 
leiemuligheter.  

Behov avhenger av tilgang på 
Løvenskioldbanen i fremtiden. Har behov 
for kortholdsbaner, 100 meter og 200 
meter. Innendørsbaner med lengde inntil 50 
meter.  Primært skyting med 9mm 
ammunisjon, MP 5, og Pistol. Det er behov 
for 210 treningsdager pr år skyting primært 
på dagtid mellom 0900-1500. 
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Bruker / Etat Ant. Skyttere, eksisterende 
baner mm 

Behov for baner 

Politiets 
utlendingsenhet 

Har ikke bane. Skal trene på 
Sessvollmoen i 2020. 

Trenger skytebane for pistol og MP5. 
0-50 meter dynamisk light. 40 dager pr. år. 
Har mistet mulighet for skyting i Enebakk 
og ønsker permanent leie på sivilt anlegg i 
rimelig transportavstand fra Oslo.  
 

Den kongelige 
politieskorten 

Har ikke bane. Trenger treningsbane. Har ønske om å 
benytte Brattåsen. Må ha tilrettelagt baner 
for å kunne utføre trening med bruk av 
kjøretøy. 
 

HV stab  
 

 Arbeider med ny struktur for leie av sivile 
anlegg. 
  

HV-02  Har ikke egne baner. Svært avhengig av tilgang på baner for 
innskyting og dermed klargjøring av 
styrker. 
HV-02 Behov for innskyting på 76 og 
200m av HK 416 og 417. Har ikke egne 
baner. Reiser rundt omkring for å trene, til 
dels langt. 
Savner prioritet på Forsvarets skytefelt. 
Også behov for tørrøving med rødfis 
MP5, MP7, minimi 12,7 
Opererer fra 5m til over 500m. mest inntil 
200m, men da får de ikke trent taktisk på 
samme måte 
30-100 dager treningsbehov i området 
Ønsker mer lokal mulighet for innskyting 
og oppsetning. Trenger prioritet. Lager 
treningsplaner for 4 år av gangen. Trenger 
også prioritet ved styrkeoppbygning. 
 

 
 
 

3.3 Oppsummering udekket banebehov i kommunen i dag 

Informasjonen innhentet fra aktuelle brukere av skytebaner i Lillestrøm kommune viser at det 
er stor variasjon i hvor godt de eksisterende skytebanene dekker de ulike brukergruppenes 
behov. 
 
 
Utendørs skytebaner 
På utendørs skytebaneanlegg er situasjonen for rifleskyting relativt bra, og alle skytterlag har 
egen bane. På grunn av konfliktsituasjon på en av banene, er det en pågående prosess med 
alternativ plassering på Lahaug. Det foreligger konkrete planer for dette, og reguleringsarbeid 
pågår. 
 
For Pistolskyting utendørs er det et vesentlig større behov enn det eksisterende tilbudet. De 
eksisterende banene har også begrensninger. De fleste av foreningene som er representert i 
kommunen har i dag ikke et tilstrekkelig tilbud. Det eksisterende tilbudet har usikre 
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fremtidsutsikter og bør flyttes og om mulig reetableres på steder hvor virksomheten kan gis en 
forutsigbar fremtid. 
 
Jeger og fiskerforeningene har egne baner og i noen tilfeller samarbeider de med 
skytterlagene om bruk av 100 meter riflebaner. Enkelte steder har de i tillegg anlagt 
haglebaner i tilknytning til skytterlagenes anlegg, og elgbaner for rifleskyting. De jeger- og 
fiskerforeningene som har egne anlegg, har relativt god kapasitet til å drive sine aktiviteter, 
mens de øvrige har ønsker om mer kapasitet, spesielt for hagleskyting. Det er også ønsker om 
å etablere flere riflebaner.  
 
Offentlige brukere har behov for å kunne leie en rekke ulike typer skytebaner. Når det 
planlegges ombygginger eller nyanlegg av skytebaner, bør det derfor sees på mulighet for 
tilrettelegging for offentlige brukere som leietagere. 
 
 
 
Innendørs skytebaner 
Innendørsbanene er for mange skyttergrener «rekrutteringsarenaen», for barn og ungdom og 
nye voksne skyttere. 
 
Skytterlagene har i stor grad selv realisert sine baneanlegg og står som driftsansvarlig for egne 
anlegg. For innendørs skyting finnes det baner for 15 meter rifleskyting på alle anleggene til 
skytterlagene, unntatt ett. Tilbudet er dermed samlet sett relativt bra for innendørs 
rifleskyting. Lagenes baner har noe varierende kvalitet med tanke på egnethet og teknisk 
tilstand, og flere av banene behøver på noe sikt en oppgradering. 
 
Pistolskytterne har ikke egne innendørs skytebaner, men leier innendørs skytebane i 
Skedsmohallen av kommunen. Begrensningene som følge av mangler ved ventilasjonen, gjør 
at tilbudet den siste tiden er forringet og man kan ikke lenger kan skyte grovkaliber. Tidligere 
kunne man skyte med våpen begrenset oppad til kaliber .45, nå er tilbudet begrenset til kun 
finkaliber (kaliber .22). 
 
Jeger og Fiskerforeningene skyter i liten grad innendørs. Der de har hatt ønske om innendørs 
skyting, har de samarbeidet med skytterlagene om lån av baner.  
 
Offentlige brukere kan ha stor nytte av tilgang på innendørs skytebaner hvor det kan skytes 
med grovkalibret ammunisjon. Den relativt store intensiteten i skytingen, og krav til helse, 
miljø og sikkerhet, medfører at det stilles store krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS) på 
innendørs skytebaner som benyttes av offentlige brukere. Det er derfor mindre aktuelt for 
offentlige brukere å leie seg inn på ordinære innendørs skytebaner tilpasset sivile brukere. 
Ved etablering av nye skytebaneanlegg, vil det imidlertid være naturlig å sette av plass for 
fremtidige innendørs skytebaner, som kan realiseres den dagen det foreligger mulig 
finansiering av slike baner. 
 
 

4 Skytebanestrukturen og utviklingsmuligheter 
4.1 Oversikt over utendørs skytebaner i kommunen 

Nedenfor gjengis utsnitt av oversiktskart over kommunen, med skytebaneanleggene 
inntegnet. Større kart finnes i vedlegg 1. 
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Figur 1  Utsnitt av oversiktskart 

 
For hver bane er det utarbeidet et faktaark. Dette forteller om følgende forhold: 

• Baneanleggets beliggenhet og avstand til Lillestrøm stasjon 
• Eier / brukere av baneanlegget 
• Status for skytebaneanlegget i kommuneplan, regulering, tillatelse etter 

forurensningsloven med mer. 
• Sikkerhetsmessige forhold 
• Støy fra skytebaneanlegget 

 
I tillegg er det for alle baneanleggene vist en kartskisse av banens utforming. Formen på disse 
varierer ut fra hva som er hensiktsmessig å vise for de ulike banene. Faktaarkene for 
skytebanene finnes i vedlegg 2. 
 

4.2 Baner under press for nedleggelse 

Tre av banene i kommunen er under press for å bli lagt ned. Dette er de tre banene som ligger 
nærmest Lillestrøm sentrum: Skjettenbanen, Stilla leirduebane og Korpåsen pistolbane. 
Skjetten-banen, som eies av Skedsmo skytterlag, er tenkt erstattet av skytebanen som 
planlegges på Lahaug. Muligheten for flytting av aktiviteten på de to andre banene blir en del 
av undersøkelsene som gjøres i mulighetsstudiene. 
 

4.3 Baner med muligheter for kapasitetsutvidelse 

Gjennom dette prosjektet er det identifisert tre skytebaneanlegg med gode muligheter for 
kapasitetsutvidelse. Dette er Lahaug skytebane som er under planlegging, Dammyra 
skytebane og Brattåsen skytebane. For disse banene er det utført mulighetsstudier som finnes 
som vedlegg til denne rapporten. 
 
Dalbakk skytebane i Blaker kan også ha potensial for utvidelse. Blaker jeger- og 
fiskerforening har tidligere sett på muligheten for etablering av en skeet-bane, men dette 
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arbeidet er lagt på is på grunn av manglende interesse i foreningen. Etablering av flere 
skytebaner på dette anlegget kan være problematisk, da området er noe begrenset og 
fareområdene til ulike skytebaner vil overlappe så mye at samtidig skyting kan bli vanskelig. 
Av disse årsaker, samt at skytebaneanlegget ligger langt fra befolkningstyngdepunktet i 
kommunen, er det ikke sett videre på muligheter for utvidelser av denne banen i denne 
omgang. 
 

4.4 Mulighetsstudier 

Hva som er mulig utnyttelse av en skytebane, vil alltid kunne diskuteres. Noen 
problemstillinger i denne sammenhengen er: 

• Økonomi. Dersom en ser helt bort fra økonomiske konsekvenser, så er det mye som er 
mulig å få til. I praksis vil imidlertid alltid økonomi være en sterkt begrensende faktor. 

• Total støybelastning. Når antall skudd over året blir høyt, kan støygrensen for Lden 
sette grenser for aktiviteten på et skytebaneanlegg. Mye skyting på én skytebane på et 
skytebaneanlegg kan begrense bruk av andre baner på anlegget. Dette kan i tillegg slå 
ulikt ut i ulike retninger, og problemstillingen blir fort kompleks. 

• Støydempende tiltak og sikkerhetstiltak innenfor realistiske økonomiske rammer tar 
ofte stor plass. 

• Støy internt på anlegget kan, om støyen er svært høy, gjøre bruken av anlegget lite 
attraktiv 

• Samtidig bruk av baner på et anlegg er i utgangspunktet å foretrekke 
• Hvilke brukere som skal prioriteres vil være gjenstand for diskusjon 
• Rettighetshavere. Eksisterende brukere på et skytebaneanlegg, og andre, vil som regel 

ha avtalefestede rettigheter til bruk. Dersom nye brukere skal slippes inn på anlegget 
kan dette kreve at andre frivillig avstår etablerte rettigheter helt eller delvis.  

 
Ved mulighetsstudiene er det lagt vekt på hva som anses økonomisk gjennomførbart, hva det 
er sannsynlig at eksisterende brukere / rettighetshavere vil akseptere, rimelig fordeling av 
aktivitet, mest mulig samtidig bruk og utforming av skytebaneanlegget på en måte som er 
bruksmessig egnet. 
 

4.4.1 Lahaug skytebane 
Lahaug skytebane har vært under planlegging i mange år, med planlagt innlevering av 
planforslag i 2020. Denne skytebanen skal erstatte skytebanen på Skjetten, som eies og drives 
av Skedsmo skytterlag. Skytebanene tenkes støydempet med store voller som en hestesko 
rundt skytebaneanlegget. For å finansiere opparbeidelsen av vollene, adkomstvei og 
grunnarbeidene, planlegges det for mottak av lett forurensede masser og tiltak for å sikre 
minimal fare for utlekking av forurensningen. Den planlagte skytebanen har større plass enn 
det Skedsmo skytterlag har behov for alene. Det er derfor naturlig å se om noe av kommunens 
udekte skytebanebehov kan dekkes på Lahaug. 
 
Selv om skytebanen har større plass enn det som behøves for riflebanene til Skedsmo 
skytterlag, vil fareområdet til en leirduebane strekke seg utenfor plangrensen. Etablering av 
leirduebane på Lahaug anses derfor ikke aktuelt. Det er dermed 25 meter pistolbane, 50 meter 
pistolbane, bane for dynamisk skyting og innendørsbaner som er mest aktuelt å etablere på 
området. 
 
Utformingen av skytebaneanlegget skal ivareta støy, sikkerhet og diverse utformingskriterier. 
For detaljert informasjon om vurderingene som er foretatt vises det til mulighetsstudien for 
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Lahaug skytebane, se vedlegg 3. Hovedmomentene i mulighetsstudien er at riflebanen kan 
bygges i to etasjer på den ene siden av området, mens det på den andre siden kan etableres en 
25 meter bane for skyting med kaliber .22, en 25 meter bane for pistol og revolver, en 50 
meter-bane for skyting med ulike våpen, der det kan gjøres fremrykningsøvelser med 9mm 
pistol og andre våpen med mindre støy enn 9mm pistol. Skytebaneanlegget er stort nok til å 
etablere bygningsmasse for flere innendørs skytebaner. 

 
Figur 2   Utsnitt av situasjonsplanskisse i vedlegg 1 i mulighetsstudien 

 
I tillegg til Skedsmo skytterlag er Lillestrøm og omegn pistolklubb, politiet og Forsvaret 
aktuelle brukere. For de sivile brukerne er skyting på kveldstid og i helger mest aktuelt, mens 
de offentlige brukerne primært har behov for skytetrening på dagtid. Det vil ikke kunne skytes 
samtidig på pistolbaner og riflebanene, og det forutsettes at det kan finnes løsninger for 
fordeling av skytetid mellom de ulike aktørene. Bruk av innendørs skytebaner vil kunne skje 
uavhengig av bruken av andre skytebaner. Innendørs skytebaner gir ikke støy til omgivelsene, 
og det vil ikke være noen bruksbegrensninger i tid. 
 
Det er Skedsmo skytterlag som sammen med grunneiers representanter har arbeidet frem 
prosjektet, og Skedsmo skytterlag har således prioritet på anlegget. Skytterlaget er imidlertid 
villig til å slippe til andre aktører for å få en best mulig utnyttelse av anlegget. Selv om 
banene bygges så uavhengig av hverandre som mulig, vil det være en del krysningspunkter og 
felles kostnadsbærere i prosjektet. Det er derfor en viktig forutsetning at det er mulig å 
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komme frem til gode samarbeidsavtaler med andre sivile brukere og eventuelle offentlige 
brukere av anlegget, knyttet til finansiering og bruk av anlegget. 
 
 

4.4.2 Dammyra skytebane 
Dammyra skytebane eies av Sørum skytterlag, men banen brukes også av Sørum 
jegerforening, Politiet og Forsvaret. Sørum jegerforening har en leirduebane som er plassert 
rett foran rifle-standplassen, og denne kan kun brukes når riflebanene ikke er i bruk. Dette gir 
en vesentlig begrensning i bruken. Det er derfor sett på flytting av leirduebanen som et 
kapasitetsøkende tiltak. Ulike plasseringer er vurdert, men kun en løsning er funnet å være 
god med tanke på støy, sikkerhet og mulighet for samtidig bruk. Figurene nedenfor viser 
forslag til endring av banens utforming. 
 

 
Figur 3  Utforming av skytebanen slik det er i dag. 

Utsnitt fra vedlegg 1 i notat om mulig ombygging 
 

Figur 4  Utforming av skytebanen med ny plassering av 

leirduebanen. Utsnitt fra vedlegg 2 i notat om mulig ombygging 

 
Ombyggingen av banen vil medføre at det kan skytes samtidig på leirduebanen og riflebanen. 
Det vil gi en kapasitetsøkning for leirdueskyting. Ombyggingen, med de forutsatte 
støydempingstiltakene, vil gi en betydelig reduksjon av støy til nærliggende støyfølsom 
bebyggelse. Denne støyreduksjonen anses å være langt mer betydelig enn ulempen ved økt 
aktivitet, og totalt sett vil ombyggingen derfor redusere støybelastningen på omgivelsene. 
Undersøkelsene som er utført har vekt på støy, sikkerhet og praktisk bruk av anlegget. En 
realisering av ombyggingen vil kreve en rekke andre avklaringer i tillegg, herunder 
eiendomsforhold, nødvendige offentlige søknader med mer. 
 
 

4.4.3 Brattåsen skytebane 
Fet skytterlag leier grunnen på Brattåsen skytebane av kommunen. Øvrige brukere er 
Forsvaret, Romerike sportsskytterklubb og Fet jeger- og fiskerforening. Både Fet skytterlag 
og de andre brukerne er interessert i at anlegget utvikles videre. Det er utført en 
mulighetsstudie der det primært er sett på de eksisterende brukernes behov, men hvor en 
utvidelse også kan gi kapasitet til å ta imot andre brukergrupper som ikke har, eller kan miste, 
tilgang på skytebane.  
Skytebaneanlegget har i dag tillatelse etter forurensningsloven (konsesjon) med relativt 
strenge brukstidsbegrensninger. En utvidelse av skytebaneanlegget fordrer at det lempes på 
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skytetidsbegrensningene i denne tillatelsen, noe som igjen betinger at det samtidig gjøres 
betydelige støydempingstiltak. Beregninger av støy viser at det vil bli nødvendig å etablere 
støyvoller i begge ender av skytebanen for å oppnå vesentlig støydemping av eksisterende 
skytebaner. Ved etablering av slike voller kan også støy fra mulige nye skytebaner bli dempet 
effektivt. Mulighetsstudien som er gjennomført viser at det er mulig å etablere ny 100m 
elgbane, kortholdsbane for politiets bruk på dagtid og tre nye leirduebaner (trap-baner). 
Etablering av disse banene, sammen med vesentlig økte skytetider, vil ivareta behovene til de 
eksisterende brukerne, vil ivareta Forsvarets behov bedre, vil gi svært ønskede 
treningsmuligheter for politiet, og kan åpne for å ta imot andre leirdueskyttere. 
 
Kartutsnittet nedenfor viser eksisterende skytebaner med sort og nye støyvoller og skytebaner 
med grønt. 
 

 
Figur 5   Muligutvikling av Brattåsen skytebane 
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En utvikling av skytebanen som vist over vil kreve både utarbeidelse av reguleringsplan og 
endring av tillatelsen etter forurensningsloven. Det er kommunen som er myndighet for 
reguleringsplan, mens Fylkesmannen er myndighet for tillatelsen etter forurensningsloven 
fordi skytebanen har en eksisterende tillatelse. 
 
 

4.5 Behov det ikke er funnet mulighet for dekning av 

De tekniske undersøkelsene som er utført, viser at det er muligheter for å tilrettelegge for 
bedre dekning av dagens og fremtidige behov for skytebaner. Noen av aktivitetene er det 
imidlertid ikke funnet muligheter for å reetablere på eksisterende anlegg, eller anlegg under 
planlegging. Årsakene er først og fremst sikkerhet, støy og vanskeligheter omkring 
tilfredsstillende utforming. 
 
Av de innmeldte behov og ønsker, er det dynamisk skyting og metallsilhuettskyting som det 
ikke er funnet noen muligheter for på utendørs skytebaner. Dynamisk skyting er spesielt 
utfordrende når det kommer til støy, fordi det skytes utenfor støydempende standplasser og i 
mange retninger. Metallsilhuettskyting forutsetter en helt spesiell utforming dersom krav til 
sikkerhet skal ivaretas, og samlokalisering med vanlige riflebaner er derfor komplisert. 
 
 

4.6 Eventuelle samlokaliseringer 

Samlokaliseringer av brukere kan være en måte å bedre den totale skytebanekapasiteten i 
kommunen på. Nye baner kan tilrettelegges for flere brukere og eksisterende baner kan 
utvides med nye skytebaner. Det er imidlertid mange forhold som skal løses ved 
samlokaliseringer. Noen av de forhold som må avklares er: 
 

• Vesentlig utvidelse av eksisterende skytebaner kan utløse krav om utarbeidelse av 
reguleringsplan. 

• Vesentlig utvidelse av eksisterende skytebaner kan utløse krav om at det søkes om 
tillatelse etter forurensningsloven (konsesjon). Spesielt er dette aktuelt dersom banen 
ikke reguleres og/eller dersom skytebanene gir støy over grensene for støy fra nye 
baner. 

• Støy er nesten alltid en utfordring når det kommer til utvidelser av skytebaner. Ved 
alle etableringer av nye skytebaner på et skytebaneanlegg må det gjøres 
støyberegninger for å sikre at løsningen ikke gjør støysituasjonen omkring banen 
vesentlig dårligere enn den eksisterende. Dersom det er mulig å redusere støyen fra 
skytebaneanlegget, vil det være et forhold som taler for å tillate utvidelse eller 
ombygging. 

• Eierforhold må avklares tidlig ved samlokaliseringer. En eksisterende bruker har 
gjerne en rettighet til sin bruk, og skal det slippes andre brukere inn på samme anlegg 
vil dette kreve frivillighet. Ingen bruker kan tvinges til å dele anlegget sitt med andre 
brukere mot sin vilje. 

• Samarbeid er helt nødvendig på skytebaneanlegg. Samarbeid omfatter utbygginger, 
drift, fordeling av skytetider og stevnedatoer med mer.  

• Finansiering av bygging og drift av anlegg vil alltid være et tema. Ved sambruk kan 
spørsmål om finansiering og fordeling av kostnader være utfordrende. 

• Privatrettslige avtaler kan sette begrensninger i mulighetene for utvidelser. Dette kan 
for eksempel være leieavtaler som setter begrensninger for hva som kan bygges eller 
hvor mye det kan skytes. 
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Med alle de forholdene som må løses ved samlokaliseringer sier det seg selv at det ofte ligger 
komplekse prosesser til grunn allerede før planleggingen kan begynne. Forståelse for de ulike 
partenes situasjon, rettigheter, økonomi og liknende er et helt nødvendig grunnlag for 
samtaler om samlokalisering. Deretter er det avgjørende at det lages gode avtaler som 
avklarer alle vesentlige sider av saken før planlegging og bygging blir iverksatt. 
 
 

4.7 Innendørsbaner i kommunen 

Denne rapporten har fokusert på utendørs skytebaner. Innendørs skytebaner kan være et godt 
supplement til utendørsbaner, særlig for finkalibret skyting. Skyting med grovere kalibere på 
innendørsbaner er også fullt mulig, men krever mer robuste baner og betydelig bedre 
ventilasjonsanlegg enn baner for finkaliber. Kostnadene ved etablering av baner for 
grovkalibret skyting blir da også fort relativt høye. 
 
Følgende baner er det mottatt informasjon om ved informasjonsinnhentingen: 

• Skedsmo skytterlag: 15m bane for rifle kaliber .22 
• Blaker skytterlag: 15m bane for rifle kaliber .22 
• Fet skytterlag: 15m bane for rifle kaliber .22 
• Skedsmohallen: Skytebane for pistol kaliber .22 
• Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) luft har innendørsbane i Strømmen 

 
I dag kan det kun skytes med kaliber .22 i Skedsmohallen. Mange av brukerne har et sterkt 
ønske om at banen utbedres slik at det også kan skytes med grovere kaliber. Dette vil være et 
viktig bidrag til å bedre den totale skytebanekapasiteten i kommunen, spesielt for de 
pistolskytterne som har begrenset tilgang til utendørs skytebaner. 
 
 

5 Veien videre 
I denne rapporten er det samlet informasjon om skytebanebrukere i Lillestrøm kommune og 
eksisterende og planlagt skytebane i kommunen. Mulighetsstudier viser muligheter for 
utvikling av eksisterende og planlagte skytebaner på en måte som langt på vei kan dekke 
skytebanebehovet i kommunen. Aktiviteter som foregår på de tre banene som det er størst 
press for å legge ned, vil kunne ivaretas på andre anlegg. Det er imidlertid noen aktiviteter 
som det ikke er funnet muligheter for, og årsaken til dette er i hovedsak støy og manglende 
plass på eksisterende skytebaner. Skal disse aktivitetene bli realisert innenfor kommunen, må 
det trolig finnes et helt nytt område for disse. Innendørs skytebaner kan delvis ivareta disse 
interessene, men neppe fullt ut. 
 
Når det i kartleggingen er sett på mulig utvikling av den planlagte skytebanen på Lahaug og 
to eksisterende baner, så er dette rent tekniske undersøkelser. Dersom disse banene skal 
videreutvikles på denne måten, er det svært mange forhold som skal på plass. Det kreves 
frivillig samarbeid mellom brukerne, gode avtaler, finansiering, avklaringer av 
eiendomsforhold, nærmere utredning av tekniske forhold og flere ulike offentlige 
godkjenninger. 
 
Ombyggingen av Dammyra skytebane er det enkleste tiltaket som er vurdert. Arbeidet med 
videre avklaringer kan starte umiddelbart. 
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Avklaringer om utvikling av Lahaug skytebane påvirker planarbeidet som er under utførelse, 
og kan derfor være viktig å ta tak i raskt. 
 
Brattåsen skytebane kan bygges om for å øke kapasiteten vesentlig uten at støybelastningen til 
omgivelsene øker. Etablering av støyvoller kan potensielt gi inntekter nok til å finansiere 
utbyggingen. Første skritt i et eventuelt arbeid med utvikling av denne banen vil være å 
avklare mulighetene for å få en ny tillatelse etter forurensningsloven med tilstrekkelig vide 
rammer.  
 
Offentlige brukere av sivile skytebaner bør inviteres til dialog og orientering om de utførte 
utredningene. De før gis orientering om hvilke muligheter som kan realiseres ved at 
tilretteleggelse for dem tas med i planene for de skytebaneanleggene som kan videreutvikles. 
Det vil gi dem en mulighet for mer langsiktig planlegging og de kan ved dette utnytte sivil 
kapasitet til å bespare driftsutgifter, som ellers ville måtte bli finansiert av offentlige midler. 
 
 
 
 

Vedlegg 
1. Oversiktskart 
2. Faktaark for skytebanene 
3. Notat: Mulighetsstudie Lahaug skytebane 
4. Notat: Mulig ombygging Dammyra skytebane 
5. Notat: Mulighetsstudie Brattåsen skytebane 
6. Saksfremlegg for kommunestyret vedtatt 8/5-2019 

 
 
Innhentet informasjon fra brukerne er på svært ulik form og egner seg ikke som vedlegg til 
rapporten. Dette er derfor ikke vedlagt her, men er samlet elektronisk i en mappe som er 
overlevert kommunens avdeling for friluftsliv og idrett. Informasjonen kan fås ved 
henvendelse avdeling for friluftsliv og idrett. 
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Lahaug skytebane

Eier:
• Skedsmo skytterlag er planlagt eier 

for riflebanen
Andre mulige brukere:
• Politiet og Forsvaret
• Pistolklubber

Planlagte skytebaner:
• 100m riflebane med faste skiver
• 200m riflebane med faste skiver
• 25m pistolbaner
• 50m pistolbane
• Innendørs skytebaner

Støyforhold:
En skogshytte registrert som «annen 
skolebygning» og to små hytter 
registrert som «fritidsbolig» kan bli 
berørt av støy ved stor utnyttelse av 
baneanlegget. Foreløpige 
undersøkelser tyder på at bruken av 
disse ikke er støyfølsom, men dette må 
undersøkes nærmere.

Sikkerhet:
Hele skytebaneanlegget blir liggende 
innenfor en hesteskoformet voll som 
ivaretar sikkerhet.

Beliggenhet:
Dragonveien, 2013 Skjetten
7 km / 13 minutter fra Lillestrøm st.

Skytebaner i Lillestrøm kommune 1

Status:
• Vist som idrettsanlegg, skytebane 

(IA3) i kommuneplanens arealdel
• Reguleringsplan under 

utarbeidelse
• Neppe aktuelt med tillatelse etter 

forurensningsloven
Varslet plangrense for reguleringsplan

Utsnitt av kommuneplanens arealdel
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Lahaug skytebane side 2

Skytebaner i Lillestrøm kommune 2

Mulig utforming av skytebaneanlegget
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Skjetten skytebane

Eier:
• Skedsmo skytterlag
Andre brukere:
• Strømmen JFF

Skytebaner:
• 100m riflebane med faste skiver
• 300m riflebane med faste skiver
• Innendørs 15m skytebane

Støyforhold:
Boligene omkring skytebanen har høy 
støy når skyting pågår. Aktiviteten 
begrenses derfor sterkt.

Sikkerhet:
Etter at skytebanen ble tatt i bruk har 
det over mange år blitt bygget boliger 
stadig nærmere banen. Det er derfor 
etablert sikkerhetsvoller i tråd med 
gjeldende forskrift. Skytebanen er 
sikkerhetsmessig godkjent av politiet.

Beliggenhet:
Hellaveien 40, 2013 Skjetten
4 km / 9 minutter fra Lillestrøm st.

Skytebaner i Lillestrøm kommune 3

Status:
• Baneområdet vist som LNF i 

kommuneplanens arealdel
• Skytebanen er ikke regulert med 

egen plan
• Har ikke tillatelse etter 

forurensningsloven (konsesjon)
• Skytebanen planlegges nedlagt når 

Lahaug skytebane står ferdig

Sett fra standplass mot skivene (skivene ikke fremme)

Skytterhuset

Baksiden av skiveanlegget på 300m. Gangvei stenges 
ved skyting.
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Skjetten skytebane side 2

Skytebaner i Lillestrøm kommune 4

Utsnitt av kommuneplanens arealdel med 100m og 300m riflebaner påtegnet med piler
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Stilla leirduebane

Eier:
• Lillestrøm og Strømmen JFF, leier 

grunnen av kommunen frem til 
2035

Skytebaner:
• Leirduebane, 60° trap‐bane

Støyforhold:
Et par gamle og et titalls nye boliger i 
Skåvålenga er berørt av skytestøyen 

Sikkerhet:
Fareområde lite tilgjengelig for folk

Beliggenhet:
Leiraveien, 2000 Lillestrøm
3 km / 7 minutter fra Lillestrøm st.

Skytebaner i Lillestrøm kommune 5

Status:
• Satt av til LNF med hensynssone 

naturvernområde i 
kommuneplanen

• I reguleringsplan er banen regulert 
til LNF med hensynssone 
naturvernområde og fareområde 
for skytebane

• Ikke tillatelse etter 
forurensningsloven (konsesjon)

Overbygget oppholdsområde

Standplass sett bakfra

Skytebanen sett fra baneområdet, med kasterhus
nærmest, standplass og oppholdsareal i bakgrunnen
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Stilla leirduebane side 2

Skytebaner i Lillestrøm kommune 6

Kartskisse med fareområdet illustrert med blå strek
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Leirsund skytebane

Eier:
• Leirsund skytterlag
Andre brukere:
• Farshatten JFF

Skytebaner:
• 100m riflebane med faste skiver
• 300m riflebane med faste skiver
• Feltskytebane

Støyforhold:
Ved støyberegninger uten skog ligger 
et tyvetalls boliger i rød støysone. Tett 
eksisterende skog bidrar trolig til 
betydelig mer støydemping enn det 
som beregnes. Det bør sikres at 
skogen mellom banen og boligene ikke 
hugges.

Sikkerhet:
Banen ligger avskjermet i en ravinedal 
og har god bakgrunnshøyde

Beliggenhet:
Gauteidveien, 2015 Leirsund
7 km / 11 minutter fra Lillestrøm st.

Skytebaner i Lillestrøm kommune 7

Status:
• Baneområdet er vist som LNF i 

kommuneplanens arealdel
• Skytebanen er ikke regulert med 

egen plan
• Har ikke tillatelse etter 

forurensningsloven (konsesjon)

Skytterhuset

Standplass

Baneområdet sett fra standplass
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Utsnitt av kart med 100m og 300m riflebaner påtegnet med piler

Leirsund skytebane side 2

Skytebaner i Lillestrøm kommune 8
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Korpåsen pistolbane

Eier:
• Lillestrøm og omegn pistolklubb 

med undergrupper

Skytebaner:
• 25m pistolbane
• 50m pistolbane

Støyforhold:
• Eier av nærmeste bolig klager på 

støy, men støymåling i 2017 viste 
nivåer under grensen for gul 
støysone.

Sikkerhet:
Klubben er i dialog med politiet om 
oppdatert godkjenning av banen

Beliggenhet:
Flaenveien 119, 2015 Leirsund
10 km / 16 minutter fra Lillestrøm st.

Skytebaner i Lillestrøm kommune 9

Status:
• Vist som LNF i kommuneplanen
• Ikke egen reguleringsplan
• Ikke tillatelse etter 

forurensningsloven (konsesjon)
• Kommunen har gitt tidsbegrenset 

dispensasjon fra arealformål avsatt 
til LNF. 

Standplass og bygning med oppholdsrom, sett 
fra veien

Standplass sett fra banen

25m‐banen til venstre og 50m‐banen til høyre, sett fra 
standplass
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Skytebanen med omgivelser. 25m og 50m pistolbaner illustrert med blå piler

Korpåsen pistolbane side 2

Skytebaner i Lillestrøm kommune 10
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Dammyra skytebane

Eier:
• Sørum skytterlag eier banen, leier 

grunn.
Andre brukere:
• Sørum jegerforening
• Politiet
• Forsvaret

Skytebaner:
• 100m riflebane med faste skiver
• 300m riflebane med faste skiver
• 100m riflebane løpende elg
• Leirduebane, 60° trap‐bane
• Ønsker å flytte leirduebanen 

internt på området

Støyforhold:
• Mange boliger innenfor gul 

støysone til eksisterende 
leirduebane.

• Ved ønsket ombygging reduseres 
støyen slik at ingen boliger ligger i 
støysonene fra den nye 
leirduebanen.

• Ingen boliger innenfor støysonene 
til riflebanen.

Sikkerhet:
Riflebanene mangler kulefang. Farlig 
område er oversiktlig inn mot 
bakgrunnshøyden.

Riflestandplass til venstre, leirdue til høyre

Bilde mot skiver på riflebanen, tatt fra leirduebanen

Skytterhuset

Beliggenhet:
Bakkeveien 251, 1923 Sørum
18 km / 23 minutter fra Lillestrøm st.

Skytebaner i Lillestrøm kommune 11

Status:
• Vist som skytebane i 

kommuneplanen
• Ikke egen reguleringsplan
• Ikke tillatelse etter 

forurensningsloven (konsesjon)
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Dammyra skytebane side 2

Eksisterende 
situasjon

Ny situasjon 
etter ønsket 
flytting av 
leirduebanen.

Skytebaner i Lillestrøm kommune 12
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Blaker skytebane

Eier:
• Blaker skytterlag
Andre brukere:
• Østre Romerike miniatyrskytterlag

Skytebaner:
• 100m riflebane med faste skiver
• 300m riflebane med faste skiver
• Innendørs 15m‐bane

Støyforhold:
• Noen boliger innenfor gul 

støysone
• Skogen demper støyen betydelig 

og bør ikke hugges.

Sikkerhet:
Lav bakgrunnshøyde. Skytterlaget 
arbeider med etablering av kunstig 
bakgrunn. Se side 2.

Beliggenhet:
Toreidveien 189, 1925 Blaker
27 km / 31 minutter fra Lillestrøm st.

Skytebaner i Lillestrøm kommune 13

Status:
• Vist som skytebane i 

kommuneplanen
• Ikke egen reguleringsplan
• Ikke tillatelse etter 

forurensningsloven (konsesjon)

Bilde mot skivene, tatt fra standplass

Standplassbygget sett fra baksiden

Skytterhuset

53



Blaker skytebane side 2

Skytebaner i Lillestrøm kommune 14

Ett av alternativene for 
etablering av kunstig bakgrunn
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Dalbakk skytebane

Eier:
• Blaker jeger‐ og fiskerforening

Skytebaner:
• 100m riflebane med faste skiver
• 100m løpende elg
• Leirduebane, trap‐bane
• Leirduebane, kombinert 

sporting/trap
• Feltskyting på baneanlegget

Støyforhold:
• Nærmeste nabo berørt av gul 

støysone fra faste baner
• Støy fra feltskyting vil variere med 

skyteretning og lokalisering av 
standplass

Sikkerhet:
• Riflebanene har kulefang og 

tilstrekkelig bakgrunnshøyde.
• Leirduebanene har god oversikt i 

skyteretningen
• Feltskyting må vurderes og 

godkjennes fra gang til gang

Beliggenhet:
Dalbakkveien 124, 1925 Blaker
24 km / 27 minutter fra Lillestrøm st.

Skytebaner i Lillestrøm kommune 15

Status:
• Vist som idrettsanlegg / skytebane 

i kommuneplanen
• Ikke reguleringsplan
• Ikke tillatelse etter 

forurensningsloven (konsesjon)

Riflebanen sett fra standplass mot skivene

Parkeringsplass, varmestue og riflestandplass til høyre

Kombinert sporting og Trap

Trap‐bane
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Dalbakk skytebane side 2

Kombinert 
sporting og Trap

Skytebaner i Lillestrøm kommune 16

Trap‐bane
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Brattåsen skytebane

Eier:
• Fet skytterlag eier banen, leier 

grunn av kommunen
Andre brukere:
• Forsvaret
• Romerike sportsskytterklubb
• Fet jeger‐ og fiskerforening

Skytebaner:
• 100m riflebane med faste skiver
• 300m riflebane med faste skiver
• 15m innendørsbane
• Leirduebane, 90° trap‐bane
• Leirduebane, kombinert skeet/trap
• Mulig å etablere:

• 100m elgbane
• Stang‐ og felthurtig + felt
• Kortholdsbane
• 3 nye leirduebaner

Støyforhold:
• Et tyvetalls boliger innenfor 

støysonene til eksisterende baner
• Ved ønsket utbygging forutsettes 

støytiltak utført slik at støyen 
reduseres og ingen boliger ligger i 
støysonene

• Utbygging forutsetter endring av 
tillatelse etter forurensningsloven 
(konsesjon), gitt av Fylkesmannen

Sikkerhet:
• Riflebanene har kulefang og 

tilstrekkelig bakgrunnshøyde.
• Leirduebanene har god oversikt i 

skyteretningen

Beliggenhet:
Brattåsmoen, 1900 Fetsund
15 km / 16 minutter fra Lillestrøm st.

Skytebaner i Lillestrøm kommune 17

Status:
• Vist som idrettsanlegg / skytebane 

i kommuneplanen
• Har eldre reguleringsplan
• Har tillatelse etter 

forurensningsloven (konsesjon)
Bilde mot standplass på den ene leirduebanen

Riflebanen sett fra standplass mot skivene

Skytterhuset med riflestandplass på andre siden
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Brattåsen skytebane side 2
Eksisterende baner tegnet med sort, nye baner og voller tegnet 
med grønt

Skytebaner i Lillestrøm kommune 18
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NOTAT  
 

Rieber Prosjekt AS  Tlf 924 86 555 
Billingstadåsen 18  NO 911 678 462 MVA 
1396 Billingstad Side 1 av 12 e-post: dag.rieber@rpr.no
  

 

Til: Lillestrøm kommune 
Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber 
Dato: 11. mars 2020 
Emne: Lahaug skytebane - Mulighetsstudie 
 

 
 

1 Orientering 
Med bakgrunn i at det er stort press på skytebaner i hovedstadsområdet, med 
kapasitetsproblemer som resultat, gjennomføres det i Lillestrøm kommune en kartlegging av 
skytebanestrukturen. Utredningen det arbeides med har til hensikt å kunne fungere som: 

 Totaloversikt over skytebanesituasjonen i kommunen 
 Faktabasert grunnlag for beslutninger om skytebaner i kommunen 
 Dokumentasjon overfor høringsinstanser i skytebanesaker 

 
 
En del av utredningen handler om å se på utnyttelsen av eksisterende og planlagte skytebaner. 
Pr. i dag er det kun på Lahaug at det planlegges en ny skytebane. Lahaug skytebane 
planlegges for å få en erstatning for Skedsmo skytterlags eksisterende skytebane på Skjetten, 
som har en uheldig beliggenhet i forhold til omkringliggende boliger. Skytterlaget behøver 
100m og 200m riflebane. Arbeidet med reguleringsplan for Lahaug skytebane pågår, og det er 
ønskelig å se på muligheten for å tilrettelegge for flere brukere enn kun Skedsmo skytterlag. 
Ut fra behovsanalysen er det mest aktuelt å se på mulighetene for følgende skytebaner på 
Lahaug, i tillegg til 100m og 200m riflebane som er utgangspunktet for etableringen av denne 
skytebanen: 

 25m pistolbane  
 50m pistolbane 
 50m pistolbane med mulighet for fremrykningsøvelser 
 Bane for dynamisk skyting i ulike vinkler med pistol og rifle 
 Jegertrap, leirduebane 

 
 
Ved planlegging av skytebaner er det mange forhold som skal undersøkes, men det er tre 
forhold som er helt grunnleggende, nemlig støy og sikkerhet, og en rekke utformingskriterier. 
Denne mulighetsstudien tar utgangspunkt i disse forholdene, der støy er den mest kritiske 
faktoren. 
 
Ved planleggingen av Lahaug skytebane bør det tas høyde for at politiet og Forsvaret kan ha 
fremtidige behov som ikke dekkes fullt ut på et utendørs skyteanlegg, og som dermed er 
avhengig av mer bygningsmasse enn de sivile brukerne behøver. 
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Lahaug skytebane - Mulighetsstudie 11.03.2020 
 

Rieber Prosjekt AS  Tlf 924 86 555 
Billingstadåsen 18  NO 911 678 462 MVA 
1396 Billingstad Side 2 av 12 e-post: dag.rieber@rpr.no
  
 

2 Grunnlag for utforming av anlegget 
2.1 Støy 
Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442/2016» har grenser for støy fra ulike støykilder. Retningslinjen opererer med gul og rød 
støysone, der gul støysone tilsvarer grensen for støy fra ny støyende virksomhet til støyfølsom 
bebyggelse. 
 
Støygrensene i T-1442/2016 er som følger: 
 

 
 
 
 
 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 
nattperioden kl. 23-07 Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 

nattperioden kl. 23-07 

 
Skytebaner 

Lden 35 
LAFmax 65 Aktivitet bør ikke foregå 

Lden 45 
LAFmax 75 

 
Aktivitet bør ikke foregå 

Tabell 1   Støysonegrenser i T-1442/2016 

 

Lden 
Lden er A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB / 5 dB 
ekstra tillegg på natt / kveld. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, kveld: 19-23 
og natt: 23-07. Lden er nærmere definert i EUs rammedirektiv for støy, og periodeinndelingene 
er i tråd med anbefalingene her. Lden-nivået skal i kartlegging etter direktivet beregnes som 
årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over et år. 
 
 

LAFmax 
LAFmax er maksimalt støynivå målt med målerinnstilling «Fast» (125ms tidskonstant). 
 
Maksimalt støynivå er en form for statistisk maksimalnivå, som en kan forvente å måle ved 
fysiske målinger under gitte værforhold som gir god lydforplantning. Fysiske målinger skal 
utføres for 20 enkeltskudd i 2 serier à 10 skudd. De 5 høyeste og 5 laveste verdiene strykes 
før de gjenstående verdiene midles. Under de fleste forhold måles lavere nivåer enn det som 
beregnes, men det vil også være situasjoner der den målte støyen blir høyere enn beregnet.  
 
 

Våpentyper 
Maksimalt støynivå skal, i tråd med veiledningen til T-1442/2016, beregnes med det mest 
støyende våpen som regelmessig er i bruk på skytebanen. Det er lagt til grunn følgende typer 
våpen som regnes å være dimensjonerende for støy: 

 Riflebanene: Skarpskytterrifle kaliber 6,5-7,62mm og typisk jaktrifle med kaliber 308 
og 30-06 på riflebanene 
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 Leirduebane: Typisk hagle kaliber 12 
 Pistolbanene: 9mm pistol 

 
Det kan skje at det enkelte ganger for eksempel blir skutt med spesielle jaktrifler eller grovere 
pistoler/revolvere som støyer mer enn dette, men dette skal ikke vektlegges i 
støyberegningene så lenge det kun skjer unntaksvis. 
 
Ved beregning av Lden legges det til grunn hvor mye som skytes i løpet av et år med de ulike 
våpentypene som benyttes på skytebanene. 
 
 

Beregningsmetode 
På grunn av store variasjoner i måleresultater, og det faktum at målinger er svært tidkrevende, 
skal skytestøy primært vurderes ut fra beregninger. 
I henhold til veilederen til T-1442, er støyen beregnet etter nyeste gjeldende nordisk 
beregningsmetode for skytestøy: Shooting ranges: Prediction of noise (NT ACOU 099) 
Nordtest 2002. Metoden er implementert i beregningsprogrammet NoMeS 4.6 som er benyttet 
til å beregne støyen fra skytebanen. Som grunnlag for beregningene er det benyttet digitalt 
kart. 
 
 

Støysoner 
Ved en mulighetsstudie som denne tas det utgangspunkt i støysoner for maksimalt støynivå, 
for å se hva slags aktivitet som er mulig å bedrive på anlegget. Normalt vil det være 
støysonene for LAFmax som er dimensjonerende. Dersom aktiviteten ved skytebanen blir stor, 
må det også beregnes støysoner for Lden. Fordi denne indikatoren er avhengig av hvor mange 
skudd som avfyres på hver bane over et år, vil en i en mulighetsstudie ikke kunne beregne 
nøyaktige støysoner for Lden. Først når utformingen er besluttet og aktuelle brukere er klarlagt, 
kan en i reguleringsplanarbeidet også beregne støysoner for Lden mer nøyaktig, og sette 
aktuelle begrensninger for bruken i reguleringsbestemmelsene. 
 
 
 

2.2 Sikkerhet 
Sikkerhetsmessige forhold knyttet til skytebaner reguleres av «Forskrifter om anlegg av, 
kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988», med tilhørende 
«Sikkerhetsbestemmelser for sivil skyting». 
 
Sikkerhetsbestemmelsene har krav til skytebaners utforming og angir krav til utforming av 
kulefang, hvordan farlig område skal beregnes, med mer. 
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2.3 Utformingskriterier 
Det er en rekke forhold som er avgjørende for at skytebanene skal fungere til formålet. Dette 
kan vi kalle for utformingskriterier. Noen kriterier er absolutte, men de fleste kriteriene kan 
karakteriseres som anbefalinger. Fordi en sjelden står fritt til å planlegge uten hensyn til 
omgivelser, topografien og liknende, vil planlegging av skytebaner dermed handle om å finne 
en utforming som er et rimelig kompromiss mellom de ulike kriteriene. 
 
Noen av de mest sentrale utformingskriteriene her er: 

 Skytterorganisasjonenes krav til skytebaner 
 Mulighet for samtidig bruk av baner på anlegget 
 Tilrettelegging for begrensning av forurensning til omgivelsene 
 Opplevd sikkerhet 
 Interne støyforhold på anlegget 
 Skyteretning i forhold til sola 
 Sol-/skyggeforhold på skiveanleggene på riflebanene 
 Enhetlig bakgrunn på leirduebanene 
 Vindforhold 
 Stigningsforhold 
 Bredde på standplasser 
 Likest mulige forhold for alle skytterne 
 Plassering av skytebaner og tilhørende funksjoner i forhold til hverandre 
 Mulighet for vedlikehold på baner mens skyting pågår på andre baner 
 Adkomst til baner 
 Adkomst for vedlikehold av installasjoner 
 Universell utforming, spesielt tilrettelegging for rullestoladkomst 

 
I tillegg til kriteriene ovenfor vil alltid økonomi være en begrensende faktor.  
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3 Planlagt løsning til nå 
Planprogrammet for skytebanen på Lahaug har en illustrasjon av skytebanen med voller 
rundt: 
 

 
Figur 1   3D-illustrasjon av planlagte voller 

 
Hensikten med å etablere høye voller rundt skytebanen er å oppnå betydelig støydemping, og 
høyden på vollen er satt ut fra hva som er nødvendig for å ivareta støy i henhold til aktuelt 
støyregelverk. Tidligere analyser har vist at en vollhøyde på 21-22 meter over gulvnivå på 
standplass er optimalt. Dersom vollen senkes nevneverdig, øker støyen betydelig. Samtidig er 
det lite å oppnå av ekstra støydemping ved å heve vollen ytterligere. Fordi vollhøyden har 
vært grundig vurdert tidligere, er ikke dette tema for vurderingene denne gangen. 
 
Figuren nedenfor viser den samme situasjonen. Vollene er vist med høydekoter på flyfoto. 
Markagrensen er markert med grønn strek, der forutsetningen er at innsiden av vollene er 
skytebane, mens utsiden av vollene ligger i marka og skal utføres på en slik måte at naturlig 
stedegen vegetasjon så raskt som mulig reetableres. 
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Figur 2   Utforming av voller rundt skytebanen (Tegning fra Bar Bakke AS) 

 
Vollen bak standplass var tenkt som støydempingstiltak, men denne tar plass og fører med seg 
noen ulemper. Blant annet kommer vollen i sørøst nær Lukebekken. Samtidig viser nye 
støyberegninger at vollen bak riflestandplassen ikke har noen vesentlig støydempende 
funksjon. Det er derfor sett på et alternativ der vollen bak standplass er fjernet og hele 
skytebanen er trukket mot nordvest. Se figuren nedenfor: 
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Figur 3   Alternativ utforming av voller rundt skytebanen (Tegning fra Bar Bakke AS) 

 
Med en utforming som dette blir det god klaring fra vollen i sørøst til Lukebekken. Vollen vil 
også i mindre grad strekke seg inn i marka med denne utformingen. 
 
Som det fremgår av figurene, så er det tidligere tenkt en adkomstvei til skytebanen fra vest. 
Denne går da rundt Staples-bygget på vestsiden. Tiltakshaver for skytebanen er i dialog med 
eier av grunnen der Staples-bygget er oppført, og det sees på en mulig løsning der 
adkomstveien til skytebanen i stedet går på østsiden av Staples-bygget. Dette anses som en 
mer hensiktsmessig adkomst, og vi har i det videre forutsatt at det er mulig å bli enig om en 
slik løsning. 
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4 Utforming av skytebaneanlegget 
4.1 Mulighet for flere skyteaktiviteter 
Det er sett på muligheten for etablering av baner som nevnt i starten av dette notatet. 
Etablering av leirduebane på dette området er ikke realistisk. Vollene blir ikke høye nok til å 
sikre fullt ut at hagl ikke kan komme utenfor volltoppene, og således vil fareområdet til en 
leirduebane strekke seg utenfor volltoppen og inn i marka. I tillegg vil det være stor fare for at 
en skyter i stykker skiveanlegg for riflebanen og eventuelle andre baner. Tanken om 
etablering av leirduebane er derfor lagt bort. Det som gjenstår, er da 25m og 50m pistolbaner, 
og bane for dynamisk skyting, samt eventuelle innendørs skytebaner. 
 
 

4.2 Løsningsforslag utendørs skytebaner 
Det er utført en rekke støyberegninger, sikkerhetsvurderinger og vurderinger av 
utformingskriteriene, som grunnlag for forslaget til utforming av anlegget som er vist i 
vedlegg 1. 
 
De viktigste momentene i utformingen av skytebanene er: 

 Det er sett på mulighet for samtidig skyting på riflebanene og andre baner. For å få til 
dette må det etableres en 200m lang og om lag 5m høy betongmur, samt overbygg av 
betong. Veggen må rikosjettsikres og støydempes. Samtidig vil det måtte være 
begrensninger i bevegelse ut på pistolbanene, og støyen fra rifleskytingen vil på 
pistolbanene være svært høy på grunn av kulesmellet som oppstår fra prosjektiler med 
overlydshastighet. Alt tatt i betraktning anses dette å være en svært kostbar og ikke 
ideell løsning. Det forutsettes derfor at rifleskyting og annen skyting ikke skal skje 
samtidig. 

 For å begrense riflebanens arealbruk forutsettes det at det bygges standplass i to 
etasjer med inntil 16 skiver på både 100m og 200m. Standplassene støydempes og skal 
ha 3,5m frembygg og båsvegger for hver andre skytter. For detaljer henvises det til de 
senere års Miljøpakkesaker i regi av Det frivillige Skyttervesen. 

 På pistolbanene er det ønskelig at mange skyttere kan skyte samtidig. For å få plass til 
mange skiver, er det en forutsetning at pistolskyting kan skje mot sidevollen på 
riflebanen. Selv om det ikke planlegges samtidig skyting på riflebanene og 
pistolbanene, må pistolbanene ha eget areal på siden av riflebanen. Med 60m 
innvendig bredde på skytebanen er det plass til både riflebanene og 25m pistolbaner 
på tvers. 

 50m pistolbane må ha skyteretning i samme retning som riflebanen for at banens skal 
kunne etableres på eget areal. Denne banen legges derfor innerst på skytebanearealet, 
og får en bredde på om lag 30 meter. Støyberegninger viser at så lenge skyteretningen 
er den samme som for riflebanen, så kan skyting med pistol foregå under åpen 
himmel. Dette åpner for fremrykningsøvelser, som spesielt politiet har behov for. Ved 
fremrykning kan det brukes pistol og MP5, mens grovere pistoler/revolvere og 
karabiner/rifler må skyte fra støydempet standplass med frembygg og båsvegger 
mellom skytterne. Dynamisk skyting i flere retninger er problematisk med tanke på 
støy, og kan ikke tillates. 

 Bak standplass på 50m-banen legges det opp en voll. Denne vollen blir sidevoll på en 
25m pistolbane der det skytes mot sørvest. Vollens funksjon er å ivareta sikkerhet slik 
at skyting kan skje samtidig på banene. Vollen skal være om lag 5m høy. 
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 25m pistolbane er i vedlegg 1 vist som en bane med plass til om lag 25 skyttere i 
bredden. På grunn av støy må all skyting skje fra overbygget standplass med minst 2 
meter frembygg og båsvegger mellom skytterne. 

 Det skal være 5m høy voll på begge sider av 25m-banen for å sikre trygg ferdsel på 
begge sider. 

 Nærmere riflestandplassen er det i vedlegg 1 tegnet en 25m pistolbane for skyting med 
pistol kaliber .22. Kaliber .22 er finkaliber som gir lite støy. Skyting med grovere 
kaliber er her problematisk med hensyn på støy til omgivelsene, og dette blir derfor en 
ren finkaliber-bane. Også på nordsiden av finkaliber-banen er det forutsatt en 
sikkerhetsvoll for å begrense fareområdets utbredelse og opplevd sikkerhet den veien. 

 Det er forutsatt at den vestre langvollen trekkes 30 meter lengre mot Staples-bygget 
enn det som er vist i figur 3. I vedlegg 1 er dette vist med rød farge. Forlengelsen av 
vollen må gjøres for å hindre støy fra pistolbanene vestover, der det finnes støyfølsom 
bebyggelse. En slik forlengelse er en effektiv sperre for denne støyen. 

 Alle skytebanene skal ha kulefang i tråd med sikkerhetsbestemmelsenes angivelser. 
 På alle banene skal skivene stå like foran kulefang. Det innebærer at det kun er på 

50m-banen at man kan skyte på kortere hold enn avstanden fra de overbygde 
standplassene fordi det på den banen er støymessig akseptabelt med skyting under 
åpen himmel. 

 
 
Tilhørende funksjoner 

 Skytterhus er i vedlegg 1 vist bygget rett bak standplass. I skytterhuset kan det bygges 
innendørs skytebane, forsamlingslokale, kontorer med mer. 

 Når det foregår rifleskyting på banen, kan biler parkeres bak skytterhuset på et areal 
som utgjør om lag 1,5daa. Her er det plass til vel 40 biler. Under stevner kan det også 
parkeres på området merket P2 hvor det er plass til ytterligere vel 30 biler. 
Forutsetningen for parkering på område P2 er at det etableres en sperring som hindrer 
at en kan bevege seg inn i riflebanens fareområde. 

 Når det kun skytes på pistolbanene, kan det parkeres biler på deler av riflebanen i 
tillegg. 

 Adkomstvei til skytebanen er illustrert i vedlegg 1 på østsiden av Staples-bygget. 
Denne veien kan få en stigning på inntil 1:10. 

 

4.3 Kulefang 
På riflebanene og pistolbanene skytes det i all hovedsak med blyholdig ammunisjon. 
Mesteparten av kulene har kobbermantel, men det skytes også noe med umantlet ammunisjon. 
På disse banene skytes det mot oppbygde kulefang av sand og jord. Kulefangenes utforming 
styres av «Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. 
juli 1988». Forskriftens formål er sikkerhet, men forskning på forurensning fra skytebaner har 
også vist at kulefang bygget etter forskriftens anvisning hindrer forurensning på en god måte.  
 
Miljødirektoratet (tidligere Statens forurensningstilsyn), Det frivillige Skyttervesen og Norsk 
institutt for vannforskning (Niva) har gjennomført kartlegginger av tungmetallavrenning (bly, 
antimon, kobber og sink) fra skytebaner i Norge. Resultatene er samlet i Niva sine rapporter 
nr. 5367-2007 og nr. 5770-2009. Førstnevnte rapport angir viktige forhold for å begrense 
tungmetallavrenning fra skytebaner. Nedenfor gjengis de tre viktigste punktene som er 
relevante i denne sammenheng, med beskrivelse av hvordan forholdet håndteres: 
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1. Målområdet bør ha masser som ikke fragmenterer kuler nevneverdig 
Kulene bør ikke fragmenteres fordi en fragmentering øker den eksponerte blyflaten, og øker 
korrosjonshastigheten. I henhold til sikkerhetsbestemmelsene skytes det mot et kulefang med 
fingraderte løsmasser som fanger opp prosjektilene. Kulefanget er oppbygd og har en stigning 
mot skyteretningen på minimum 30 grader. Disse kravene sikrer at kulene trenger inn i 
kulefanget, og tungmetallholdig materiale blir lagret i kulefanget. 
Skyting på selvanvisere av stål vil fragmentere prosjektilene i betydelig grad, samtidig som 
prosjektilene ikke trenger inn i kulefanget, men blir liggende oppå bakken. Dette er svært 
uheldig med tanke på forurensning, og bør ikke tillates. 
 
2. Kulefang bør ha lavest mulig innhold av organisk materiale 
Organisk materiale, oftest i form av humus, medfører at korrosjonshastigheten til 
tungmetallene i kulene øker. Det bør derfor ikke benyttes myrjord i kulefangene der 
prosjektilene trenger inn. 
 
3. Vanngjennomstrømning gjennom kulefang bør begrenses 
Ved å begrense vanngjennomstrømning gjennom kulefanget reduseres korrosjonshastigheten 
og muligheten for utlekking reduseres betydelig. Et riktig oppbygget og vedlikeholdt kulefang 
vil kun ha vanninntrenging fra nedbøren. Det meste av nedbøren renner av fra kulefanget, 
suges opp av vegetasjon bak på kulefanget eller fordamper, slik at forholdsvis lite av dette 
vannet når inn til prosjektilene. Dermed er det lite vann tilgjengelig for utvasking av korrodert 
tungmetall. Korrodert tungmetall bindes dessuten raskt i jordsmonnet under innslagspunktet 
for prosjektilene. 
Fordi det på Lahaug blir store voller rundt skytebanen, kan det bli betydelige mengder med 
overflatevann som renner ned langs innsiden av vollene. Det bør derfor lages 
avskjæringsgrøfter på flere nivåer på vollene, samtidig som kulefangene på alle banene 
trekkes litt ut fra vollen og får egen dreneringsgrøft på baksiden. 
 
 

4.4 Innendørs skytebaner 
Skedsmo skytterlag planlegger å bygge innendørs 15m skytebane for rifle kaliber .22 i 
underetasjen på skytterhuset. Her kan det også være plass til andre typer innendørs 
skytebaner, for eksempel 25m pistolbane. 
 
Ved å foreta justeringer av pistolbanene utendørs, kan det også finnes plass til flere innendørs 
skytebaner i området merket P2, og innover på anlegget. Ønskes det for eksempel en 50m 
innendørs skytebane, kan en lage plass til denne ved å erstatte vollene mellom utendørsbanene 
med betongvegger som rikosjettsikres og støydempes. På den måten frigjøres det nok plass til 
et 60 meter langt bygg. Med utvendig rikosjettsikring og lyddemping påvirker ikke en slik 
bygning støyutbredelsen negativt. En slik innendørs skytebane kan også utformes slik at en 
kan drive dynamisk skyting i ulike retninger, og politiet kan drive taktisk trening. Fordi en 
slik stor innendørs skytebane vil ligge på arealet P2, må det vurderes om parkering i stedet 
kan skje på taket av denne innendørsbanen. 
 
Kostnadsnivået for slike store innendørs skytebaner er høyt. Om det lar seg realisere er trolig 
avhengig av at en får en langsiktig leieavtale med offentlige brukere. Det anbefales i alle fall 
at reguleringsbestemmelsene for Lahaug skytebane utformes slik at det åpnes for denne typen 
anlegg. 
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4.5 Ytterligere bygningsmasse 
Forsvaret kan i fremtiden ha behov for lagerlokaler og liknende dersom de velger Lahaug som 
oppsetningssted. For å holde en slik mulighet åpen, bør det i reguleringsbestemmelsene åpnes 
for en relativt stor bygningsmasse på Lahaug skytebane. Totalt kan det være aktuelt med 
bygningsmasse med BYA på inntil 4000 m2. 
 
 

5 Støy 
Til grunn for den foreslåtte utformingen av et nytt skytebaneanlegg ligger det en rekke 
støyberegninger. Det er sett på ulike skyteretninger, ulike plasseringer av baner og ulike 
støydempingstiltak. For beregning av støysoner er det forutsatt at banene utformes som vist 
og at alle de beskrevne tiltakene gjennomføres. 
Det er ikke tatt hensyn til eksisterende skog når støyen er beregnet, jfr. veiledningen til T-
1442/2016, fordi skog som ikke er vernet kan bli hugget. 
 
Støysonekart for LAFmax, for riflebanen alene, er vist i vedlegg 2. Ingen støyfølsom bebyggelse 
får støy over aktuell grenseverdi. Det ligger en bygning i skogen vest for den planlagte 
skytebanen som står oppført som «annen skolebygning» og som så vidt vi vet er en 
speiderhytte. Om denne er å regne som støyfølsom bebyggelse er noe uklart. Denne hytta 
ligger akkurat utenfor gul støysone. 
 
Støysonekart for LAFmax, for pistolbanene/kortholdsbanene er vist i vedlegg 3. Vi ser at 
speiderhytta nå havner i gul støysone. Støynivået ved denne hytta er LAFmax = 71dB. Det er 
25m-banen som gir dette nivået. De to øvrige banene gir støynivåer på under grensen for gul 
støysone. Ellers er ingen støyfølsom bebyggelse berørt av støysonene. 
 
Støysoner for Lden er avhengig av omfanget av bruken av de ulike banene på anlegget. Som en 
illustrasjon er det sett på støysoner for Lden forutsatt at det skytes 200 000 skudd på riflebanen 
i året og 400 000 skudd med grove pistolkalibre på pistolbanene. Skyting med kaliber .22 kan 
en se bort fra i denne sammenhengen, fordi støyen fra denne skytingen er så lav at Lden ikke 
påvirkes. Det er forutsatt at halvparten skytes på dagtid og halvparten på kveldstid. 
Skuddtallet som er oppgitt her er høyt, sannsynligvis høyere enn det som kan bli aktuelt. Vi 
ser av vedlegg 4 en grovberegning av støysonene for Lden. Speiderhytta og to bygninger 
registrert som fritidsboliger kommer innenfor gul støysone, men ingen berøres av rød 
støysone. 
 
Vi ser at statusen til speiderhytta, og to bygninger registrert som fritidsboliger, kan være av 
betydning for vurderinger omkring støy. Det anbefales derfor at status for bruk og eierskap 
sjekkes ut i den videre prosessen. 
 
Dersom speiderhytta og de to fritidsboligene ikke kan ha støy over grensen for gul støysone 
kan det etableres en 25m pistolbane ved siden av den foreslåtte 50m pistolbanen. Disse 
banene vil måtte bli vesentlig mindre enn det som er vist i vedlegg 1, og det må settes en 
grense for antall skudd som sterkt vil begrense aktiviteten på banene. Gjøres det, så er det 
mulig å unngå at noen hytter blir berørt av støysonene. 
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Tilsynelatende små endringer av skytebanenes utforming kan påvirke støyutbredelsen 
vesentlig. Dersom det ønskes endringer av anleggets utforming, må det derfor kontrolleres 
hvilke konsekvenser dette har for støyutbredelsen. 
 
 

6 Sikkerhet 
Med de sikkerhetsmessige tiltakene som er forutsatt, holdes fareområdet innenfor toppen av 
vollene rundt baneanlegget. Endringer av skyteretninger, høyder på standplasser og skiver 
mm. kan medføre at fareområdet endres. Dersom det ønskes endringer av anleggets 
utforming, må det kontrolleres hvilke konsekvenser dette har for de sikkerhetsmessige 
forholdene. 
 
 

7 Oppsummering 
Forslag til utforming av skytebaneanlegget er vist i vedlegg 1. Et anlegg som dette kan få stor 
kapasitet til skyting med både rifle og pistol. 
 
25m-banen vil gi støy over grensen for gul støysone for LAFmax, til en speiderhytte. Ved stor 
bruk av skytebaneanlegget vil også grensen for Lden overskrides ved speiderhytta og to 
bygninger registrert som fritidsboliger. Det må avklares om disse faktisk er å anse som 
støyfølsom bebyggelse, og om det skal tas hensyn til dette ved utformingen av anlegget. 
 
Det er noen justeringsmuligheter på anlegget, men enhver endring må kontrolleres, da det 
raskt kan medføre større fareområde, høyere støy og andre problemstillinger knyttet til 
utformingskriteriene. 
 
Det bør i reguleringsbestemmelsene tas høyde for en bygningsmasse med BYA på inntil 4000 
m2, slik at det i tillegg til standplasser og skytterhus også er muligheter for etablering 
innendørs skytebaner, lager og liknende. 
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Situasjonsplan – foreslått utforming 
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Vedlegg 2 
 

Støysonekart for LAFmax for riflebanen 
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Vedlegg 3 
 

Støysonekart for LAFmax for pistolbanene/kortholdsbanene 
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Vedlegg 4 
 

Støysonekart for Lden for alle baner ved stor aktivitet 
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Til: Lillestrøm kommune 
Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber 
Dato: 20. april 2020 
Emne: Dammyra skytebane, Sørum - Mulig ombygging 
 

 
 

1 Orientering 
Med bakgrunn i at det er stort press på skytebaner i hovedstadsområdet, med 
kapasitetsproblemer som resultat, gjennomføres det i Lillestrøm kommune en kartlegging av 
skytebanestrukturen. Utredningen det arbeides med, har til hensikt å kunne fungere som: 

 Totaloversikt over skytebanesituasjonen i kommunen 
 Faktabasert grunnlag for beslutninger om skytebaner i kommunen 
 Dokumentasjon overfor høringsinstanser i skytebanesaker 

 
En del av utredningen handler om å se på utnyttelsen av eksisterende og planlagte skytebaner.  
 
Sørum skytterlag eier og drifter Dammyra skytebane. Banen har 100m og 300m riflebane med 
faste skiver, og 100m løpende elg. I tillegg har Sørum jegerforening en leirduebane (trap) på 
anlegget. Denne banen ligger slik til at rifleskyting og leirdueskyting ikke kan skje samtidig. 
 
Det er et ønske om endring av leirduebanen slik at skyting på leirdue og rifle kan skje 
samtidig. Mulighet for samtidig skyting vil gi mulighet for leirdueskyting flere dager gjennom 
sesongen, og dermed en kapasitetsøkning for leirdueskyting.  
 
Med tanke på både støy og sikkerhet, egner skytebaneområdet seg ikke for etablering av 
pistolbaner, og dette er derfor ikke vurdert nærmere. 
 
 
 

2 Grunnlag for utforming av anlegget 
2.1 Støy 

Støygrenser 
Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442/2016» har grenser for støy fra ulike støykilder. Retningslinjen opererer med gul og rød 
støysone, der gul støysone tilsvarer grensen for støy fra ny støyende virksomhet til støyfølsom 
bebyggelse. Retningslinjens krav gjelder ikke for eksisterende skytebaner, men støysonene 
brukes allikevel for å illustrere støyutbredelse rundt eksisterende skytebaner. Ved ombygging 
av eksisterende baner bør det søkes å tilfredsstille støygrensene så langt det er mulig. 
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Støygrensene i T-1442/2016 er som følger: 
 

 
 
 
 
 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 
nattperioden kl. 23-07 Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 

nattperioden kl. 23-07 

 
Skytebaner 

Lden 35 
LAFmax 65 Aktivitet bør ikke foregå 

Lden 45 
LAFmax 75 

 
Aktivitet bør ikke foregå 

Tabell 1   Støysonegrenser i T-1442/2016 

 

Lden 
Lden er A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB / 5 dB 
ekstra tillegg på natt / kveld. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, kveld: 19-23 
og natt: 23-07. Lden er nærmere definert i EUs rammedirektiv for støy, og periodeinndelingene 
er i tråd med anbefalingene her. Lden-nivået skal i kartlegging etter direktivet beregnes som 
årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over et år. 
 
 

LAFmax 
LAFmax er maksimalt støynivå målt med målerinnstilling «Fast» (125ms tidskonstant). 
 
Maksimalt støynivå er en form for statistisk maksimalnivå, som en kan forvente å måle ved 
fysiske målinger under gitte værforhold som gir god lydforplantning. Fysiske målinger skal 
utføres for 20 enkeltskudd i 2 serier à 10 skudd. De 5 høyeste og 5 laveste verdiene strykes 
før de gjenstående verdiene midles. Under de fleste forhold måles lavere nivåer enn det som 
beregnes, men det vil også være situasjoner der den målte støyen blir høyere enn beregnet.  
 
 

Våpentyper og skuddmengder 
Maksimalt støynivå skal, i tråd med veiledningen til T-1442/2016, beregnes med det mest 
støyende våpen som regelmessig er i bruk på skytebanen. Det er lagt til grunn følgende typer 
våpen som regnes å være dimensjonerende for støy: 

 Riflebanene: Skarpskytterrifle kaliber 6,5-7,62mm og typisk jaktrifle med kaliber 308 
og 30-06 på riflebanene 

 Leirduebane: Typisk hagle kaliber 12 
 
Det kan skje at det enkelte ganger for eksempel blir skutt med spesielle jaktrifler som støyer 
mer enn dette, men dette skal ikke vektlegges i støyberegningene så lenge det kun skjer 
unntaksvis. 
 
 

82



Dammyra skytebane, Sørum - Mulig ombygging 20.04.2020 
 

Rieber Prosjekt AS  Tlf 924 86 555 
Billingstadåsen 18  NO 911 678 462 MVA 
1396 Billingstad Side 3 av 6 e-post: dag.rieber@rpr.no
  
 

Basert på innrapportering av skudd på riflebanene, er det anslått at det årlig skytes om lag 
50.000 med grovkalibrede våpen på skytebanen. Ved endring av leirduebanen kan dette trolig 
øke til om lag 60.000 skudd årlig. 
 
Skyting med finkalibret rifle (kaliber .22 Long rifle) gir minimalt med støy, og antall skudd 
med slike våpen har ingen betydning for vurdering av Lden fra skytebaner. 
 
 

Beregningsmetode 
På grunn av store variasjoner i måleresultater, og det faktum at målinger er svært tidkrevende, 
skal skytestøy primært vurderes ut fra beregninger. 
 
I henhold til veilederen til T-1442, er støyen beregnet etter nyeste gjeldende nordisk 
beregningsmetode for skytestøy: Shooting ranges: Prediction of noise (NT ACOU 099) 
Nordtest 2002. Metoden er implementert i beregningsprogrammet NoMeS 4.6 som er benyttet 
til å beregne støyen fra skytebanen. Som grunnlag for beregningene er det benyttet digitalt 
kart. 
 
 

Støysoner 
Ved en mulighetsstudie som denne, tas det utgangspunkt i støysoner for maksimalt støynivå 
fra eksisterende og eventuelle nye baner. Med de skuddmengdene som er aktuelle på denne 
banen vil det være støysonene for LAFmax som er dimensjonerende støysoner. Aktiviteten må 
øke til godt over det dobbelte av dagens aktivitet før støysonene for Lden kan bli 
dimensjonerende. Det er derfor kun utarbeidet støysoner for LAFmax og ikke vist støysoner for 
Lden.  
 
 
 

2.2 Sikkerhet 
Sikkerhetsmessige forhold knyttet til skytebaner reguleres av «Forskrifter om anlegg av, 
kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988», med tilhørende 
«Sikkerhetsbestemmelser for sivil skyting». 
 
Sikkerhetsbestemmelsene har krav til skytebaners utforming og angir krav til utforming av 
kulefang, hvordan farlig område skal beregnes, med mer. 
 
 
 

2.3 Utformingskriterier 
Det er en rekke forhold som er avgjørende for at skytebanene skal fungere til formålet. Dette 
kan vi kalle for utformingskriterier. Noen kriterier er absolutte, men de fleste kriteriene kan 
karakteriseres som anbefalinger. Fordi en sjelden står fritt til å planlegge uten hensyn til 
omgivelser, topografien og liknende, vil planlegging av skytebaner dermed handle om å finne 
en utforming som er et rimelig kompromiss mellom de ulike kriteriene. 
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Noen av de mest sentrale utformingskriteriene ved endring av leirduebanen er: 
 Skytterorganisasjonenes krav til skytebaner 
 Mulighet for samtidig bruk av baner på anlegget 
 Opplevd sikkerhet 
 Interne støyforhold på anlegget 
 Skyteretning i forhold til sola 
 Enhetlig bakgrunn på leirduebanen 
 Vindforhold 
 Stigningsforhold 
 Plassering av skytebaner og tilhørende funksjoner i forhold til hverandre 
 Mulighet for vedlikehold på baner mens skyting pågår på andre baner 
 Adkomst til baner 
 Adkomst for vedlikehold av installasjoner 
 Universell utforming, spesielt tilrettelegging for rullestoladkomst 

 
 

3 Eksisterende skytebaneanlegg 
Figuren nedenfor viser dagens situasjon. Riflebanene (100m, 300m og løpende elg) er markert 
med piler fra standplass mot skivene. Leirduebanen som ligger foran rifle-standplassene, er en 
60° trap-bane. På grunn av denne beliggenheten kan det ikke skytes på riflebanene samtidig 
som leirdueskytingen pågår. Situasjonen er vist i målestokk 1:2000 i vedlegg 1. 
 

 
Figur 1   Utforming av skytebanen slik det er i dag. Utsnitt fra vedlegg 1. 

 
Riflebanenes fareområde er vist med grønn strek. Fareområde er beregnet i side. I 
skyteretningen er fareområdets utstrekning avhengig av plasseringa av eventuelle langhold-

84



Dammyra skytebane, Sørum - Mulig ombygging 20.04.2020 
 

Rieber Prosjekt AS  Tlf 924 86 555 
Billingstadåsen 18  NO 911 678 462 MVA 
1396 Billingstad Side 5 av 6 e-post: dag.rieber@rpr.no
  
 

skiver. Plasseringen av slike skiver er ikke avklart, og fareområdets utbredelse mot sørvest er 
derfor ikke nøyaktig beregnet. Riflebanen har pr. i dag ikke kulefang. 
 
Leirduebanens fareområde strekker seg i en vifteform ut fra leirduebanen. Dette er vist med 
tynn sort strek på figuren. 
 
I vedlegg 3 er det vist støysonekart for riflebanen under forutsetning av at all rifleskyting med 
grovkalibret ammunisjon skjer fra den støydempede standplassen. Støysonekartet viser at 
ingen støyfølsom bebyggelse blir berørt av støysonene. 
 
I vedlegg 4 er det vist støysonekart for den eksisterende leirduebanen. Støysonekartet viser at 
et hundretalls boliger og fritidsboliger blir berørt av støysonene, hvorav om lag 20 av disse 
ligger innenfor rød støysone. 
 
 

4 Endring av leirduebanen 
En forutsetning for endring av leirduebanen er at støyen reduseres, og målsetningen vil være å 
unngå helt at støyfølsom bebyggelse blir berørt av støy fra en endret leirduebane. Det er sett 
på ulike plasseringer og utforminger av en ny leirduebane. For å oppnå at det kan skytes 
samtidig på riflebanene og leirduebanen er eneste mulighet at leirduebanen legges vest / 
nordvest for riflebanen. Med tanke på solforhold vil en skyteretning mellom nord og øst være 
ideelt, men dette er ikke mulig med tanke på støy. Støy fra banen gjør også at etablering av en 
skeet-bane ikke er mulig, da denne ikke kan ha overbygget standplass. 
 
Basert på en rekke støyberegninger er det funnet at leirduebanen kan være en 90° trap-bane 
med støydempet standplassbygg og skyteretning møt sør /sørvest. Situasjonen er vist i 
målestokk 1:2000 i vedlegg 2. Utsnitt av situasjonsplanen er gjengitt i figuren nedenfor: 
 
 

 
Figur 2 Utforming av skytebanen med ny plassering av leirduebanen. Utsnitt fra vedlegg 2. 
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Standplassbygget er forutsatt å ha tak som stikker rundt to meter frem foran skytterne, det skal 
være sidevegger 1,5m frem foran skytterne og tak og vegger skal være tette med innvendig 
støydemping. Basert på disse forutsetningene er det utarbeidet støysonekart for leirduebanen, 
som viser at ingen støyfølsom bebyggelse blir berørt av støysonene. Se vedlegg 5. Det er en 
forutsetning av plassering av banen og skyteretningen blir nøyaktig som vist i vedlegg 2. Selv 
små endringer vil kunne medføre at støyfølsom bebyggelse blir berørt av gul støysone. 
 
Leirduebanen blir liggende med god margin til riflebanens fareområde, og dette gjelder også 
veien frem til leirduebanen. 
Leirduebanens fareområde strekker seg helt til skivene på 300m og berører så vidt også 
traktorvegen frem til skivene på 300m. Det vil derfor være nødvendig å etablere en rutine for 
varsling som sikrer at skyting på leirduebanen stoppes når noen må frem til skivene på 300m-
banen. 
 
 
 

5 Oppsummering 
Den eksisterende leirduebanen på Dammyra skytebane gir høy støy til omkringliggende 
boliger. Det er funnet en alternativ plassering som gir mulighet for samtidig skyting på 
leirduebanen og riflebanene. Med den alternative plasseringen og et støydempende 
standplassbygg oppnås det en stor reduksjon av støy til omkringliggende støyfølsom 
bebyggelse. Etter en ombygging vil ingen støyfølsom bebyggelse lenger være berørt av 
støysonene fra skytebaneanlegget. Ombyggingen vil således være svært positivt både for 
brukerne av skytebanen og for naboene til banen. 
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Situasjonskart riflebaner og eksisterende leirduebane 
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Vedlegg 2 
Situasjonskart riflebaner og ny leirduebane 
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Støysonekart for LAFmax for riflebanen 
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Til: Lillestrøm kommune 
Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber 
Dato: 26. april 2020 
Emne: Brattåsen skytebane - Mulighetsstudie 
 

 
 

1 Orientering 
Med bakgrunn i at det er stort press på skytebaner i hovedstadsområdet, med 
kapasitetsproblemer som resultat, gjennomføres det i Lillestrøm kommune en kartlegging av 
skytebanestrukturen. Utredningen det arbeides med har til hensikt å kunne fungere som: 

 Totaloversikt over skytebanesituasjonen i kommunen 
 Faktabasert grunnlag for beslutninger om skytebaner i kommunen 
 Dokumentasjon overfor høringsinstanser i skytebanesaker 

 
 
En del av utredningen handler om å se på utnyttelsen av eksisterende og planlagte skytebaner. 
Brattåsen skytebane er en av banene der det er potensial for utvidelse av anlegget. Fet 
skytterlag leier grunnen til skytebanen fra kommunen. Øvrige brukere av skytebanene på 
anlegget er Forsvaret, Romerike sportsskytterklubb og Fet jeger- og fiskerforening. 
 
Skytebaneanlegget på Brattåsen har i dag 100m riflebane, 200m riflebane og to leirduebaner. 
Ut fra behovsanalysen synes det mest aktuelt å se på mulighetene for å utvide anlegget med 
følgende skytebaner: 

 100m løpende elg 
 Jegertrap, leirduebaner 
 Leirduesti 
 25m pistolbane  
 50m pistolbane 
 50m pistolbane med mulighet for fremrykningsøvelser 
 Bane for dynamisk skyting i ulike vinkler med pistol og rifle 

 
Aktuelle brukere i tillegg til dagens brukere, er politiet, pistolklubber og jegerforeninger. 
Området benyttes også til bueskyting. Ved en mulig utvikling av skytebaneanlegget, kan det 
bli nødvendig å finne et annet egnet områder for bueskytterne. 
 
Ved planlegging av skytebaner er det mange forhold som skal undersøkes, men det er tre 
forhold som er helt grunnleggende, nemlig støy og sikkerhet, og en rekke utformingskriterier. 
Denne mulighetsstudien tar utgangspunkt i disse forholdene, der støy er den mest 
begrensende faktoren. Skytebanen har i dag tillatelse etter forurensningsloven (konsesjon) 
med stramme grenser for aktiviteten. En forutsetning for utvikling av anlegget vil være at 
Fylkesmannen endrer tillatelsen, med utvidede skytetider og aktiviteter. 
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2 Grunnlag for utforming av anlegget 
2.1 Støy 
Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442/2016» har grenser for støy fra ulike støykilder. Retningslinjen opererer med gul og rød 
støysone, der gul støysone tilsvarer grensen for støy fra ny støyende virksomhet til støyfølsom 
bebyggelse. 
 
Støygrensene i T-1442/2016 er som følger: 
 

 
 
 
 
 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 
nattperioden kl. 23-07 Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 

nattperioden kl. 23-07 

 
Skytebaner 

Lden 35 
LAFmax 65 Aktivitet bør ikke foregå 

Lden 45 
LAFmax 75 

 
Aktivitet bør ikke foregå 

Tabell 1   Støysonegrenser i T-1442/2016 

 

Lden 
Lden er A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB / 5 dB 
ekstra tillegg på natt / kveld. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, kveld: 19-23 
og natt: 23-07. Lden er nærmere definert i EUs rammedirektiv for støy, og periodeinndelingene 
er i tråd med anbefalingene her. Lden-nivået skal i kartlegging etter direktivet beregnes som 
årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over et år. 
 
 

LAFmax 
LAFmax er maksimalt støynivå målt med målerinnstilling «Fast» (125ms tidskonstant). 
 
Maksimalt støynivå er en form for statistisk maksimalnivå, som en kan forvente å måle ved 
fysiske målinger under gitte værforhold som gir god lydforplantning. Fysiske målinger skal 
utføres for 20 enkeltskudd i 2 serier à 10 skudd. De 5 høyeste og 5 laveste verdiene strykes 
før de gjenstående verdiene midles. Under de fleste forhold måles lavere nivåer enn det som 
beregnes, men det vil også være situasjoner der den målte støyen blir høyere enn beregnet.  
 
 

Våpentyper 
Maksimalt støynivå skal, i tråd med veiledningen til T-1442/2016, beregnes med det mest 
støyende våpen som regelmessig er i bruk på skytebanen. Det er lagt til grunn følgende typer 
våpen som regnes å være dimensjonerende for støy: 
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 Riflebaner: Skarpskytterrifle kaliber 6,5-7,62mm og typisk jaktrifle med kaliber 308 
og 30-06 på riflebanene 

 Leirduebaner: Typisk hagle kaliber 12 
 Pistolbaner: 9mm pistol 

 
Det kan skje at det enkelte ganger for eksempel blir skutt med spesielle jaktrifler eller grovere 
pistoler/revolvere som støyer mer enn dette, men dette skal ikke vektlegges i 
støyberegningene så lenge det kun skjer unntaksvis. 
 
 

Beregningsmetode 
På grunn av store variasjoner i måleresultater, og det faktum at målinger er svært tidkrevende, 
skal skytestøy primært vurderes ut fra beregninger. 
I henhold til veilederen til T-1442, er støyen beregnet etter nyeste gjeldende nordisk 
beregningsmetode for skytestøy: Shooting ranges: Prediction of noise (NT ACOU 099) 
Nordtest 2002. Metoden er implementert i beregningsprogrammet NoMeS 4.6 som er benyttet 
til å beregne støyen fra skytebanen. Som grunnlag for beregningene er det benyttet digitalt 
kart. 
 
 

Støysoner 
Ved en mulighetsstudie som denne tas det utgangspunkt i støysoner for maksimalt støynivå, 
for å se hva slags aktivitet som er mulig å bedrive på anlegget. Normalt vil det være 
støysonene for LAFmax som er dimensjonerende. Dersom aktiviteten ved skytebanen blir stor, 
må det også beregnes støysoner for Lden. Fordi denne indikatoren er avhengig av hvor mange 
skudd som avfyres på hver bane over et år, vil en i en mulighetsstudie ikke kunne beregne 
nøyaktige støysoner for Lden. Først når utformingen er besluttet og aktuelle brukere er klarlagt, 
kan en i reguleringsplanarbeidet også beregne støysoner for Lden mer nøyaktig, og sette 
aktuelle begrensninger for bruken i reguleringsbestemmelsene. 
 
 

2.2 Sikkerhet 
Sikkerhetsmessige forhold knyttet til skytebaner reguleres av «Forskrifter om anlegg av, 
kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988», med tilhørende 
«Sikkerhetsbestemmelser for sivil skyting». 
 
Sikkerhetsbestemmelsene har krav til skytebaners utforming og angir krav til utforming av 
kulefang, hvordan farlig område skal beregnes, med mer. 
 
 

2.3 Utformingskriterier 
Det er en rekke forhold som er avgjørende for at skytebanene skal fungere til formålet. Dette 
kan vi kalle for utformingskriterier. Noen kriterier er absolutte, men de fleste kriteriene kan 
karakteriseres som anbefalinger. Fordi en sjelden står fritt til å planlegge uten hensyn til 
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omgivelser, topografien og liknende, vil planlegging av skytebaner dermed handle om å finne 
en utforming som er et rimelig kompromiss mellom de ulike kriteriene. 
 
Noen av de mest sentrale utformingskriteriene her er: 

 Skytterorganisasjonenes krav til skytebaner 
 Mulighet for samtidig bruk av baner på anlegget 
 Tilrettelegging for begrensning av forurensning til omgivelsene 
 Opplevd sikkerhet 
 Interne støyforhold på anlegget 
 Skyteretning i forhold til sola 
 Sol-/skyggeforhold på skiveanleggene på riflebanene 
 Enhetlig bakgrunn på leirduebanene 
 Vindforhold 
 Stigningsforhold 
 Bredde på standplasser 
 Likest mulige forhold for alle skytterne 
 Plassering av skytebaner og tilhørende funksjoner i forhold til hverandre 
 Mulighet for vedlikehold på baner mens skyting pågår på andre baner 
 Adkomst til baner 
 Adkomst for vedlikehold av installasjoner 
 Universell utforming, spesielt tilrettelegging for rullestoladkomst 

 
I tillegg til kriteriene ovenfor vil alltid økonomi være en begrensende faktor.  
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3 Eksisterende skytebaneanlegg 
Det eksisterende skytebaneanlegget består av 100m riflebane, 300m riflebane og to 
leirduebaner. Den nordligste leirduebanen er en trap-bane, mens den sørligste er en kombinert 
trap- og skeet-bane. Ingen av leirduebanene har overbygget standplass eller andre 
støydempende tiltak. Figuren nedenfor viser dagens situasjon. I vedlegg 1 finnes 
situasjonsplan for dagens situasjon i målestokk 1:2000. 
 

 
Figur 1   Eksisterende skytebane på Brattåsen 

 
Vedlegg 2 viser støysonekart for den eksisterende skytebanen. Dette er, i tråd med veilederen 
til T-1442/2016, beregnet uten skog. Bakgrunnen for dette er at skog som ikke er vernet kan 
bli hugget. Vi ser at en rekke hytter, og noen boliger, er berørt av støysonene. Noen få av 
disse berøres beregningsmessig av rød støysone, men tas det hensyn til eksisterende skog vil 
disse ligge i gul støysone. 
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4 Mulig utvikling av skytebaneanlegget 
4.1 Mulighet for flere skyteaktiviteter 
Det er sett på muligheten for utvidelse av skytebaneanlegget med baner som nevnt i starten av 
dette dokumentet. Skal etablering av nye baner være aktuelt, må det forutsettes at det kan 
etableres store jordvoller rundt banen for å skjerme omgivelsene mot støy. Primært er det sett 
på mulighetene for utvikling av anlegget for å dekke de eksisterende brukernes behov.  
 
Fet skytterlag ønsker seg en 100m bane for løpende elg, som ligger inne i eksisterende 
reguleringsplan, men som ikke er bygget. I tillegg ønsker skytterlaget å etablere Stang- og 
felthurtiganlegg, feltskiver og å tilrettelegge bedre for Forsvaret og politiet, som har behov 
som ikke dekkes på banen slik den er i dag. 
 
Romerike sportsskytterklubb ønsker seg en jegertrap-bane til. 
 
Fet jeger- og fiskerforening ønsker seg en jegertrapbane, 100m riflebane og bane for løpende 
elg. 
 
Tilrettelegging for andre brukere kommer neste rekke dersom utredningen viser at det er 
muligheter for dette. 
 
Skytebanen består i dag av et område for riflebaner og et område for leirduebaner. Disse 
ligger nær hverandre, men skytebanenes ulike karakter gjør at det er naturlig å se på 
mulighetene på disse områdene hver for seg. 
 
 

4.2 Løsningsforslag for riflebaneområdet 
På riflebaneområdet er det i dag en eksisterende 100m riflebane og en 300m riflebane. På 
bakgrunn av støyberegninger og sikkerhetsvurderinger foreslås det en løsning for fremtidig 
utforming av riflebaneområdet. Dette er illustrert i vedlegg 3. De viktigste momentene i den 
foreslåtte utformingen er: 

 Eksisterende 100m-bane og 300m-bane bevares som de er 
 100m riflebane for skyting på løpende elg plasseres vest for dagens 100m slik det også 

var foreslått i gjeldende reguleringsplan. Denne banen må ha støydempende 
standplassbygg med minst 3,5m støydempende frembygg. 

 På østsiden av 300m-banen foreslås det å etablere en støyvoll. Hensikten med vollen 
er primært å dempe støyen fra skytebanen så mye at ingen støyfølsom bebyggelse får 
støy over grensen for gul støysone. For å oppnå dette må vollen ha en høyde på om lag 
20 meter over nivået på standplass nærmest standplassbygget, og 25m over nivået på 
standplass nærmere skivene på 300m. Volumet av en slik voll er i størrelsesorden 
250.000 m3 

 Ved etablering av en støyvoll langs hele banen, kan det etableres bane for Stang- og 
felthurtigskyting med standplass mellom eksisterende 100m og 300m standplass og 
skiver plassert på aktuelle skuddhold for disse skyteaktivitetene. Det kan også 
etableres egne hold for feltskyting. Både støy og sikkerhet kan ivaretas for slike 
aktiviteter. Stang- og felthurtig, og felthold, er ikke tegnet ut på situasjonsplanen. 

 Den aktuelle utformingen gjør at det kan skytes på alle riflebanene samtidig. 

103



Brattåsen skytebane - Mulighetsstudie 26.04.2020 
 

Rieber Prosjekt AS  Tlf 924 86 555 
Billingstadåsen 18  NO 911 678 462 MVA 
1396 Billingstad Side 7 av 12 e-post: dag.rieber@rpr.no
  
 

 Fareområdene til de ulike riflebanene vil overlappe hverandre i stor grad. Det 
innebærer at skyting må stoppes på alle baner dersom man skal frem til skivene for 
vedlikehold og reparasjoner på en av banene. Hensynet til sikkerhet kan reguleres med 
gode rutiner i banenes instrukser. 

 Med utformingen beskrevet her, blir det et område nær skivene på 300m som ligger 
godt avskjermet med svært god bakgrunnshøyde omkring. Her vil det ved 
kortholdsskyting være mulig å ivareta støy og sikkerhet på en god måte. Dette området 
ligger i fareområdet til riflebanene, og kan dermed kun benyttes når det ikke skytes på 
riflebanene. Dermed er det dagtid som er mest aktuell for skyting i dette området, noe 
som betyr at det er politiet og Forsvaret som er de mest aktuelle brukerne. Det er 
mulig å kjøre inn med bil i dette området, og det åpner for en rekke ulike 
treningsscenarier. For at ikke Lden skal bli dimensjonerende for støysonene forutsettes 
det at skyting i dette området ikke blir svært omfattende. 

 Skytebanen har i dag tillatelse etter forurensningsloven. Dersom det gjennomføres 
støydemping med en stor støyvoll som foreslått, vil ingen støyfølsom bebyggelse bli 
berørt av støysonene. I så fall må det kunne forventes at Fylkesmannen gir en ny 
tillatelse med en betydelig utvidelse av skytebanens brukstider, noe som kan komme 
både de eksisterende brukerne, politiet og Forsvaret til gode. 

 Forsvaret kan ha behov for lagringsmuligheter, noe det er god plass til sør for 
riflebanene 

 

 
Figur 2  Mulig utforming av riflebanene og plassering av støyvoll. Se også vedlegg 3. 
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4.3 Løsningsforslag for leirduebaneområdet 
Første prioritet for leirduebaneområdet er å få etablert minst én ekstra fast leirduebane og 
helst ytterligere to til slik at det blir totalt 5 leirduebaner. Da kan det gjennomføres stevner 
med leirduesti. 
Den sørligste eksisterende leirduebanen er en kombinert skeet- og trap-bane. Skeet har et stort 
fareområde og dette setter noen begrensninger for utnyttelsen av området til andre aktiviteter. 
Foreslått utforming av området blir som følger: 
 

 Det etableres en 4-5m høy jordvoll på hver side av skeetbanen som tiltak for å ivareta 
sikkerheten på de nye banene 

 En ny trap-bane legges mellom de to eksisterende leirduebanene 
 To nye trap-baner legges sør for eksisterende kombibane 
 Alle trap-banene er forutsatt å ha støydempende standplassbygg med tette bak- og 

sidevegger, tett tak og innvendig lydabsorpsjon. 
 Kombibanen er forutsatt å få en støyskjerm på baksiden av banen (mot øst), som går 

fra voll til voll. Skjermen må være rundt 3,5m høy og lydabsorberende på den siden 
som vender mot skytebanen. 

 I sørvest legges det opp en støyvoll med topp 16 meter over standplassnivå. Denne 
vollen er bueformet og er om lag 300 meter lang. Volumet av en slik voll er i 
størrelsesorden 150.000 m3. 

 Den foreslåtte utformingen medfører at ingen støyfølsom bebyggelse får støy over 
grensen for gul støysone. 

 Området bak banene har god plass for etablering av adkomstvei, parkeringsplass, 
klubbhus og liknende 

 

 
Figur 3   Mulig utforming av leirduebane-området. Se også vedlegg 3 
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4.4 Skytebaneønsker som ikke dekkes 
Ved forslag til utforming er det tatt utgangspunkt i de eksisterende brukernes behov. Deretter 
er det sett på brukernes ønsker og eventuelle andre brukeres behov og ønsker. De eksisterende 
brukernes viktigste behov kan dekkes med foreslått løsning, men ikke alle brukernes ønsker 
eller andre brukeres ønsker og behov kan tilfredsstilles. 
 
Fet jeger- og fiskerforening har ønsket seg riflebaner i tillegg til leirduebaner. Det kunne vært 
mulig å etablere riflebaner på leirduebane-området, men det ville gått ut over muligheten for 
etablering av nye leirduebaner. I og med at det kan være mulig for Fet JFF å leie tid på 
skytterlagets skytebaner dersom anlegget får vesentlig utvidede skytetider, antas dette ønsket 
å være som mindre viktig enn nye leirduebaner. 
 
Det vil kunne være mulig å erstatte to av leirduebanene med pistolbaner, men det innebærer at 
de eksisterende brukerne ikke får de mulighetene de har behov for. I tillegg blir ofte 
skuddtallet høyt på pistolbaner, og en vil raskt komme i en situasjon der støysonene for Lden 
berører støyfølsom bebyggelse rundt skytebanen. Det anses dermed mindre aktuelt å etablere 
egne pistolbaner på Brattåsen. 
 
 
 

4.5 Kulefang 
På riflebaner og pistolbaner skytes det i all hovedsak med blyholdig ammunisjon, med unntak 
av Forsvaret som skyter med blyfri ammunisjon. I mesteparten av blyholdig ammunisjon har 
kulene kobbermantel, men det skytes også en del med umantlet ammunisjon. På disse banene 
skytes det mot oppbygde kulefang av sand og jord. Også ved kortholdsskyting og taktisk 
skyting skal det skytes mot kulefang. Kulefangenes utforming styres av «Forskrifter om 
anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988». Forskriftens 
formål er sikkerhet, men forskning på forurensning fra skytebaner har også vist at kulefang 
bygget etter forskriftens anvisning hindrer forurensning på en god måte.  
 
Miljødirektoratet (tidligere Statens forurensningstilsyn), Det frivillige Skyttervesen og Norsk 
institutt for vannforskning (Niva) har gjennomført kartlegginger av tungmetallavrenning (bly, 
antimon, kobber og sink) fra skytebaner i Norge. Resultatene er samlet i Niva sine rapporter 
nr. 5367-2007 og nr. 5770-2009. Førstnevnte rapport angir viktige forhold for å begrense 
tungmetallavrenning fra skytebaner. Nedenfor gjengis de tre viktigste punktene som er 
relevante i denne sammenheng, med beskrivelse av hvordan forholdet håndteres: 

 
1. Målområdet bør ha masser som ikke fragmenterer kuler nevneverdig 
Kulene bør ikke fragmenteres fordi en fragmentering øker den eksponerte blyflaten, og øker 
korrosjonshastigheten. I henhold til sikkerhetsbestemmelsene skytes det mot et kulefang med 
fingraderte løsmasser som fanger opp prosjektilene. Kulefanget er oppbygd og har en stigning 
mot skyteretningen på minimum 30 grader. Disse kravene sikrer at kulene trenger inn i 
kulefanget, og tungmetallholdig materiale blir lagret i kulefanget. 
Skyting på selvanvisere av stål vil fragmentere prosjektilene i betydelig grad, samtidig som 
prosjektilene ikke trenger inn i kulefanget, men blir liggende oppå bakken. Dette er svært 
uheldig med tanke på forurensning, og bør ikke tillates. 
 
2. Kulefang bør ha lavest mulig innhold av organisk materiale 
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Organisk materiale, oftest i form av humus, medfører at korrosjonshastigheten til 
tungmetallene i kulene øker. Det bør derfor ikke benyttes myrjord i kulefangene der 
prosjektilene trenger inn. 
 
3. Vanngjennomstrømning gjennom kulefang bør begrenses 
Ved å begrense vanngjennomstrømning gjennom kulefanget reduseres korrosjonshastigheten 
og muligheten for utlekking reduseres betydelig. Et riktig oppbygget og vedlikeholdt kulefang 
vil kun ha vanninntrenging fra nedbøren. Det meste av nedbøren renner av fra kulefanget, 
suges opp av vegetasjon bak på kulefanget eller fordamper, slik at forholdsvis lite av dette 
vannet når inn til prosjektilene. Dermed er det lite vann tilgjengelig for utvasking av korrodert 
tungmetall. Korrodert tungmetall bindes dessuten raskt i jordsmonnet under innslagspunktet 
for prosjektilene. 
 
Sidevollen på riflebanen kan med litt tilpasning fungere som kulefang for kortholdsskyting og 
Stang- og felthurtig. Fordi vollen er høy, kan det bli betydelige mengder med overflatevann 
som renner ned langs innsiden av vollene. Det bør derfor lages avskjæringsgrøfter på flere 
nivåer på vollene, samtidig som kulefangene på alle banene trekkes litt ut fra vollen og får 
egen dreneringsgrøft på baksiden. 
 
 
 

5 Støy 
Til grunn for de foreslåtte utformingene av de to feltene på skytebaneanlegget, ligger det en 
rekke støyberegninger. Det er sett på ulike skyteretninger, ulike plasseringer av baner og ulike 
støydempingstiltak. For beregning av støysoner er det forutsatt at banene utformes som vist 
og at alle de beskrevne tiltakene gjennomføres. 
 
I ett område rett nord for skivene på 300m riflebane er det forutsatt at det må vernes noe skog 
for å dempe støy nordover. Ut over dette er det ikke tatt hensyn til eksisterende skog når 
støyen er beregnet, jfr. veiledningen til T-1442/2016, fordi skog som ikke er vernet kan bli 
hugget.  
 
I vedlegg 2 og 4 er det gjengitt støysonekart for LAFmax for henholdsvis dagens situasjon og en 
fremtidig situasjon ved full utbygging med forutsatte støydempingstiltak. 
 
I dagens situasjon er et tyvetalls boliger og hytter berørt av støysonene, hvorav to er berørt av 
rød støysone beregnet uten skogen.  
 
I fremtidig situasjon berøres ingen støyfølsom bebyggelse av støysonene, til tross for at det 
etableres flere skytebaner. 
 
Støysoner for Lden er avhengig av omfanget av bruken av de ulike banene på anlegget. 
Skytterlaget rapporterer at det skytes om lag 40.000 grovkalibrede rifleskudd årlig, og det 
antas at hagleskytingen ligger i samme størrelsesorden. Med denne aktiviteten blir støysonene 
for Lden betydelig mindre enn støysonene for LAFmax. Først dersom aktiviteten blir om lag 
dobbelt så stor, og politiet og Forsvaret skyter mye kortholdsskyting på dagtid, kan 
støysonene for Lden bli like stor som støysonen for LAFmax. Med de forslagene til utvikling av 
anlegget som foreligger vil trolig LAFmax være dimensjonerende støysone. Nærmere detaljert 
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vurdering av LAFmax opp mot Lden, må gjøres konkret opp mot aktuelle planer dersom det blir 
aktuelt å gå videre med utviklingsplaner for skytebaneanlegget. 
Tilsynelatende små endringer av skytebanenes utforming kan påvirke støyutbredelsen 
vesentlig. Dersom det ønskes endringer av anleggets utforming i forhold til det som er 
foreslått i dette dokumentet, må det derfor kontrolleres hvilke konsekvenser dette har for 
støyutbredelsen. 
 
 
 

6 Sikkerhet 
Med de sikkerhetsmessige tiltakene som er forutsatt, begrenses fareområdet effektivt. I 
vedlegg 5 er det inntegnet omtrentlig utbredelse av fareområdet omkring skytebanene i 
fremtidig situasjon med full utbygging av skytebanene, slik det er foreslått i vedlegg 3. 
Endringer av skyteretninger, høyder på standplasser og skiver mm. kan medføre at 
fareområdet endres. Dersom det ønskes endringer av anleggets utforming, må det kontrolleres 
hvilke konsekvenser dette har for de sikkerhetsmessige forholdene. 
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7 Oppsummering 
Dagens utforming av skytebaneanlegget er vist i vedlegg 1. Støysonekart for dagens situasjon 
er vist i vedlegg 2. I dag berøres et tyvetalls boliger og hytter av støysonene. 
 
Mulighetsstudien viser at det kan være mulig å etablere følgende nye baner: 

 100m elgbane 
 Stang- og felthurtigbane 
 Egne hold for feltskyting 
 Kortholdsbane med adkomst med bil 
 Tre nye trap-baner (leirduebaner) 

 
Forutsetningen for etablering av de nye banene er at det utføres følgende støydempingstiltak: 

 Etablering av en stor støyvoll øst for riflebanene 
 Etablering av en stor støyvoll sør for leirduebanene 
 Vern av noe skog 
 Bygging av støydempende standplasser på de nye skytebanene. 

 
Forslag til fremtidig utforming av skytebaneanlegget er vist i vedlegg 3. Støysonekart for 
fremtidig situasjon er vist i vedlegg 4. Ved bygging av nye baner som foreslått, og samtidig 
gjennomføring av de foreslåtte støydempingstiltakene, vil ingen støyfølsom bebyggelse bli 
berørt av støysonene for LAFmax i fremtidig situasjon. 
 
En utvikling av skytebaneanlegget slik det foreslås i dette dokumentet vil kreve at det 
utarbeides en ny reguleringsplan, og at tillatelsen etter forurensningsloven blir endret 
vesentlig. 
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Vedlegg 2 
Støysonekart for LAFmax i dagens situasjon 

 
 

112



113



 

Vedlegg 3 
Situasjonsplan – Foreslått utforming 
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Vedlegg 4 
 

Støysonekart for LAFmax i fremtidig situasjon 
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Vedlegg 5 
 

Fareområde grovberegnet, for fremtidig situasjon 

118



119



 

  
Det frivillige 

Skyttervesen 
 

 
 
 
 
 

Vedlegg til rapport om 
Skytebanestrukturen i Lillestrøm kommune 

 
 
 

 
 

Vedlegg 6 
Saksfremlegg for kommunestyret vedtatt 8/5-2019 

 

120



1 

SAKSFRAMLEGG 
SKEDSMO KOMMUNE 

 
 
 
 
Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 
2019/6943 50088/2019 Hans Tokvam 

 
  
 
Utredning av totalløsning for skytebaner i Lillestrøm kommune 
 
Saksgang 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
19/46 Formannskapet 10.04.2019 
19/48 Kommunestyret 08.05.2019 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Til utredning av skytebanestrukturen i Lillestrøm kommune bevilges kr 550.000,- inkl. 
mva. 
Bevilgningen dekkes av bufferfondet. 
 
 
 
 
 
Behandling i Formannskapet - 10.04.2019: 
 
 
 
 
 
Vedtak i Formannskapet - 10.04.2019 – innstilling til kommunestyret: 
 
Til utredning av skytebanestrukturen i Lillestrøm kommune bevilges kr 550.000,- inkl. 
mva. Bevilgningen dekkes av bufferfondet. 
 
 Enstemmig vedtatt  
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1. Bakgrunn 
 
Det er innledet en dialog mellom Det frivillige Skyttervesen (DFS) og Skedsmo 
kommune med sikte på å få en helhetlig plan for organisering og bruk av skytebanene i 
Lillestrøm kommune. 
DFS representerer det eneste sivile fagmiljøet i landet med kompetanse på skytebaner, 
og er således en naturlig samarbeidspart i prosessen med å få på plass gode løsninger 
som ivaretar alle interesser.  
 
Det er stort press på skytebaner i regionen. Befolkningsveksten gir kapasitetsproblemer 
for eksisterende anlegg, og det vurderes endringer i bruken av flere anlegg i Lillestrøm 
kommune for å møte veksten. 
 
Flere baner i nye Lillestrøm ønskes nedlagt i løpet av de kommende årene. 
 
Det pågår arbeid med reguleringsplan for Lahaug skytebane i Skedsmo, og Fet 
skytterlag ser på utviklingsmulighetene for deres baneanlegg. For å få et godt 
beslutningsgrunnlag i disse prosessene må det gjennomføres behovskartlegginger, og 
det vil være hensiktsmessig å se på alle anleggene og de forskjellige brukerinteressene 
samlet. 
 
Det frivillige Skyttervesen (DFS) tilbyr sin bistand til å utrede skytebanestrukturen i nye 
Lillestrøm kommune.  
Hensikten med utredningen vil være å få en totaloversikt over skytebanesituasjonen i 
kommunen. Fremskaffe et faktabasert grunnlag for de beslutninger som skal tas, og 
nødvendig dokumentasjon overfor Fylkesmannen og andre høringsinstanser. 
 
2. Utredning  
 
 Hovedelementene i utredningen vil være: 
 
-Kartlegging av alle baneanlegg i nye Lillestrøm kommune, ev også anlegg i 
omegnen. Kartleggingen vi omfatte: 

 Beliggenhet, avstander mellom anleggene 
 Støysituasjonen for de forskjellige anleggene 
 Sikkerhetsmessig eforhold 
 Eierforhold, bruksretter etc 
 Reguleringsstatus 
 Konsesjonsvilkår 
 Antall brukere 
 Banetyper (våpentyper) 
 Åpningstider 
 Kapasitet 

 
-Hvilke anlegg er under sterkest press? 
 
-Behovskartlegging 
 

- Skytterlag 
- Pistolklubber 
- Jeger- og fisker foreninger 
- Heimevernet og politiet 
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-Fremtidig lokalisering av de forskjellige skyteaktivitetene 
- Utvidelser/utvikling av eksisterende anlegg 
- Etablering av nye anlegg 

 
 
3. Organisering av arbeidet 
 
Nye Lillestrøm kommune vil være eier av utredningen. 
Det tas sikte på å gjennomføre arbeidet vår/sommer/høst 2019, og Skedsmo kommune 
vil formelt bestille og finansiere utredningen. 
 
DFS påtar seg prosjektledelsen og det praktiske arbeidet med utredningen, herunder 
innhenting av faglig bistand til utredninger av støy, sikkerhet og mulighetsstudier.  
Det er beregnet at disse arbeidene vil koste inntil kr 550.000,- inkl mva.  
 
Foruten DFS og kommunen bør representanter fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og 
Norges Skytterforbund involveres i prosessen. 

 
 

 
4. Konklusjon 
 
Rådmannen ser det som hensiktsmessig å samordne skytterinteressene i nye 
Lillestrøm kommune. Det pågår en prosess for utvikling av nytt skyteanlegg i Skedsmo, 
og Fet skytterlag ser på utviklingsmulighetene for sine anlegg. Det vil være 
formålstjenlig å få en overordnet plan for hvordan skytebanestrukturen kan utvikles til 
beste for utøverne og i tråd med øvrige samfunnsinteresser. 
 
Kostnadene til planen, som er beregnet til kr 550.000,- inkl. mva, foreslås dekket av 
bufferfondet. 
 
 

Skedsmo kommune den 24.03.19   
 

 
 

 
Erik Nafstad 

rådmann 
 

 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Nordby idretts- og aktivitetspark
Mulighetsstudie
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Med basis i innspill fra Skjetten Sportsklubb har Rodeo Arkitekter utarbeidet en 
mulighetsstudie for å se på innpassing av en idretts- og aktivitetspark på Nordbyjordet på 
Skjetten. Tomta ligger sentralt plassert mellom Skjetten og Lillestrøm, mellom Nordbyveien 
og Nitelva - og innenfor kommunens prioriterte vekstområde. 

En utvikling av Nordbyjordet med idretts- og boligformål, vil skape nye forbindelser mellom 
Skjettenbyen, elva og sentrum, samtidig som det bidrar til å gi ny sosial infrastruktur til 
Skjetten. 

Vi anser Nordby for å være det beste alternativet for plassering av et nytt idrettsanlegg på 
Skjetten med tanke på beliggenhet, stedsutvikling og trafikkgenerering. Området kan nås 
av mange - på begge sider av elva - til fots eller med sykkel, og det er korte avstander til 
Skjettenbyen, turveien langs Nitelva, Nebbursvollen og avsatt skoletomt i Skjærvaveien. 

Skjettenbyen

Lillestrøm

Nitelva

Ny gang- 
og sykkelvei

Fremtidig 
skoletomt

Nordby 
idrettspark

Område for 
boligutvikling
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VISJON
Nordby idretts- og aktivitetspark skal møte behovene både til den organiserte idretten 
og uorganisert lek og aktivitet. Stedet er tenkt utformet som en sosial møteplass for 
aktivitet og opphold i nærmiljøet; enten man skal på fotballtrening, klatre alene eller bare 
vil møte andre og henge. Hallenes arealer ut mot de offentlige rommene kan inneholde 
funksjoner som ungdomsklubb, øvingslokaler, sjakk-klubb, gaming-rom o.a. Nordby 
idretts- og aktivitetspark skal være et inkluderende sted og ha et tilbud for alle.

Et kompakt prosjekt bidrar til intime uterom, sambruksmuligheter og fornuftig arealbruk. 
Illustrasjonsplanen viser hvordan hele det beskrevne programmet kan innpasses på tomta 
uten inngrep i hensynssonen for naturmiljø (områdereguleringsplan for Nitelva).

Det er en stor terrengforskjell på tomta med en høydeforskjell på 15 meter fra Nordbyveien 
og ned til bunnen av Nordbyjordet. Et sentralt grep er derfor å legge byggene inn i 
terrenget. Idrettshallene tar opp høydeforskjellen og møter terrenget på begge sider. Et 
kompakt anlegg muliggjør også energiutveksling mellom mulig svømmehall/ishall og 
flerbrukshall.

Mellom byggene fra vest til øst skapes en sentral akse som strekker fra adkomsten og ned 
til den nedre 11’er-banen. For å ytterligere håndtere terrengforskjellen legges det til rette 
for et amfi og tribune i overgangen fra nedre torg til 11’er-banen. 7’er banen legges på taket 
av flerbrukshallen for å utnytte arealet og terrenginngrepet best mulig. Overvann ledes mot 
grønne områder og til eksisterende ravine mot sørøst.

For det flate området innenfor hensynssone naturmiljø foreslås parsellhager i kombinasjon 
med utvidelse av eksisterende biotop. Produktiv matjord kan graves opp og flyttes.
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11’er-bane

parsellhager

ny vei

ishall

klubbhus

bmx

tuftepark

Nitelva

sti

sti

7’er-bane på tak

Nordbyveien

Rampe integrert i landskapet
Gullik Gulliksen landskapsarkitekter

Ulike volumer
Zwin Natuurcentrum, 
GAFPA architects

Tribune foran klubbhus
Husøy arena, Fredrik Lund 

Klatrevegg BMX bane Parsellhager

Sandvolleyball

Torg og gangstier rammes inn av frodig vegetasjon 
for å skape rom og gjøre området grønt. Det 
anlegges sitteplasser som gjør at folk kan slå 
seg ned flere steder eller sette seg for å se på 
aktivitetene. Øyer av vegetasjon benyttes for å 
bryte opp og skape rom på torgflatene.

Klubbhus plasseres på nedre nivå med torg og 
sandvolleyball i forkant. Med hovedfasade mot 
sør skapes et lunt rom langs fasaden. Bygget kan 
inneholde oppholdsrom, toaletter og kiosk i første 
etasje mens kontorer og speaker kan få plass i andre 
etasje.
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Skatepark, Trondheim
Agraff arkitekter

Streetbasket

Titte på aktivitet inne
Ulstein Arena, Ulsteinvik
Lund Slaatto Arkitekter

skatepark
adkomst

torg

Nitelva

parkering

Lillestrøm

Nordbyveien

7’er-bane på tak

Skateplass utformes som en integrert del av 
velkomsttorget og bidrar til liv ved inngangssonen. 
Skaterne trekker ofte til urbane områder og får 
derfor en plassering der de kan se og bli sett. 
Parkeringsplasser legges langs Nordbyveien slik at 
det øvrige området kan gjøres bilfritt. Det er også 
mulighet for å etablere adkomst til nedre torg fra 
eksisterende rundkjøring i Nordbyveien.

Sykkelparkering legges i tilknytning til adkomst. 

Prosjektet bør ha en positiv og kvalitetsrik 
eksponering mot Nordbyveien. Når besøkende 
kommer til anlegget fra Nordbyveien vil de møtes av 
et torg som markerer inngangen til området. Ishall 
eller svømmehall legges ned i terrenget, men en del 
av bygget stikker over bakkenivå slik at anlegget 
er synlig ved adkomst. Vinduer over terreng sikrer 
lys inn i bygget, og utsikt fra uteområdet og inn i 
hallen. Ved en slik utforming kan dette bygget bli 
en attraksjon som samtidig bidrar til å aktivisere 
uterommet ved siden av. 
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IDRETTEN PÅ SKJETTEN 

Status, behov og muligheter 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fremtidig område for idrett, fysisk aktivitet, skole og treffsted 

for 

Skjetten, Kjeller, Skjærva og Stavstranda 
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Idretten på Skjetten i dag - status 

Skjetten sportsklubb har sin opprinnelse i 1967.  Gjennom iherdig arbeid har klubben klart å bygge og drifte  
idrettsanlegg på Skjetten for å sikre identitet, tilhørighet, stolthet og kameratskap i oppvekstmiljøet. 
Utviklingen av klubben skjøt fart utover på 70 og 80 tallet. Dette gjennom tilflytting av barne-familier i 
forbindelse med utbygging av Skjetten-byen og senere Guldhaug Tømte. Her kom det inn resurssterke familier 
som ønsket et godt og trygt nærmiljø sett i folkehelseperspektiv. De nye beboerne stilte sin kompetanse og 
entusiasme til disposisjon for å utvikle klubben til det den er i dag. Klubbhus ble bygget på dugnad og Skjetten 
Stadion tok form.  
Det ble det lagt kunstgressbaner og restaurert svømmehall og klubbhus. Til sammen har SSK av egne midler brukt 
ca. 70 millioner kroner i bygging og drift av kommunale anlegg i tillegg av tusenvis av dugnadstimer. Alt dette for 
å skape identitet og tilhørighet på Skjetten. (For mer info les vår jubileumsbok Historien) 

     I 2019 har klubben totalt 3400 medlemmer fordelt på gruppene fotball, basket, volleyball, svømming og håndball 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Idretten på Skjetten i dag - behov 
 Gjennom veksten i løpet av de 53 årene siden klubben ble startet, har behovet for funksjonelle anlegg       
vokst og betraktes i dag som prekær for klubbens identitet og tilhørighet. I dag benytter klubben 
anlegg i så si alle mulige lokaler i tidligere Skedsmo kommune. 
Med økt befolkningsvekst og derav også økt medlemstall er kapasiteten sprengt på anleggene på 
Skjetten. Tilhørigheten til Skjetten Sportsklubb svinner sakte hen. Sett i et folkehelseperspektiv er dette 
en stor og krevede utfordring med tanke klubbens mulighet til å fortsatt bidra til identitet,  
tilhørighet, stolthet og kameratskap i nærmiljøet. 
Klubben trenger mer enn noen gang kommunal bistand til å forsterke idrettens betydning for folkehelsen på 
Skjetten. 

 
 

Muligheter 
Ved at det planlegges betydelig boligutbygging og skole i området Kjeller nord, Stavstranda og Skjærva så vil 
Nordby- jordet være det beste alternativet for en fremtidig idrettspark i dette området. Her vil det være 
muligheter for en idrettspark, skole og et aktivitetshus. 

Vedlagt følger en mulighetsstudie som viser hvilke muligheter som åpner seg på Nordbyjordet for anlegg 

for den organiserte idretten og også for den uorganiserte, som vil dekke et behov langt inn i fremtiden. 

Her legges det opp til BMX bane, skatepark, turløyper og «tuftepark». 

Området er terrassert, men mange av anleggene kan bygges i høyden slik mulighetsstudien viser.
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Med sportslig hilsen 

 

AIL Skjetten Sportsklubb 

 

 

Jim Asphaug – styreleder                                                         Stig Brøndmo -daglig leder 

 

 

    Skjetten 23.03 2020 

 

Vedlegg: mulighetsstudie Skjetten Idrettspark. 
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Innspill til ny temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet 
Blaker IL er et fleridrettslag med base på Bruvollen i Blaker. Vi har fotballbane med naturgress, grusbane, 

løpebane med grus, et lite område for andre friidrettsøvelser, klubbhus og garderobebygg. 

Vi har også 5 km lang lysløype mellom Fjuk og Haugtun skoler, og kjører i tillegg løyper i hele bygda (når 

det er snø). Løypenettet er ca 60 km. 

Vi har en fotballgruppe, sykkelgruppe og allidrett som inkluderer friidrett, og vi har folkehelseaktiviteter 

som dame- og herretrim, turmarsj og stolpejakt. Vi merker og rydder turstier i området. Vi har ca 500 

medlemmer i alle aldre. Idrettslaget og anleggene våre er en viktig del av nærmiljøet i Blaker. I tillegg til 

organisert trening har vi også ungdomscafè hver onsdag, et veldig populært tiltak for barn og ungdom fra 

5. klasse og oppover. Dette er et gratis tilbud som ikke krever medlemskap i idrettslaget. 

Økonomi: 
Vi er et relativt lite fleridrettslag, som eier anleggene selv. For å kunne fortsette å drifte og vedlikeholde 

disse er vi avhengig av gode og forutsigbare kommunale ordninger. Vi ønsker at kommunen fortsetter å 

ha en egen pott øremerket vedlikehold, slik vi hadde i Sørum. Videre er det viktig med støtte til drift av 

idrettslagene.  

Anlegg: 
Våre anleggsbehov framover ser slik ut: 

Fotball 
Fotball er ikke lenger en sommeridrett, men en helårsidrett. Vi har behov for utendørs treningsfasiliteter 

på vinteren. I dag leier vi banetid hos andre klubber, noe som både koster mye penger for klubben, og 

også gjør oss helt avhengig av at andre har ekstratid. Våre yngste utøvere trener inne i gymsaler, men det 

sier seg selv at dette ikke er ideelt. Vi ønsker derfor en 9'er treningsbane med kunstgress på Bruvollen. På 

årsmøtet i mars 2019 ble det vedtatt at styret fikk fullmakt til å jobbe videre på et prosjekt med 

kunstgress og lys (vi har i dag ikke flomlys på Bruvollen). Vi har en del midler til å kunne gå inn med i 

prosjektet, men vil være avhengig av spillemidler og noe ekstern finansiering. 

 

Lysløype 
Lysløypa vår har behov for en grundig oppgradering. Vi har skiftet ut noen stolper og en del armatur de 

siste årene, men dette er arbeid som er dyrt og krever fagfolk. Vi ser at det er krevende å fortsette å 

"lappe på" her og der, hvis det skal bli et godt resultat må man se hele lysløypa under ett. På årsmøtet 

som skulle vært i 2020 (utsatt pga korona) har styret foreslått å sette av 200.000 til prosjekt lysløype. Vi 

ønsker å sette ned en gruppe som skal se på hvilke behov og muligheter som finnes. Gruppa skal også 

vurdere om løypa skal forbli på samme sted, eller om det er andre steder som er mer hensiktsmessig. 

Løypa vår er stedvis veldig kupert, og dermed ikke helt nybegynner/barnevennlig. Et av forslagene som er 

diskutert er mulighetene for å ha start og mål ved Bruvollen, slik at man kan benytte fasilitetene våre der 

til ski også. 

Vi ønsker også å se dette sammen med en helårs tursti (med lys), som mange savner i Blaker. 
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Mye av arbeidet her vil kunne gjøres på dugnad. Vi har også oppsparte midler til skiaktivitet som skal 

brukes, og vi vil søke spillemidler.    

Flerbrukshall 
Blaker IL har i dag tilgang på to gymsaler, Fjuk og Haugtun. Det sier seg selv at disse ikke er egnet til all 

slags innendørsaktivitet. Per i dag har vi følgende aktiviteter i gymsalen; dametrim (bruker også 

bassenget), herretrim, sirkeltrening for sykkelgruppa og trening for de yngste på fotballen. 

Vi har tidligere hatt en prosess for å se på mulighetene til å bygge en hall ved Bruvollen, men dette 

prosjektet anser vi som umulig, da det ikke vil være noen skoler i nærheten som kan bruke anlegget på 

dagtid.  

I skrivende stund er ikke skolebehovsplanen endelig behandlet, men det er grunn til å tro at det blir 

endringer i Blaker. Hvis man går inn for å øke elevmassen på Fjuk mener vi at det vil være behov for å se 

på gymfasilitetene. Dagens gymsal er liten og har kun to garderober. En flerbrukshall vil gi skoleelevene og 

barnehagebarna et godt tilbud til variert fysisk aktivitet. En slik hall vil også kunne brukes av Blaker bo -og 

omsorgssenter som er nærmeste nabo til skolen.  

Etter skoletid vil en hall være et kjærkomment tilbud til bygdas innbyggere. Idrettslaget har fått ønsker 

om en rekke aktiviteter det er ønskelig at vi starter opp, men som ikke lar seg gjøre når vi ikke har en 

egnet hall. Vi tror at en flerbrukshall vil skape mer aktivitet i bygda, og være en viktig bidragsyter til bedre 

folkehelse og sunne oppvekstsvilkår.  

Løpebane på Bruvollen 
Dagens løpebane består av kun grus. Den brukes til friidrettstrening store deler av året, og vi arrangerer 

Bruvollenstafetten der hvert år. Banen brukes også av skoler som legger idrettsdagen sin til oss. I år skulle 

vi også være arrangør av Tine-stafetten, men den ble dessverre avlyst pga korona. Vi ønsker på sikt å 

kunne å legge tartandekke på løpebanen. Dette vil gjøre banen mer attraktiv for både trening og 

konkurranser. Det er ikke mange friidrettsanlegg i kommunen, så vi mener det kan være et godt 

supplement til de andre anleggene. 
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Takk til vår hovedsponsor:

Lillestrøm kommune v/ kommunalområde kultur

Gan, 3. april 2020

Innspill til temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Dalen IL har følgende innspill til temaplanen. Det er avklart med idrettskonsulent Pål Thoreid at
innspillene inngis to dager etter opprinnelig fastsatt frist 1. april.

Dalen IL melder inn følgende behov:

Oppgradering av lys og master på Dalheim stadion

I forbindelse med graving og trekking av kabler under etablering av kunstgressbanen 2017
ble det i samråd med entreprenør gjort en befaring av fundamentene til lysmastene.
Disse er gamle og i relativt dårlig forfatning, og av sikkerhetshensyn anbefales de skiftet eller
utbedret så snart det er mulig. Tilstanden ble ikke vurdert som kritisk, men må overvåkes.

Det er spesielt to fundamenter som er dårlige, nærmest Dalheim på skolesiden, dvs. helt inntil
skolegården til Dalen skole.

Behovet for oppgradering ble skriftlig meddelt Fet Kommune v/ Kommunalteknikk den 8. august
2017. Ingen tiltak eller oppfølging er gjort fra kommunens side, som i tilsvar påpekte at mastene
er å anse som idrettslagets eiendom, dog med økonomisk forpliktelse i kommunen for de
master som er på skolesiden. Dette er også skriftlig anført i avtale med kommunen.

Lyskassene på Dalheim har også feil og skader som følge av hærverk og strømbrudd.

Det bør derfor gjennomføres en utbedring/utskiftning av lysmaster og lys.

Oppgradering av egen femmerbane på Dalheim stadion

Egen femmerbane med kunstgress ble etablert i 2005, rett ved siden av 11er-banen på Dalheim.
Banen er nå 15 år gammel og er sterkt nedslitt. Det er derfor behov for oppgradering. Femmerbanen
er et viktig supplement til 11erbanen, og brukes blant annet av de yngste lagene til treerfotball med
oppstilte vant.

Stiftet: 27.12.1921

Medlem av:
Norges Fotballforbund
Norges Friidrettsforbund
Norges Bandyforbund
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Takk til vår hovedsponsor:

Tribune på Dalheim stadion

Dalheim stadion har i dag ingen tribune. Tilskuere må derfor stå på forskjellige steder rundt banen.
Det er derfor ønskelig å få satt opp en helt enkel tribune.

Vi vil kontakte kommunen over påske med for å avklare hvilken type dokumentasjon som er
hensiktsmessig å vedlegge for de forskjellige tiltakene. Dette slik at dokumentmengden kan tilpasses
kommunenes behov. Vi legger derfor ikke ved dokumentasjon på dette tidspunkt.

Med vennlig hilsen

For styret i Dalen IL

Lars Tore Fredriksen
Styremedlem
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Til 

Lillestrøm kommune  

postmottak@lillestrom.kommune.no  
          18.03.2020 

Innspill til temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.  

DNT Oslo og Omegn er den største medlemsforeningen i Den Norske Turistforening med over 95.000 
medlemmer og mer enn 100 hytter på fjellet, i Marka og ved sjøen. DNT Oslo og Omegn ble stiftet i 
1868.  Vi jobber med å legge forholdene til rette for at flest mulig skal få gode naturopplevelser, 
gjennom bl.a. merking og vedlikehold av rutenettet, hyttedrift, organisering av turer og arbeid for vern 
av friluftsområder. 

Lillestrøm kommune er et interessant område for oss i DNT Oslo og Omegn. Med en stor befolkning 
er det viktig at mulighetene for å utfolde seg i naturen blir så gode som mulig. Det er viktig å sikre 
tilgang til skog og sjø ut fra der folk bor.  

I forbindelse med planen mener vi derfor at kommunen må  

• Komme i gang med prosjektet «kartlegging av friluftslivets ferdselsårer», slik at 
en får et helhetlig bilde av hva som finnes av turveier, stier og skiløyper. Utfra det 
kunne vurdere hvor det trengs ytterligere tiltak.  

• Sette av administrative ressurser til å bidra til en helhetlig utvikling av stier og 
løyper.  

• Samarbeide med lokale aktører for å finne frem til gode løsninger.  
 

Videre bør kommunen utrede om det skal tilrettelegges mer for 
nærfriluftslivanlegg. Eksempelvis med gapahuker, bålpanner og 
uteaktivitetsopplegg. Disse vil ofte kunne fungere som gode 
startsteder og et godt utgangspunkt for enkelt friluftsliv for en 
bred brukergruppe. Ikke minst folk som ikke er så vant med å 
drive friluftsliv fra før.  

Vi ser at det er stor forskjell på hvor mye merkede stier som er i 
de ulike områdene, og hvordan det vektlegges i de tidligere 
planene. Kommunen har en jobb å gjøre for å ta tak i og 
samkjøre dette slik at det blir en bedre dekning av merkede og 
tilrettelagte traseer i hele den nye kommunen.   

DNT Oslo og Omegn har i dag ansvaret for stiene i 
Gjelleråsmarka og Romeriksåsen, som ligger innenfor 
kommunen. Vi har også ansvar for Flyktningeruta, som går 
gjennom Fet ved Enebakkneset. Videre er vi nå i gang med 
tilrettelegging av stier i Haneborgåsen/ Skjettenåsen,  Her er det 
et eldre stinett som vi nå ønsker å oppgradere. Dette blir det 
viktig å utvikle sammen med kommunen.  

 

 

 

Legging av gangbaner i Tæruddalen 2019 
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I Romeriksåsen er det gjennom de siste årene gjort et stort arbeid av våre frivillige i merking, skilting 
og legge gangbaner, slik at stinettet blir enda bedre for brukerne.  

DNT Ønsker å være med i utvikling av stinettet i resten av kommunen også. Vi er for tiden i gang med 
å etablere et turlag i Lillestrøm, og en av oppgavene vil være å jobbe med stiutvikling. Vi er klar over 
at det også er andre aktører i lokalsamfunnet i kommunen som har jobbet med dette, og ønsker å være 
i samarbeid med disse.   

 

Informasjonstavle med kart-viktig tilrettelegging for økt bruk av naturen 
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Stigruppa på Gjelleråsen med nye skilt, viktig bidrag til å utvikle et godt stinett for alle.  

 

 

I forbindelse med turlag vil det også bli mer aktivitetstilbud. Vi har i dag en nærturgruppe som hver 
uke er på tur med 50-70 deltagere og trolig vil Barnas Turlag kunne etableres igjen, og annet tilbud. 
Det vil da kunne bli behov for oppholdssted / lager for turlaget. Dersom det kan være et tilgjengelig 
kommunalt lokale vil det kunne være interessant. Det vil vi komme nærmere tilbake til.  

 

DNT Oslo og Omegn ser fram til å videreutvikle et godt samarbeid med kommunen i tiden som 
kommer.  

 

Med vennlig hilsen 

 

                                                                                                       

Jan Erik Reiten       Dag Olav Brækkan 
Eiendomssjef       Markainspektør   
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Innspill til ny temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

 

Bygging av nye anlegg 
Vi har valgt å legge inn prioritet fra 1-3 på våre innspill, der 1 er det vi mener er mest prekært. 
Noen av anleggene har en mer detaljert beskrivelse lenger ned i dokumentet. 

Kunstgressbane Fedrelandet idrettspark (se detaljert beskrivelse lenger ned) 
• Årsak: Kapasitet på dagens ene kunstgressbane i Fetsund er sprengt. Spesielt i 

kampsesongen hvor stort sett ingen trening er mulig på banen. Men også avvikling av 

kamper er en utfordring. 

• Alternativer: En ny kg bane kan legges på gressbane som i dag har begrenset bruksmulighet 

• Fordeler: Treninger kan gjennomføres i perioder med mye kampaktivitet. Alle lag vil få en 

bedre treningshverdag  

• Tidshorisont: Prioritet 1. Dette har høy prioritet da kapasiteten er på bristepunktet.  

• Risk hvis ikke: Fet IL vil ikke kunne ta imot nye fotballspillere og må prioritere lag opp mot 

hverandre i tildelingen av treningstid. Kampsesongen er også utvidet til nesten hele året. Kun 

desember som er uten kamper 

 

Klubbhus med garderobeanlegg Fedrelandet Idrettspark (se detaljert beskrivelse 

lenger ned) 
• Årsak: Dagens klubbhus er gammelt, og behovet for rehabilitering er stort og kostbart. Det er 

ikke tilrettelagt for bruk av mer enn to lag(garderober) samtidig, ingen fasiliteter for 

dommere og dårlig med lagerplass til treningsutstyr. Til vanlig så trener 6 lag samtidig på 

kunstgressbanen på Fedrelandet og dette er både gutter og jenter. I tillegg er det i sesongen 

flere kamper som spilles samtidig og rett etter hverandre. Da har vi ikke garderobe å tilby 

lagene.  

• Alternativer: Fet IL bygger nytt klubbhus med bistand fra kommunen. Mye kan utføres på 

dugnad.  

• Fordeler: Nytt klubbhus vil gi mulighet for flere garderober og tilgjengelige garderober for 

påfølgende kamper. Dommere kan tilgodeses med eget omskiftningsrom og det vil være 

mulig med tilrettelagte lager.  

• Kost: Et alternativ for bygging av nytt klubbhus på Fedrelandet er at Fet IL står for byggingen 

og finansiere dette med lån i kommunalbanken med kommunale garantier. Fet IL kan bidra 

med dugnadsarbeid og kostnadene vil bli lavere. Klubben må med denne modellen ha årlig 

tilskudd som dekker inn finanskostnader, drift og vedlikehold. 

• Tidshorisont: Prioritet 1. Dette har høy prioritet da det er uholdbart med 2 garderober med 

så stor aktivitet 
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• Risk hvis ikke: På ett tidspunkt må en dyr rehabilitering av dagens klubbhus påbegynnes. 

Dette vil ikke gi noen utvidelser i garderober eller andre fasiliteter. 

Basishall for turn (se detaljert beskrivelse lenger ned) 
• Årsak: Turngruppen i Fet IL trenger mer plass. En basis hall for turn i Fetsund vil fylles med 

aktivitet fra dag 1 og det vil samtidig frigi treningstid i Eika Fet Arena til andre aktiviteter. 

• Alternativer: Det finnes flere alternative plasseringer av en basis hall for turn i Fetsund. Vi 

mener at tomta der det gamle renseanlegget sto kan være et godt alternativ. Da vil vi kunne 

ha mulighet til å kombinere garderober med Fethallen. Garderobene i Fethallen må uansett 

restaureres.  

• Fordeler: Fet IL har allerede stor aktivitet i turngruppa og en basishall for turn vil fylles opp 

med aktivitet fra første dag. I tillegg vil dette frigi kapasitet i Eika Fet Arena.  

• Tidshorisont: Prioritet 2. 

• Risk hvis ikke: Eika Fet Arena er allerede full av aktivitet. Derfor har ikke turngruppa i Fet IL 

eller andre grupper tilgang på mer treningstid. 

 

Flerbrukshall Hovinhøgda Skole 
• Årsak: Gymsalen på Hovinhøgda er for liten. Ved å bygge en flerbrukshall her vil det løfte 

aktivitetstilbudet til barna både på dagtid og kveldstid. Eika Fet Arena og Fethallen er 

allerede fylt opp med aktivitet så behovet for flere hallflater i nærområdet har allerede 

begynt å melde seg. Fet IL mener at den neste flerbrukshallen som bygges i området bør 

bygges ved Hovinhøgda skole. 

• Alternativer:  

• Fordeler: Flerbrukshaller som bygges ved skoler har brukere fra morgen til kveld. 

• Tidshorisont: Prioritet 3 

 

7er kunstgressbane Garderåsen Park 
• Årsak: En kg bane i Garderåsen park vil tilby barn og ungdom en arena med aktivitet utenom 

organisert idrett. Den vil også avhjelpe med kapasiteten som er sprengt på Fedrelandet. 

Garderåsen skole vil også kunne benytte banen på dagtid. I dag ligger det gammelt 

kunstgress på området. Kvaliteten på dette er ikke god. 

• Alternativer: En ny 7 er kunstgressbane legges på den eksisterende ballplassen i Garderåsen 

park 

• Tidshorisont: Prioritet 3 

 

7er kunstgressbane Østersund Ungdomsskole 
• Årsak: Vi gi ungdom mulighet for aktivitet utendørs i skoletid. Vil avlaste kapasiteten på 

Fedrelandet. 

• Alternativer: En ny 7 er kunstgressbane legges i skolegården på eksisterende asfaltert 

område. 
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• Fordeler: I dag er det kun asfalt i skolegården på Østersund og dette innbyr ikke til fysisk 

aktivitet. En kunstgressbane vil gjøre at ungdommene blir mer fysisk aktive i pausene, samt 

at man kan bruke området til gym.  

• Tidshorisont: Prioritet 3 

 

Utvidelse av klatrehall Eika Fet Arena 
• Årsak: Klatrehallen i Eika Fet Arena er et populært tilbud og hallen er ofte full. Vi ønsker 

derfor å se på muligheten til å utvide hallen. Det kommer stadig forespørsler om flere 
deltakere på treningsgruppene, og utvidelse av treningsgruppene for å få med flere barn, 
ungdom og voksne. Antallet forespørsler den siste tiden er stadig økende, og det blir mer 
kjent i Lillestrøm kommune at vi har ett bra klatretilbud i egen kommune og personer som 
tidligere har reist innover til f.eks. Oslo ønsker heller å komme til Fetsund. Vi har per i dag 
ikke nok kapasitet / størrelse på hallen til å møte den forespørselen etter ett klatretilbud som 
er til stede. 

• Alternativer: Hallen utvides med minimum det dobbelte. Fet Arena AS tar investeringen med 

lån i kommunalbanken mot at Lillestrøm kommune stiller sikkerhet og driftstilskudd. Det er 

mulighet til å bygge ut i "lengderetning" videre langs veggen mot resten av Eika Fet Arena. 

Kan også bygges ut i bredden slik at man får bedre plass til buldring, evt en tauvegg til på 

motsatt side av dagens tauvegg. Det kan også i påbyggingen vurderes å bygge ut en del med 

2 etasjer slik at man få på plass ett større og bedre tilbud om buldring, noe som også er 

veldig populært da dette er god trening, krever ikke mye utstyr, og terskelen for å reise alene 

å buldre er veldig lav. 

• Fordeler: Vi kan ved en utvidelse av hallen aktiviserer flere samtidig. Slik det er nå kan kun 8 

personer klatre samtidig. Tilbudet vil øke betraktelig ved en utvidelse. Også muligheter for 

etter hvert å kunne tilby paraklatring. Dette igjen fører til økt aktivitet i alle aldersgrupper, og 

man slipper å reise ut av kommunen for å få ett bra tilbud. 

• Tidshorisont: Prioritet 3. 
  

Kajakkhotell – Tilrettelegging for utsetting av kajakk 
• Årsak: Fedrelandet idrettspark ligger perfekt til med Glomma og Øyeren naturreservat som 

nærmeste nabo. Ved å tilrettelegge for oppbevaring og utsetting av kajakker vil vi nå ut til en 

ny gruppe og kunne tilby aktivitet til alle uten å oppta plass på idrettsanleggene. Fet IL 

mottok i 2019 penger fra Sparebankstiftelsen og vil gå til innkjøp av 25 stk kajakker til utlån.   

• Alternativer: Fet IL tilrettelegger for utsett av kajakker på dugnad. I tillegg bygges det et 

kajakkhotell som medlemmene kan oppbevare utstyr. Ved å gjøre dette på dugnad blir 

kostnadene lave. Kommunen bidrar med engangsstøtte til materialer. 

• Fordeler: Dette blir et lavterskeltilbud til folk i alle aldre. Ved å tilrettelegge for oppbevaring 

av kajakker vil flere kunne benytte seg av tilbudet da man ofte ikke har plass til slik 

oppbevaring hjemme. 

• Tidshorisont: Prioritet 2 
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Rehabilitering av eksisterende anlegg for å 
opprettholde aktiviteten 
Reparasjon av kunstgress Fedrelandet idrettspark 

• Årsak: Etter at kunstgresset på Fedrelandet ble byttet ut i 2017 ble det øverste dekke skiftet 

ut. Etter den første vinteren kom det store skader på banen og dreneringen viser seg å ikke 

være bra.  

• Alternativer: Kommunen må bli enige med leverandør og utbedringer av banen må utføres 

snarest. 

• Tidshorisont: Prioritet 1 

• Risk hvis ikke: Det kan oppstå skader på utøver da banen er så ujevn. Banen må stenges ved 

større regnfall. 

Asfaltering parkering Fethallen og Fedrelandet idrettspark 
• Årsak: Dagens grusparkering er krevende og kostbar i forhold til vedlikehold. Slik den 

fremstår i dag kan det bli skader på biler som kjører inn på området. 

• Alternativer: Parkeringen bør asfalteres 

• Fordeler: Mindre vedlikehold, bedre inntrykk og færre klager 

• Tidshorisont: Prioritet 2 

Lys Fethallen 
• Årsak: Levetiden på lyset i Fethallen er passert med flere tiår. Mange lamper lyser ikke og 

flere har svakt lys. 

• Alternativer: Lysene må byttes til moderne og strømbesparende lamper 

• Fordeler: Ved å bytte lys vil Fethallen være operativ og en arena med mulighet for 

gjennomføring av kamper.  

• Tidshorisont: Prioritet 1 

• Risk hvis ikke: Arenaen er ikke egnet for avvikling av kamper og lyset er på grensen til 

gjennomføring av treninger 

Snø-deponi Fedrelandet kunstgress 
• Årsak: Det er kun snødeponi på den ene siden av banen i dag. Det gjør snøryddingen 

vanskelig. Ved snørike vintre fylles dagens deponi raskt opp og i tillegg fører det til skader på 

kunstgresset hvis all snøen måkes en vei. 

• Alternativer: Kommunen investerer i snødeponi langs banen på siden mot parkeringen. 

• Fordeler: Ved å utvide kapasitet på snødeponi vil man så å si ha null svinn av gummi på 

anlegget. Det vil også lette arbeidet med snømåking betraktelig. 

• Tidshorisont: Prioritet 2  

• Risk hvis ikke: Gummi forsvinner ut mot parkeringen. Kunstgressbanen tar skade ved at all 

snø måkes en vei. 

144



                                                                                                                                                        
Oppvarming kunstgressbane Fedrelandet 

• Årsak: Gassanlegget på Fedrelandet er 13 år gammelt og vi opplever til stadighet problemer 

med driftsstans og deler som ryker. Anlegget trenger en overhaling og muligens bør man se 

på andre alternativer til oppvarming av banen. 

• Alternativer: Se på alternative måter å varme opp kunstgressbanen. 

• Tidshorisont: Prioritet 2 

• Risk hvis ikke: Det kommer til stadighet dyre reparasjoner på anlegget. 

Garderobeanlegg Fethallen 
• Årsak: Garderobeanlegget er gammelt og trenger restaurering.  

• Alternativer: Man kan se på om garderober kan kombineres med en eventuell basis hall for 

turn. 

• Tidshorisont: Prioritet 3 

Skifte av kunstgress Fedrelandet 
• Årsak: Slitasje på kunstgresset gjør at det anbefales å skifte hvert tiende år. Kunstgresset på 

11er banen ble sist skiftet 2017. 

• Tidshorisont: 2027 

• Risk hvis ikke: Dårlige/gamle kunstgressbaner fører til belastningskader. 

Skifte av kunstgress ballbinge Fedrelandet 
• Årsak: Slitasje på kunstgresset gjør at det anbefales å skifte hvert tiende år. Kunstgresset i 

ballbingen ble sist skiftet 2015. 

• Tidshorisont: 2025 

• Risk hvis ikke: Dårlige/gamle kunstgressbaner fører til belastningskader. 

Tilskuddsordninger og driftsavtaler 
Driftsavtale Fedrelandet idrettspark  
Fet IL mener det er best at idrettslaget drifter Fedrelandet idrettspark med driftstøtte fra Lillestrøm 

Kommune. Driftsavtalen må dekke kostnadene idrettslaget har til drift og harmoniseres i hele 

kommunen. 

Driftstilskudd Eika Fet Arena – Støtte FDV kostnader 
Fet Arena AS har i dag ikke noe driftstilskudd fra Lillestrøm Kommune. Fet IL mener at privat eide 

haller skal ha driftstilskudd og støtte til FDV kostnader. Avtalene på de private anleggene i 

kommunen må harmoniseres. Slik er det ikke for Eika Fet Arena i dag og dette må gjøres noe med 

snarest. Økonomien til driftsselskapet er presset og det må komme en snarlig ordning på plass. Et 

driftstilskudd vil være rimeligere for kommunen enn at kommunen overtar driften og bygget selv. 

Aktivitetsstøtte 
Aktivitetsstøtte er viktig for idrettslagene og vi mener at idrettsrådet er riktig ansvarlig organ for en 

rettferdig fordeling av midlene. 
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Nye arealer til idrettsformål 
Tidligere renseanlegg i Øyaveien 
På tomten ved siden av Fethallen er det god plass til f.eks en turnhall. Som nevnt tidligere i skrivet så 

kan man se på mulighet til å kombinere garderober.  

Fedrelandet Idrettspark – Glomma 
Fra Fedrelandet idrettspark har man enkel tilgang til Glomma og Øyeren som er fantastiske områder 

for kajakk. Fet IL ønsker å tilrettelegge for dette. 

Tiltak som tilrettelegger for økt fysisk 
aktivitet blant innbyggerne 
Tur grupper – rydding av turstier 
Det arrangeres turtilbud på dagtid i regi av frivillighetssentralen og DNT. Det er imidlertid stort ønske 

om turtilbud på ettermiddag/kveld. Fet IL vil derfor starte en turgruppe i løpet av våren. Målene for 

en turgruppe er: 

*Aktivisere flest mulig 

*Bygge relasjoner og vennskap 

*Bli kjent i ditt nærområde 

*Komme i bedre form 

For å tilrettelegge for dette er vi også avhengig av at turstier blir ryddet. Vi ønsker at kommunen skal 

gjøre det de kan for å legge til rette for dette. 

Kajakkhotell – Tilrettelegging av utsetting av kajakk 
Vi har et fantastisk område for kajakk i Lillestrøm kommune, men det er mange som ikke har plass til 

kajakk i eget hjem. Vi ønsker derfor at det legges til rette for oppbevaring av kajakker på Fedrelandet 

idrettspark og at det blir tilrettelagt for utsetting av kajakk. Anlegget ligger perfekt til med tanke på 

sin nærhet til Glomma og Øyeren naturreservat. 

60+ tilbud 
Fet IL har gjennom flere år hatt et treningstilbud for alle over 60 år. Treningen blir holdt av 

fysioterapeut og vi har i dag 2 aktiviteter pr uke. Aktiviteten er på dagtid og det tar derfor ikke noe av 

kapasiteten i hallene på kveldstid. I dag har vi hele 103 registrerte brukere av tilbudet og det vokser 

stadig. Vi må se på muligheten til å øke med å dele opp partiene i mindre grupper, men dette vil øke 

kostnadene til instruktør. Aktive pensjonister er bra for kommunen og det bidrar til god og sunn 

helse. Kommunen bør derfor se på muligheter til tilskudd til slike ordninger slik at vi kan 

opprettholde en så lav avgift som mulig. Dette skal være et lavterskeltilbud som alle skal ha råd til å 

være med på. 
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Satsing på ledere og lederutvikling 
Vi ser at i de gruppene vi har dyktige ledere så øker aktiviteten betraktelig og det viser seg at dette er 

vel så viktig som gode og nok anlegg. Vi ønsker å finne løsninger for å bevare gode ledere lengst 

mulig og vi ønsker å rekruttere nye gode ledere til idrettslaget. Vi ønsker at idrettsrådet sammen 

med idrettslagene kan finne måter å belønne, premiere, tilby kursing/utdanning, og at kommunen 

stiller midler til rådighet til denne satsingen. Gode ledere øker aktiviteten. 

Tiltak som senker terskelen for å være 
fysisk aktiv 
Åpen hall – Aktive lokalsamfunn 
Fet IL ønsker å legge til rette for lavterskeltilbud som får ungdom i aktivitet. Et samarbeid mellom 

skole og idrettslag med støtte fra idrettsrådet og kommunen. Tanken er at ungdomsskoleelever 

aktiviserer barn og ungdom etter skoletid. Hallen står stort sett tom på dette tidspunktet. 

Idrettsfritidsordning 
Det finnes i dag et tilbud om idrettsfritidsordning for barn fra 1. til 4. klasse i Fethallen. Det er blitt 

diskutert om idrettslaget skal gå inn i driften av dette og vi tror det kan være flere fordeler med 

dette. God organisering av slike ordninger fører til større aktivitet for barna som går der og med 

linken til idrettslaget vil alle deltakere få mulighet til å teste ut mange type aktiviteter slik at de kan 

finn ut hva de liker best. Kommunen kan tilrettelegge for slike idrettsfritidsordninger ved å gi billig 

leie av anlegg og driftstøtte. 

Detaljert beskrivelse  
Kunstgressbane Fedrelandet idrettspark  
Forutsigbare treningsarenaer og treningstid er viktig for å opprettholde gleden ved fotball. 

Aktiviteten er selve essensen i det vi driver med, og treningsglade barn og unge uten mulighet til å 

utøve det de liker best er trist. På vinterstid deles nåværende bane opp i 8 soner, dvs at hele 8 lag 

trener samtidig. Kamp går foran trening, og vi opplever ofte at lagene mister sin treningstid pga en 

kamp, og det er ofte flere kamper på en uke. Kamper går også ofte utover mer enn en treningstid. 

Slik forholdene er i dag risikerer vi at enkelte lag kan gå uker uten treningstid hvis de er uheldig med 

tidspunktene på kampene som avholdes på banen. Enkelte lag får allerede i dag mindre oppsatt 

treningstid enn det som anbefales fra forbundet, men vi har ikke nok kapasitet til å gi det tilbudet 

som anbefales og forventes.  

Når barna ikke får tilstrekkelige treningstilbud ser vi økt frafall og at enkelte reiser langt for å spille 

andre steder. I dag er det lite som skal til for at spillere bytter til andre klubber med bedre kapasitet 

og mer treningstid, enn vi kan tilby på deres bosted. At spillere forsvinner da vi ikke har kapasitet til å 

gi et tilfredsstillende tilbud, kan være kritisk for samholdet og miljøet i fotballgruppa. Ungdom 

spesielt er veldig ofte med på aktiviteter på grunn av sine venner og venninner, og hvis viktige brikker 

forsvinner kan hele årskull rakne og falle ifra. Det kan i ytterste konsekvens gi hele årskull et redusert 

tilbud og mindre aktive barn. 
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Antallet barn og unge i Fet ILs nedslagsfelt ser ut til å fortsette å øke år for år, og også idrettslaget er i 

sterk vekst. Fet ILs fotball-gruppe er en av de største også i ny storkommune, og har en viktig 

samfunnsoppgave i nærområdet for å ta vare på alle ivrige barn og unge på alle nivåer. Vi mener at 

fotballen i Fetsund ikke har mulighet til å vokse mer lokalt slik kapasiteten på kunstgressbaner er i 

dag. For mange er fotballen, og andre lagidretter, deres viktigste sosiale omgangskrets. Den store 

interessen for fotball i Fet er svært positivt, men gir samtidig noen utfordringer. Manglende kapasitet 

på lokale idrettsanlegg vil kunne føre til mer bilkjøring til andre deler av Lillestrøm kommune. I tillegg 

til ovennevnte problemstilling og miljø-problemene dette bidrar til, vil lang avstand til 

treningsfasiliteter være et større problem for familier med lav sosioøkonomisk status eller foreldre 

som av andre grunner strever med å følge opp barnas fritidsaktiviteter. Tilstrekkelig kapasitet på 

lokale aktivitetsarenaer er derfor viktigst for de svakerestilte familiene. 

Hvis vi sammenlikner Fetsunds fotballfasiliteter med forholdene til klubber det er naturlig å 

sammenlikne seg med (2019-tall), kommer vår klubb dårlig ut:   

• Fet IL har 673 aktive fotballspillere med kun én 11-er kunstgressbane klubben kan benytte. 

• Strømmen IL har 416 fotballspillere med én 11-er, én 9-er og én 7-er kunstgressbane klubben 

kan benytte. 

• Skjetten IL har 717 fotballspillere med to 11-er og én 7-er kunstgressbane klubben kan 

benytte. 

• Sørumsand IL har 592 fotballspillere med to 11-er kunstgressbaner klubben kan benytte. 

• Frogner IL har 485 fotballspillere med én 11-er og én 9-er kunstgressbane klubben kan 

benytte. 

Banekapasiteten er i dag en stor hemsko for arbeidet hundrevis av frivillige legger ned for å skape et 

sunt miljø for barn og ungdom på Fedrelandet. 

 

Klubbhus med garderobeanlegg Fedrelandet Idrettspark  
Et idrettslag er for mange et fristed fra andre bekymringer. Det skal være en trygg havn med stor 

trivsel i et trygt miljø blant gode venner som tar vare på hverandre. For mange kan nettopp 

idrettslaget være det eneste stedet de opplever denne tryggheten. Sentralt i et godt klubbmiljø er en 

samlingsplass i form av et velfungerende og levende klubbhus. 

Dagens klubbhus er forsøkt flikket og holdt ved like etter beste evne. Ved vått vær opplever vi stadig 

store vannlekkasjer gjennom taket. Ved større arrangementer går kloakkrørene tette, og bare i 

2020’s to første måneder har vi opplevd dusjer som ikke lar seg skru av, og står og renner gjennom 

hele natten før det blir oppdaget. Bygget er gammelt, og spesielt kjelleretasjen med garderober er 

ikke et sted egnet for å ønske gjester velkommen. I tillegg er det trangt, og mangel på plass for egnet 

oppbevaring av alt utstyret som våre rundt 65 lag trenger. 

I dag har Fet IL totalt to små garderober på Fedrelandet. Med opptil 8 lag med trening samtidig, både 

gutter og jenter er dette et problem. Det samme er det når det er kamp med et guttelag og et 

jentelag etter hverandre, så har vi ingen garderobe å tilby de. Dette er et stort problem for oss, og 

også et krav på visse nivåer vi ikke klarer å oppfylle. Dusjing er for mange uaktuelt da garderobene 

må deles med andre lag. Vi har hatt et stort fokus på at jenter og gutter skal likestilles i fotballen, og 
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har fått en stor jentegruppe. Vi opplever at jenter er mer sårbare for stappfulle garderober med både 

kjente og ukjente, og opplever det som en risiko for frafall. 

 

Et kjent sted for å bygge gode klubbmiljøer er i garderobene, sammen med de vennene du er trygg 

på. I Fet fratas de denne muligheten til å knytte sterkere sosiale bånd, som spesielt for de unge med 

svakere rammer kan være helt essensielt. Vi mener derfor et nytt klubbhus med utvidede 

garderobefasiliteter er kritisk for at vi skal klare å ta vare på alle våre barn, unge og voksne på en 

tilfredsstillende og trygg måte. 

Turnhall  
Fet IL gym og turn er en liten turnforening i Fetsund som har vokst raskt i løpet av få år. Da Fet IL 

Gym og turn startet med turn for barn i alderen 2-8 år for fire år siden, ble alle partiene raskt fylt 

opp. Først da den nye flerbrukshallen Eika Fet Arena åpnet høsten 2017 og vi økte hallkapasiteten, 

var det mulig å utvide tilbudet til flere aldersgrupper. Høsten 2018 startet vi også opp med parkour 

og trampett for barn opp til 12 år. Dette viste seg å være svært populært, spesielt parkour. Det er 

allerede 60 utøvere på parkour hver uke – nesten utelukkende gutter som ikke er aktive i andre 

idretter. Våren 2019 utvider vi med å tilby parkour og trampett også til tenåringsgruppen. På fire år 

har medlemstallet steget til 230 aktive utøvere hver uke. 

 

Med den enorme veksten har vi hatt stort behov for mer utstyr. Vi søkte Sparebankstiftelsen og 

Trøgstad brannkasse i 2019, og fikk til sammen 350 000 kr til turnutstyr. Vi har derfor mye bra utstyr i 

Eika Fet Arena. En utfordring som har kommet med alt utstyret, er at det er tidkrevende og 

belastende for trenerne å flytte alt ut og inn. Den store veksten i turn, har også gjort at vi tar mer 

halltid fra andre grupper i klubben. Vi trenger mer plass og mer halltid. Hvis vi bygger en ny turnhall i 

vårt område, har vi mulighet til å fylle den med turnaktiviteter av høy kvalitet som allerede er i gang. 

Vi vil også ha mulighet til å utvide turntilbudet vårt i den retningen vi ønsker. Dette er blant annet 

ved å starte en gruppe i troppsgymnastikk som kan konkurrere, cheerleading, gutteturn og 

trampolinekurs. Vi har også ønsket å få til voksentrening i turn og et tilbud om turn som basistrening 

for andre idretter. Vi har i dag 14 trenere med allsidig kompetanse innenfor gymlek, barneturn, 

cheerleading, parkour, troppsgymnastikk og turn som grunntrening. Vi utvider stadig trenerstaben, 

og dyktige hjelpetrenere vil få muligheten til å utvikle seg til hovedtrenere.  

Det finnes flere alternativer for plassering av en basishall for turn i Fet. Vi mener at tomta til det 

gamle renseanlegget kan være en god løsning. Da kan man kombinere garderobeanlegg med 

Fethallen. Garderobene i denne hallen må uansett restaureres på et tidspunkt. 
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From: Oyvind Helmersen <oyvind.helmersen@no.abb.com> 
Sent: Tuesday, March 31, 2020 11:43 PM 
To: Postmottak Lillestrøm kommune 
Subject: Innspill til Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 
 
Categories: Mariann 
 
Hei! 
 
Her kommer innspill til «Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet» fra Fet Orienteringslag: 
 
Orienteringsaktiviteter: 
Fet Orienteringslag har mange orienteringsaktiviteter primært i tidligere Fet kommune som dekker 
både skogsorientering (fot-orientering) og sprintorientering. 
Det avholdes orienteringsopplæring for både barn og voksne hvert år. Det er også et tradisjonelt 
opplegg hvert år hvor det arrangeres skoleorientering for alle barneskolene i tidligere Fet kommune. 
Vi har også deltakere innenfor ski-orientering, men har ikke noe egnet kart for dette formålet, samt 
at det har vært noen utfordringer mhp. snø for å arrangere dette lokalt. 
Vi arrangerer hvert år vårt tradisjonelle kretsløp Huldersprinten som har tradisjonelt 5-600 
deltakere, samt at vi er teknisk arrangør av multisport-arrangementet Challenge40. 
Vi tilbyr også Tur-orientering hvert år og selger omlag 150 Tur-O opplegg årlig for de som ønsker å 
benytte seg av Fet-skauene som rekreasjon og trim. 
 
Kart: 
Vi utarbeider og tilbyr kart for mange formål: 

• Skogsorientering 

• Pre-orientering 

• Skoleorientering 

• Tur-orientering 

• Nærmiljøkart 

• Skiløypekart 

• Turkart 
 
Kartplan: 
For et orienteringslag er det viktig å kunne variere treningene på ulike terrengtyper, ulike biotoper 
og ulike steder for å utvikle o-løperne til å beherske varierte forhold. 
Et O-kart må for å være oppdatert etter hogst, gjengroing, naturinngrep osv. oppdateres hvert 5-6 
år. 
Behovet for kart er også noe bestem ut fra hva slags løpsarrangement som skal avholdes. 
Orienteringslaget blir 50 år i 2023 og skal enten avholde en stor orienteringsstafett (Night-Hawk) 
eller søke om et NM-arrangement. 
 
Det er derfor utarbeidet en kartplan som viser en langtidsplan over våre planlagte kart og 
vedlikehold av eksisterende kart. 
De kartene som ligger fremst i tid for oppdatering/revidering er 

Kart Siste revidert Planlagt revidert 

Skauen 2002 2019 (ferdig) 

Garderåsen 2006 2021 

Gransdammen 2011 2021 

Dalen  2016 2022 

Roven  1987 2023 
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Gullsmedåsen 2003 2024 

Skolegårdskart 
- Dalen 
- Hovinhøgda 
- Riddersand 
- Garderåsen 

2015 2021 

Nærmiljøkart 
- Fetsund Lenser 
- Hvalstjern/Heia 

 
2001 

 
2021 

Barkenesåsen 2014 2024 (mulig) 

Kaståsen Nytt kart 2025 (mulig) 

Minjarudkollen 1989 2026 (mulig) 

 
Det har vært diskutert om man skulle utvikle et ski-orientering- og sykkelorienteringskart med basis i 
kartet Skauen. Dette kan gjøres relativt enkelt ved å modifisere det nyeste kartet vårt. 
Da har man muligheter for å drive orienteringssporten også innenfor disse grenene. 
Det har også vært drøftet om vi skulle utvikle skolegårdskart i andre deler av nye Lillestrøm 
kommune, slik at skolene i Lillestrøm og Sørumsand kan tilby sine elever orientering som en del av 
sin kroppsøvningsaktivitet. 
 
Øvrige behov/fasiliteter: 
Fet Orienteringslag bruker Hvalstjern/Heia Skistadion som sitt primærområde og vi ønsker oss, i 
likhet med Fet Skiklubb, bedre fasiliteter på Hvalstjern og da spesielt bedre sanitærforhold. Også 
fasiliteter som kunne dekke kurs, treningssamlinger, garderobe/dusj kan det være et ønske om å få 
på plass. 
 
Økonomiske utfordringer: 
En utfordring for orienteringslag når det gjelder spillemidler til orienteringskart, er at kategorien 
«mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg» er avviklet. Innenfor denne kategorien kunne man 
tidligere søke spillemidler til nærmiljøkart og mindre oppdateringer av o-kart, da nedre godkjente 
kostnadssum tidligere var kr 20.000,-. Nå må man søke på nærmiljøkart i kategorien 
«nærmiljøanlegg» og her er nedre godkjente kostnadssum kr 50.000,-. Kostnadene ved et 
nærmiljøkart er sjelden så store, og det fører til at man ikke kan få spillemidler til slike kart. 
 
En anne økonomisk utfordring er at det er svært vanskelig å få tak i synfarere/karttegnere. Det er få 
kvalifiserte innenfor dette fagmiljøet og man er derfor avhengig av en langtidsplan for å knytte til seg 
kartutviklere. 
Vi har dessuten sett det som tvingene nødvendig å utvikle eget personell internt i klubben for å 
kunne foreta mindre oppdatering/revideringer selv. 
 
Avslutningsvis: 
Fet Orienteringslag ønsker å kunne tilby hele Lillestrøm kommune et orienteringstilbud både for de 
som ønsker det enten det er som skoleorientering, trim, trening  eller aktiv konkurranse. 
Vi håper at dette er innspill som Lillestrøm kommune kan ta med seg inn i ny Temaplan. 
 
Med vennlig hilsen 
Øyvind Helmersen 
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Øyvind Helmersen 
Leder 
Fet Orienteringslag 
Barkenesveien 110 
1903 GAN 
Mobile: +47 90683696 
email: oyvind.helmersen@no.abb.com 
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UTVIKLINGSPLAN FOR 
HVALSTJERN SKISTADION
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FORORD

VELKOMMEN TIL FRAMTIDENS HVALSTJERN SKISTADION!
Da Hvalstjern Skistadion sto ferdig i 1990, klippet vi snora på trolig landets mest kompakte og intime anlegg for ski- og skiskyting. 7 års iherdig planlegging 
og bygging gjennom nesten utelukkende dugnadsinnsats hadde gitt oss et anlegg som etter datidens disipliner- og tekniske krav la grunnlaget for en 
sportslig suksess i Fet Skiklubb som noen knapt kunne forestille seg. Det er rett og slett vanskelig å forstå alle nasjonale- og internasjonale medaljer våre 
utøvere har hentet hjem i kjølvannet av den beviste anleggssatsingen som sikrer treningsmiljøet og et sterkt samhold i klubben. Minst like stolte blir vi 
hver gang vi inviterer allmenheten og hundretalls småunger til skikarusell noen hverdagskvelder gjennom vinteren - der både treningsaktive og alle andre 
skivenner helt nede fra to års alder (du leste riktig!) uten klokker eller mas kan kose seg en runde på ski med saft- og pokal i sikte når de krysser målseglet. 

Opplevelsen av smilene til ungene i slike stunder gir all den frivillige innsatsen som ligger bak, en virkelig mening!

Men også skisporten er i stadig utvikling og snart forsto vi behovene for å sikre sportslig helårstilbud der ikke minst kampen mot de stadig mer krevende 
værgudene har blitt en reell utfordring her i lavlandet. Vårt første stasjonære kunstsnøanlegg kom ved tusenårsskifte, fra 2005 og frem til i dag har vi 
etablert asfaltert rulleskiløype, nytt løypetilpasset snøproduksjonsutstyr med to uavhengige teknologier, nye tekniske bygg og garasjer, ny datateknisk 
infrastruktur og utvidet maskinpark – i sum anleggsinvesteringer for om lag 12 millioner kroner uten noe kommunalt anleggsbidrag! Hvordan er det mulig 
for en liten frivillig organisasjon tenker du kanskje? Vel – det er nettopp stadionanlegget som utgjør vår økonomiske ryggrad gjennom inntektsbringende 
arrangementer, en del utleie og profileringen av mange skivenner i næringslivet som velvillige sponsorer. I skrivende stund står vi foran oppstart på 
det trolig siste (og hittil dyreste) utviklingssteget vi ser for oss iverksatt «på egen kjøl» i anlegget. Vi må bokstavelig talt flytte fjell for å gjøre plass til en 
oppgradering av skiskytterbanen til dagens tekniske standarder – en forutsetning for å kunne påta seg nye nasjonale arrangementer på Hvalstjern - og ett 

betydelig første steg i moderniseringen av anlegget!

Samtidig gir nye disipliner som har kommet til, andre løypebehov og trasekrav enn for 30 år siden. Forventningene og kravene til funksjonaliteten til lokaler- 
og infrastruktur er også noe helt annet enn den gang. De aktive gruppene har selv belyst de sportslige utbedringspunktene som de ser i dagens anlegg, 
og presentert sine klare sportslige behov for nye elementer fremover. Forslagene til utbedring ble vurdert, skissert og visualisert av Vindveggen Arkitekter 
AS i tett samarbeid med Anleggsutvalget. Arbeidet resulterte i en mulighetsstudie der Vindveggen, ved Martin Glomnes og hans dyktige medarbeidere, 
har bidratt med 380 timer vederlagsfrie dugnadstimer. Med utgangspunkt i mulighetsstudien og tekst fra Fet Skiklubb viser dette dokumentet du nå 
holder, hvordan skiklubbens visjoner om å videreutvikle Hvalstjern Skistadion som et varig regionalt ski- og skiskyttersenter kan ivaretas. Et nytt sentralt 
servicehus der alle nødvendige renntekniske-, daglige- og publikumsrelaterte funksjoner er ivaretatt, blir selve hjertet i fremtidens anlegg. Dokumentet her 
utgjør skiklubbens overordnede Utviklingsplan for Hvalstjern skistadion, og den vil nå bli spilt inn som et viktig grunnlag i arbeidet med den kommende 
Kommunedelplanen for idrett-, fysisk aktivitet og friluftsliv i Lillestrøm kommune. Forventningene om offentlig delaktighet i videreutviklingen av et sentralt 

ski- og skiskytteranlegg i den nye storkommunen, er åpenbar.

Velkommen til nye Hvalstjern Skistadion til glede for mange kommende generasjoner skivenner og aktive utøvere i folkehelsens fremme – god lesning!

Hvalstjern, november 2019
Vennlig hilsen 

Ole-Kristian Amundsen
Leder
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I n n l e d n i n g
Fet Skiklubb har over noe tid jobbet med 
utviklingsplan for Hvalstjern Skistadion. 
Hensikten med dette dokumentet er å 
etablere en overordnet plan for hvordan 
skistadion ønskes utviklet framover. Det vil 
si et styrende dokument som vil ha ulike 
funksjoner avhengig av behovene som 
oppstår. En viktig funksjon vil være å vise 
ulike aktører i den nye Lillestrøm kommune 
hva som kan og bør gjøres av videreutvikling 
på Hvalstjern Skistadion. Andre funksjoner 
vil være som styringsdokument i 
forhold til prioriteringer og finansiering.

Viktig med 
videreutvikling av 
Hvalstjern Skistadion
Hvalstjern Skistadion er godt utbygd og 
tilrettelagt for den aktiviteten som foregår i 
dag. Men samtidig er det, som presentert i 
denne utviklingsplanen, behov og ønsker om 
vesentlige grep for å videreutvikle stadion og 
området omkring. Dette er viktig for å kunne 
opprettholde dagens aktivitetstilbud samt 
å videreutvikle og utvide det. Skiidretten 
utvikler seg og stiller stadig nye og endrede 
krav til anlegg. I tillegg gir de klimatiske 
forandringene ytterligere utfordringer for 
hvordan skiidretten fortsatt kan foregå i dette 
området. Disse forholdene sammen med at 
anlegget benyttes til mye annen aktivitet og 
friluftsliv, gjør at gjennomføring av tiltakene 
beskrevet i denne utviklingsplanen, er 
svært viktig for mange. Videreutvikling av 
Hvalstjern vil kunne komme til gode for 
både idrettsutøvere og folkehelsen generelt.
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L a n g r e n n s g r u p p a
Langrennsgruppa organiserer skiaktivitet for barn og unge. Skiskolen er 
et tilbud til barn fra 5 til 7 år. De møtes en gang i uka mens det er snø 
med fokus om mest mulig skiaktivitet for å lære seg å bli glad i å være på 
ski. Fra barna er 8 år, organiserer langrennsgruppa treningsgrupper for ett 
eller to årstrinn med tilbud om to treningskvelder i uka. Det er fortsatt mye 
fokus på lek og moro på ski. Treningssesongen utvides med mer og mer 
barmarkstrening og rulleski jo eldre utøverne blir. Den eldste treningsgruppa 
har de siste årene hatt navnet Team Mix siden dette har også vært et tilbud 
til utøvere fra naboklubber. Treningsopplegget i denne gruppa er også 
litt mer omfattende og tilpasses utøversammensetningen fra år til år.

Hele dette aktivitets- og treningstilbudet benyttes av omkring 200 barn 
og unge hver sesong. Mandagene er fast treningskveld for alle gruppene 

og det gjør at skistadion og løypenettet er fullt av barn og 
ungdommer disse 

kveldene i skisesongen. Andre kvelder hvor stadion er full er under 
karusellrennene på onsdagskvelder. Dette er et arrangement for alle 
aldersklasser fra 0 til godt voksne og med et deltakerantall på opp mot 350.

Langrennsgruppa har gjennom dette aktivitets- og treningstilbudet 
over mange år, bidratt til at barn og unge får- og har fått:

 » Et aktivitetstilbud innen ski som blant annet har stimulert til mestring, 
motivasjon og sunn aktivitet ute

 » En arena for utvikling og konkurranser

Dette har ført til mange gode opplevelser og utvikling hos utøvere. De senere 
årene har dette også ført til at klubben har markert seg godt i nasjonale 
renn som hovedlandsrenn, norgescup og NM for junior. Sist sesong var Fet 
Skiklubb rangert som 15. beste klubb i Norge innen juniorene, foran blant 
annet store Osloklubber som Heming og Rustad. De beste resultatene 
ble oppnådd av Stian Grønli og Espen Aakervik (topp 3 i junior), og Thea 
Johansen og Daniel Aakervik med 1.plasser i hovedlandsrennet. I tillegg har 

Maiken Caspersen Falla vokst opp i Fet Skiklubb og trent mange 
timer på Hvalstjern.

Flere utøvere som har vokst opp og vært en del av dette tilbudet, bidrar 
nå som motiverende trenere for de ulike treningsgruppene. Dette 
gjør at opplegget drives videre av en blanding av foreldre og yngre 
trenere. Hvalstjern skistadion med de ulike fasilitetene både vinter og 
sommer er veldig viktig for å kunne opprettholde det tilbudet og den 
aktiviteten som alle disse ungene og ungdommene kan holde på med.

T u r l a n g r e n n s g r u p p a
Turlangrennsgruppa organiserer Fet Skiklubb sitt tilbud til voksne 
som ønsker å være med i mer eller mindre organisert trening. Gruppa 
organiserer treninger hele året med ski på vinteren, løping og sykkel 
på sommeren. Det er 3-4 fellestreninger i uka og kontinuerlig stor 
aktivitet med utøvere i størrelsesorden 50-70 fordelt på de ulike 
aktivitetsformene og på ulike nivå. Mange utøvere deltar i konkurranser, 
og turlangrennsgruppa er også fast arrangør av sykkel- og løpskaruseller 
hvor fasilitetene på Hvalstjern Skistadion er viktige. Aktiviteten i 
turlangrennsgruppa utgjør også et viktig trim- og helsebringende 

tilbud til voksne som ønsker en sosial arena for utendørs aktivitet.
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Skiskyting i FET
Allerede fra tidlig på 1900-tallet var det 
skiskytteraktivitet eller - langrenn med skyting 
– som det het den gangen fra FET skytterlag. 
Siden den gang har anlegget stadig utviklet 
seg. Hvalstjern skiskytterstadion slik vi 
kjenner den i dag sto ferdig i 1990 og i 1995 
ble anlegget vertskap for NM i skiskyting. 
Arrangementet var en kjempesuksess.

Skiskyttergruppa har siden 2000 -tallet jobbet 
målbevisst med rekruttering, noe som har 
ført til at FET skiskyting har den desiderte 
største gruppa på Romerike med sine ca. 
60 aktive løpere. De fleste av disse trener på 
Hvalstjern 2-3 ganger i uka. Løperne er fordelt 
i 5 ulike treningsgrupper og flere av utøverne 
går på toppidrettsgymnas på ulike steder i 
landet. Sist men ikke minst har Johannes 
Dale i år blitt tatt ut på Elite landslaget senior.

FET er å se på de aller fleste premieseremonier 
gjennom vinteren, i både jente- og 
gutteklasser. Selv i hovedlandsrennet for 
15-16 årsklassene (HL) er FET på pallen.

Ved renn  får Hvalstjern ros for å være en 
av svært få stadioner som er så kompakt, 
oversiktlig og har en så god flyt i gjennomføring 
og avvikling av renn. FET-rennet gis nå 
hvert år status som KM (kretsmesterskap) 
i Oslo og Akershus skiskytterkrets.

Dette krever langsiktig jobbing og mange 
ildsjeler for forberedelser og gjennomføring. 
Og ildsjeler er det mange av på FET. 
Eksempelvis kan «Kara», en pensjonistgjeng i 
FET -skiklubb bestående av ca. 20 pensjonister, 
nevnes. De møtes fast hver onsdag kl.8 
på Hvalstjern gjennom hele året og gjør 
det aller meste av vedlikehold på stadion.
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A n l e g g s u t v a l g e t
Anleggsutvalget ble etablert våren 2018 med 
utgangspunkt i skiskytter- og langrennsgruppa 
for å bidra til å etablere en mer langsiktig plan 
for utviklingen av Hvalstjern skistadion. I forslag 
til mandat for utvalget, ble følgende satt opp:
 
«Anleggsutvalget skal lage en overordnet 
plan for hvordan skistadion ønskes utviklet 
framover. Denne planen skal bygge på:

 » Behov som både skiskyting og langrenn har
 » Et 10-årsperspektiv både mht. behov og 

utbygging
 » Forandringer og muligheter som 

kommunesammenslåingen kan gi
 » Behov som andre enn skiidretten har - 

«flerbruk»
 » Nøkterne og realistiske tanker og planer
 » Ønsker om et stadion som er drifts- og 

vedlikeholdsvennlig»

Anleggsutvalget startet arbeidet med en 
kartlegging av behovene som de aktive i 
skiskyting og langrenn hadde. Dette ble 
systematisert og videreført til et litt utvidet 
anleggsutvalg der blant annet Martin 
Glomnes og hans arkitektkontor har vært 
med på å finne gode løsninger for de 
behovene som var satt opp. Gjennom 
dette har arkitektkontoret Vindveggen 
Arkitekter gjort et omfattende arbeid 
med tegning av servicebygget, 
skiskytterstadion og de andre 
elementene som er inkludert i 
utviklingsplanen. Det har vært flere 
møter i anleggsutvalget underveis 
og en god medvirkningsprosess 
der ulike grupper som Kara 
har blitt involvert. Planene 
er også blitt presentert 
på årsmøtet i april 2019.
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Nytt servicebygg
Det er et sårt behov for bedre sanitære 
fasiliteter ved Hvalstjern Skistadion, noe 
som har vært et tema i mange år. For å 
løse dette og forbedre fasilitetene for de 
arrangementene og aktivitetene som 
foregår på skistadion er det planlagt 
et nytt servicebygg. Dette bygget er 
foreslått plassert der eksisterende 
sekretariat/speakerbu er lokalisert 
i dag. Plasseringen er valgt blant 
annet for å opprettholde en kompakt 
stadion som er en av dagens store 
fordeler. Bygget er planlagt over to 
hovedplan, med speakertårn på 
toppen og har en vertikal inndeling 
mellom publikumsarealer og 
arrangementsfasiliteter. Dette 
bygget tilfredsstiller behovene for:

 » Sanitærfasiliteter med 
toaletter og garderober

 » Kjøkkenfasiliteter i 
tilknytning til en kafeteriadel 
i 2. etasje som også kan 
benyttes til utleie

 » Gode fasiliteter for å 
arrangere skirenn og andre 
tilsvarende arrangementer 
med blant annet 
rennkontor, sekretariat og 
speakerdel
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1 ETASJE 2 ETASJE 3 ETASJE

1.   Rennkontor    19m²
2.  Målrom   11m²
3.  Lager    4,5m²
4.  Gang    11,8m²
5.  WC     2,3m²
6.  Teknisk   6m²

7.  Gang   21,4m²
8.  HCWC  5,1m²
9.  Dame gard.  12,4m²
10. WC   1,6m²
11.   WC   1,6m²
12.  Dusj   7,6m²

13.  Herre gard.  12,4m²
14.  Pisoar  1,6m²
15.  WC   1,6m²
16.  Dusj   7,6m²
17.  Lager  9m²
18.  Kiosk  9m²

19.   Sekretariat           17,2m²
20. Media/Tidtaking    18,3m²
21.    Gang   7,3m²
22.   Lager            5,5m²
23.   WC   2,7m²
24.   Gang   8,1m²

25. Kjøkken   18,8m²
26. Kafe     100,4m²
27. Speaker   18,1m²

Heis
Heis

1 2

3

4

5 6

7

13

8

910

11
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1718
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2223
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inngang

inngang inngang

160



161



Nye løyper, lekeområder, utvidelse 
av broer

Selv om dagens løypenett er funksjonell for både ski på vinteren og 
rulleski på sommeren, er det ønsker og behov for forbedringer. Flere av 
broene foreslås skiftet ut eller utvidet med tilhørende utvidet asfaltering.

Løypene i nærheten av stadionområdet er generelt noe «lette». Det er derfor 
foreslått å utnytte bakkene sør for stadion, til ei 
«sprintløype». 

Dette kan kombineres med flere bakker for instruksjon og lek for både 
yngre og litt eldre utøvere, noe det er stort behov for. Skicrossøvelser er 
spennende i både treningssammenheng og aktuelle i konkurranser. Disse 
nye løypene kan forbedre mulighetene for dette og knyttes naturlig sammen 
med den utvidede skiskytterstadion og eksisterende lekebakke. Mellom- 
og i tilknytning til de nye løypene finnes det fine områder for etablering 
av leke-/treningsområder (bl.a. hinderløyper) for barmarkssesongen. 
Lyssetting, asfaltering og tilrettelegging for snøproduksjon 
er inkludert i planene.

Utover i løypenettet er det foreslått konkrete forbedringer som delvis blir 
utført fortløpende og/eller tatt inn som en del av denne Utviklingsplanen 
for Hvalstjern Skistadion. Dette gjelder eksempelvis kontinuerlig utbedring 
av løypenettet, blant annet over Sæteråsen, lyssetting av løypa utover 
Rivieraen og opp til Sæteråsen.
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Lillestrøm kommune 
Avdeling for idrett og friluftsliv 
Postboks 313  
2001 Lillestrøm        Fetsund, 30.mars 2020 
 
 
Innspill til arbeid med ny temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for Lillestrøm kommune 
 
Vi viser til invitasjon om innspill til ny temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for Lillestrøm 
kommune.  Her avgis Fet skiklubb sin uttalelse basert på vår egen Utviklingsplan og analyser over 
idrettsfunksjonelle behov ved Hvalstjern skistadion.   
 
1. Bakgrunn og overordnede hensyn 
 
1.1 Fet skiklubb ved Hvalstjern – etablering av Hvalstjern skistadion 
Fet skiklubb har hatt sin vinterbase med utgangspunkt i en ny lysløype på Skauåsen og Seteråsen på 
østsiden av Hvalstjern siden tidlig på 1970- tallet. En markant sportslig utvikling trigget snart planer 
om en fullverdig skistadion i tilknytning til lysløypa. Samtidig hadde skiskyttersporten lagt om til 
finkalibervåpen og skiskytterbaner kunne nå naturlig integreres i lysløypeanlegg.  Planene for 
Hvalstjern skistadion ble videreutviklet fremover på 80-tallet og i 1990 kunne vi stolt åpne et flott 
fleridrettsanlegg for langrenn og skiskyting tilpasset datidens standarder og behov. 
 
1.2 Endrede forutsetninger 
Anlegget fremsto med en svært vellykket planløsning og kompakthet som det knapt finnes maken til, 
men snart kom nye øvelser til i både langrenn- og skiskyting som avdekket svakheter med deler av 
infrastrukturen vår (spesielt krysningspunkter og kortere løypevalg), samtidig som mange store og 
små arrangementer opp igjennom – fra enkle karusellrenn for hundrevis av «småtroll» til flere 
norgesmesterskap i skiskyting - har vist noen klare begrensninger med den opprinnelige 
bygningsmessige nøkternheten, der savnet av sanitære installasjoner er det mest påfallende 
elementet i hverdagen. Det var dessverre ikke midler til å føre fram vel 300 meter med vann- og 
avløp til et i hovedsak egenfinansiert- og dugnadsbygd anlegg.  
 
1.3 Sportslig betydning 
Allikevel har bevisste valg på viktige nyvinninger som snøproduksjonsutstyr og rulleskiløype som 
sikrer helårsdrift ført Hvaltjern skistadion frem som regionens viktigste skisportsanlegg. De sportslige 
fremgangene av anleggssatsingen har gitt 15 internasjonale medaljer og «hundrevis» av nasjonale 
pallplasseringer opp igjennom.  Statistikken taler for seg selv, men det er med dårlig skult stolthet vi 
tillater oss å sitere fra en omtale i lokalpressen nylig der topp-prestasjonene til våre utøvere 
oppsummeres: Ingen over. Ingen ved siden (Indre Akershus Blad, 27.mars 2020).  Vel så stolte blir vi 
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av de mange opplevelsene der hundretalls småunger helt ned til 2 års alder (!) samles til enkle 
karusell-renn og lyser opp i pur mestringsglede når pokalen blinker i hånda!   
I disse dager bygges skiskytterbanen om til ny internasjonal teknisk standard, noe som igjen kan åpne 
for flere nasjonale arrangementer og som forsterker vår intensjon om å videreføre Hvalstjern 
skistadion som det mest komplette og sentrale skianlegget i Lillestrøm kommune – og da er det ikke 
bare beliggenheten omtrent midt på lengdeaksen i den nye storkommunen vi tenker på……  
 
1.4 Allmenn bruk 
Skianlegget inngår i det viktigste allmenne utfartspunktet for tur- og friluftsliv øst i den nye 
storkommunen.  Herfra har skiklubb og kommune samarbeidet om maskinelt utstyr og sørget for 
løyper og utfartsårer over kommunegrenser i over 50 år!  Hvor «bredt» anlegget og bruken av 
området favner har vi mange bevis på gjennom ulike «innsamlingsaksjoner» der publikum er invitert 
med for å skaffe midler til utstyr og tiltak for allmennhetens beste – disse dokumenterer at folk fra 
hele Nedre Romerike bruker Hvalstjern som fast utfartsområde.  Skianlegget med sin kunstsnø og sin 
rulleskiløype står der som et fritt tilgjengelig helårstilbud som allmennheten vet å utnytte – det er 
bare organiserte sportslige aktivitet som er regulert av avtaler og brukstider på Hvalstjern skistadion.   
 
1.5 Utviklingsplan for Hvalstjern skistadion 
Fet skiklubb har en klar ambisjon om å videreutvikle skianlegget og Hvalstjernområdet som det unike 
idrettsanlegget og friluftsenteret det er!  Derfor har Fet skiklubb gjennomført grundige 
fremtidsrettede behovsanalyser for hele vår virksomhet, som med hjelp fra fantastiske profesjonelle 
kontakter nå kan materialiseres gjennom en egen – UTVIKLINGSPLAN FOR HVALSTJERN 
SKISTADION. Dokumentet følger som eget vedlegg til dette høringsinnspillet, og vi henviser til 
elementene og oversiktene som fremgår her gjennom vår videre begrunnelse for høy prioritet av 
Hvalstjernanlegget i kommunes Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.   
 
Skal de viktige nyanleggsbehovene og forbedringspunktene med mål om å sikre et enda bedre lokalt 
tilbud innen vår nasjonalidrett realiseres (skiidretten fortjener fortsatt den tittelen- selv under 
presset fra værgudene), så er skiklubben helt avhengig av en betydelig større offentlig drahjelp enn 
hva historien viser på Hvalstjern skistadion.   Særlig mangelen på toalett/garderobefuksjoner har 
vært en kritisk svakhet fra dag en.  Dessverre tillot ikke skiklubbøkonomien en nødvendig fremføring 
av vann- og avløp i byggefasen, og mange fagre politiske valgkampløfter om offentlig bistand til 
nødvendig sanitærbygg opp igjennom ble med det – kun svidde løfter i valgfleskpanna.  La oss nå 
inderlig håpe og be om at den nye politikkens uttalte mål om å sikre alle barn- og unge kostnadsfrie 
og likeverdig tilbud ved våre idrettsarenaer står seg også for privatdrevne anlegg for individuelle 
utendørsidretter – det bør ikke være noe offentlig forskjellsbehandling mellom veldig dyr 
snøproduksjon for å sikre skiidretten, og dyr hall-/kunstgressoppvarming for å sikre ball-idretter!   
Likestilling her vil gavne langt ut over primærbrukerne, på Hvalstjern det vil åpne for ytterligere 
fleridrettssamarbeid og styrke det allmenne og «døgnåpne» tilbudet ved ett av regionens viktigste 
utfartssteder.  Videreutvikling av anleggene ved Hvalstjern er ekte bredt folkehelsearbeid!   
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2. Beskrivelse av utviklingspunkter med prioritet, kostnadsoverslag og fremdriftsvurderinger  
 
2.1 Tiltak 1 - nytt sentralt servicebygg 
Mulighetsstudien og behovsanalysene som førte frem til den nye utviklingsplanen viste at de 
viktigste støttefunksjonene som mangler, og de drift-/arrangementstekniske utbedringspunktene vi 
ser, kan løses gjennom å oppføre et nytt flerfunksjonelt servicebygg til erstatning for dagens såkalte 
«sekretariat-bygg» midt på stadion.  Detaljene om form, innhold og tekniske funksjoner fremgår av 
utviklingsplanen.  Et nytt multifunksjonsbygg plassert på akkurat dette stedet opprettholder 
anleggets unike «toveis-fokusering samtidig som det fyller 3 viktige hovedoppgaver: 
 

- Først og fremst sanitære installasjoner. 
- Hevet innendørs publikumsareal med toveis utsyn og kjøkken/kafeteriadel. 
- Separat rennteknisk del med spesialtilpasset arkitektonisk utforming.  

 
Normale sanitære tilbud med toaletter og et nøkternt garderobeanlegg tilpasset daglige behov må 
sies å være ett minimumskrav på et mye brukt idrettsanlegg i dag. Tiltaket vil, sammen med 
bespisningstilbud og nye innendørs oppholdsarealer, åpne for flere bruksformål som 
treningssamlinger, økt samarbeid med andre lag- og foreninger, base/utleie for mange typer 
arrangementer osv.  
Separeringen av renntekniske funksjoner og publikumsfunksjoner vil totalt revolusjonere 
arbeidsbetingelsene for datahåndtering, løpende kontrolloppgaver, målkontroll og speakertjeneste 
under renn.  Disse avgjørende renntekniske oppgavene som krever høy konsentrasjon har vært hardt 
presset under de rådende forhold (separasjonsbehovet ble nok undervurdert i den opprinnelige 
planleggingen).   
 
Prioritet: Nytt sentralt servicebygg gis første prioritet i videreutviklingen av Hvaltjern skistadion 
 
Kostnadsestimat/finansiering: Estimert totalkostnad pr 2020 er NOK 17 millioner – hvorav 2 
millioner utgjør fremføring av vann- og avløp fra nærmeste tilkoblingspunkt ved eiendomsgrense 
over Hvalstjernveien.  Kommunale planer om forlengelse av offentlig VA-anlegg østover mot Mork 
kan endre disse forutsetningene.   
Kostnadsnivået alene fordrer ett eget finansielt forprosjekt før idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning kan omsøkes. Vi ser for oss behov for hovedsakelig offentlig finansiering basert 
på spesielle eierskap/bruksavtaler, og/eller et flerklubbsamarbeid etter modell fra eksempelvis Nes 
SKI, som mulige veier. Tettere samarbeid med andre skiklubber i regionen, Fet O-lag og andre er også 
nærliggende.  Fet skiklubb vil etablere et eget forprosjekt med mål om finansiell avklaring innen 
utgangen av 2020.  
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Framdrift: Finansieringsmodell innen utgangen av 2020.  Oppstart søknadsprosesser 2021. 
Byggestart innen 2023. Ferdigstilling innen 2025.  
 
Fet skiklubb ber om prioritet i kommunens temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet som 
legger til rette for angitt framdriftsplan for nytt servicebygg på Hvalstjern skistadion. 
 
2.2. Tiltak 2 – ny sentralkryssing. 
Et toveis rettet flerbrusanlegg medfører nødvendigvis kryssningspunkter i løypenettet.  De 
dugnadsproduserte løype-broene i anlegget ble tilpasset datidens maskinpark og løpsprogrammer i 
en tid der fellesstarter bare var aktuelt ved stafetter.  Dette gir nå «flaskehals-effekter» både for 
nyere prepareringsoppgaver og ikke minst for løperne i samband med fellesstarter, jaktstarter, 
sprint-heat og vanlig puljebasert trening. Eksisterende krysningsbro («tre-brua») med bare ett spor 
snaue 100 meter før målgang utgjør er spesielt uheldig barriere.    
Ved etableringen av rulleskiløypa i 2005 måtte innkommende trasè krysse Hvalstjernveien i plan 
grunnet daværende stigningskrav til universell utforming. Tross god merking utgjør krysningspunktet 
med kjøreveg en åpenbar ulykkesrisiko som vi ønsker å eliminere.   
 
Disse utbedringspunktene, som på Utviklingsplanens oversiktskisse er markert som «ny adkomst med 
kulvert», «ny trebru» og «utvidet betongbro», må sees i sammenheng da disse tiltakene henger fysisk 
nært sammen.  Tiltakene er både sikkerhetsmessig og sportslig viktige. De kan   løses samtidig 
gjennom en utvidelse av betongbroen over Hvalstjernveien som åpner for omlegging/planfri 
veikryssing av rulleskiløype, og nye kulvertløsninger som gir problemfri løypekryssing og forbedret 
publikumsadkomst fra nord. Fellestiltaket betegnes – ny sentralkryssing. 
 
Prioritet: Ny sentralkryssing gis andre prioritet i videreutviklingen av Hvaltjern skistadion. 
 
Kostnadsestimat/finansiering: Tiltaket er kostnadsestimert til samlet NOK 2,8 millioner og ansees 
som så sportslig og sikkerhetsmessig viktig at det kvalifiserer som nyanlegg med spillemiddelandel.    
 
Framdrift: Oppstart søknadsprosesser innen 2024. Byggestart innen 2025. Ferdigstilling innen 2026. 
Framdrift her må sees i sammenheng med hovedprosjektet med nytt servicebygg.  Forrykkes dette 
primære prosjektet kan fremdriftsprioriteringer mellom lavere prioriterte tiltak endres.  
 
Fet skiklubb ber om prioritet i kommunens temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet som 
legger til rette for angitt realisering av ny sentralkryssing på Hvaltjern skistadion. 
 
2.3 Tiltak 3 – ny sprintløype 
Sprint innen langrenn var ikke «oppfunnet» når Hvalstjern skistadion ble planlagt – derfor mangler 
anlegget korte løypetraseer med egnet kurvatur.  Total høydeforskjell på eiendommen vest for 
Hvalstjern er bare ca. 15 m – dette innebærer at kortere løyper må legges i sløyfer på tvers av 

168

file:///C:/Users/hansp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IBE64CP2/www.fetskiklubb.no


 
 

Fet Skiklubb 
 
 

 
 Fet Skiklubb 

Besøksadresse:  Hvalstjern Skistadion 
Postadresse: P.B.45 , 1900 Fetsund 
Bankkonto: 1280.27.44143 

Organisasjonsnummer: 986 103 856 
Hjemmeside: www.fetskiklubb.no 

 

høydekoter, kanskje også med noe terrengarrondering, for å oppfylle stigningsnormer.  Det 
tilstøtende terrenget sør for det regulerte stadionområdet består av kommunal skog.  Restarealet 
mellom skistadion og Heia industriområdet vil være egnet for sprintløyper.  Innspill om båndlegging 
av dette området til stadion-utvidelse vil bli fremmet ved oppstart av neste kommuneplanrullering 
høsten 2020.  
Utviklingsplanen har foreløpig bare skissert mulig trasè for ny sprintløype med de røde sløyfene sør 
på oversiktplansjen. Detaljplanlegging er ennå ikke gjennomført, men fremtidig koblingspunkt mot 
inngangsløype til skiskytterbanen klargjøres i samband med prosjektet som pågår der i disse dager.  
En ny sprintløype tett på stadion kan nås med mindre tilpasninger på eksisterende 
snøproduksjonsutstyr, og den vil gi markant sportslig forbedring for alle grener/øvelser som benytter 
kortere løypetraseer.  Tiltaket vil også ha stor betydning for generelt etterspurt kapasitetsøkning på 
kunstsnø. Fet skiklubb har strukket seg langt for å slippe til andre klubber i vårt anlegg når 
kunstsnøløypa har vært eneste tilbud «i mils omkrets» - i perioder så langt at det har gitt utfordringer 
for vår egen sportslige aktivitet.    
 
Prioritet: Ny sprintløype gis tredje prioritet i videreutviklingen av Hvalstjern skistadion. 
 
Kostnadsestimat/finansiering: Tiltaket er kostnadsestimert til NOK 5,5 millioner i asfaltert utførelse 
(basert på priser for gang/sykkelvei-tiltak), men prisen kan trolig reduseres hvis en tilstreber 
traseføring uten kryssing av intern kjørevei. Nyanlegget vil kvalifisere for spillemiddelbidrag.  
 
Framdrift: Oppstart søknadsprosesser innen 2025. Byggestart innen 2026. Ferdigstilling innen 2027. 
Framdrift her må sees i sammenheng med hovedprosjektet med nytt servicebygg.  Forrykkes dette 
primære prosjektet kan fremdriftsprioriteringer mellom lavere prioriterte tiltak endres.  
 
Fet skiklubb ber om prioritet i kommunes temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet som 
legger til rette for angitt framdriftsplan for ny sprintløype m.v. ved Hvaltjern skistadion. 
 
2.4 Tiltak 4 – videreføring av kunstsnøanlegg 
Mer og mer tyder på at motstandsdyktige kunstsnøsåler blir en absolutt forutsetning hvis skiløyper i 
lavlandet skal stå imot hyppige mildværsperioder med regn.  Så langt er snøproduksjonsutstyret vårt 
tilpasset sentralanlegget (snøproduksjon på «åpne flater» og en 2 km løype).  Kunstsnø kan også 
produseres i depot for utkjøring, men en videreføring av faste installasjoner som muliggjør 
produksjon «rett i løypa» vil være svært ressursbesparende.  Nåværende fastmonterte utstyr er nær 
kapasitetsgrensen.  En forventet økt sambruk med andre klubber i kunstsnøanlegg kan forsterke 
ønsker om kapasitetsøkninger.  Enn så lenge er ikke en videreutvikling av direkteplassert 
kustsnøanlegg utredet («lanse-produksjon» med faste rørgater for luft/vann).  Tiltaket fremgår 
derfor ikke av nåværende utviklingsplan og har således heller ikke oppgitt prioritet eller fremdrift.   
Større offentlig involvering i drift av lysløyper kan endre forutsetningene.  
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2.5 Tiltak 4 – nytt belysningsanlegg 
De aller fleste lampene i lysløypa ved Hvalstjern er originalarmaturer fra tidlig 70-tall med 125 W 
gasspærer – dvs. lyskilder som er ute av produksjon.  Samme lyskilde inngår i de fleste lampene på 
stadionanlegget fra 1990.  Noen armaturer er byttet til moderne led-teknologi i samband med 
vedlikehold, men en samlet modernisering av hele lysanlegget er foreløpig ikke utredet. Totalskifte til 
moderne lavenergikilder vil åpenbart være energibesparende og gi en markant miljøgevinst.  
En slik investering i ei fritt tilgjengelig lysløype med betydelig allmenn bruk anser vi allikevel som et 
naturlig offentlig ansvar.  Videre drift og vedlikeholdsansvar for lysløypa på Hvaltsjern vil bli drøftet 
med kommunen og inngår derfor ikke i skiklubbens utviklingsplan med angitt prioritet og framdrift.  
 
3. Allmenne hensyn - samarbeidsavtaler med kommune m.v 
 
3.1 Avtale om allmenn løypekjøring i marka 
Fet skiklubb og Fet kommune v/skogbestyrer, og i det senere teknisk etat, har delt eierskap i 
maskinpark og samarbeidet om offentlig løypekjøring helt siden den første snøscooteren ble skaffet 
til veien på slutten av 60-tallet.  Først når dagens moderne løypemaskin kom i 2011 (etter gave fra 
Gjensidigestiftelsen) har skiklubben hatt ene-eie på prepareringsutstyr, men siden da har vi til 
gjengjeld hatt avtale med kommunen om bruk- og vedlikehold slik at kommunalt ansatte har 
benyttet skiklubbens maskin til allmenn løypekjøring på dagtid.  Lillestrøm kommunes ansvar for 
avtalen er nå overtatt av idrettsadministrasjonen og innledende møte om avtaleforlengelse er 
allerede avholdt med målsetning om fornyelse.  Skiklubbens intensjon er at vilkårene for allmenn 
løypekjøring i marka fra Hvalstjern skal optimaliseres ut fra de forutsetningene som været til enhver 
tid setter.  
 
3.2 Nye arealer til idrettsformål og generell økt fysisk aktivitet 
Som nevnt under punkt 2.3 ovenfor ligger det «inneklemte restarealer» med kommunal skog mellom 
Heia industriområde og Hvalstjern sør for skistadion.  Området utgjør ca. 63 daa (g/bnr 436/1) og vil 
kunne gi rom for ønsket sprintløype og ellers nye sportslige elementer som skileik-område/kuleløype, 
faste og allment tilgjengelige installasjoner for styrketrening etc.  Arealer i umiddelbar nærhet til 
stadion kan enkelt nås med begge våre teknologier for snøproduksjon (både vifte- og 
lanseteknologien) – noe som forenkler forutsetningene for kunstsnøproduksjon.  
Skiklubben har forhåndsvarslet innspill til neste kommuneplanrullering (samtale med 
planmyndigheten), men det vil være en betydelig styrke om også kommunens temaplan for idrett, 
friluftsliv og fysisk aktivitet kan omtale dette arealet som et naturlig ekspansjonsområde for både 
idrettslige formål og område for generell tilrettelegging for allmenn fysisk aktivitet.  Området 
omslutter bl.a. den skogsbilveistrekningen sør for stadion (Postmyrveien) som skiklubben preparerer 
og merker som «hundeløype» vinterstid – området er derfor en yndet hundeluftestrekning.  
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Vi ber om at den kommunale skogseiendommen 436/1 sør og sør-vest for Hvalstjern skistadion 
utpekes som arealer egnet til idrettsformål og allmenne lavterskeltilbud for fysisk aktivitet i 
temaplanen.  
 
4. Oppsummering og konklusjoner. 
 
Fet skiklubb sine prioriterte planer for videreutvikling av Hvalstjern skistadion oppsummeres i 
nedenstående tabell.  Vi ber om at tiltakene legges inn med høy prioritet i den nye temaplan for 
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for Lillestrøm kommune, med særlig vektlegging av offentlig 
involvering for realisering av nytt servicebygg med nødvendige sanitæranlegg.  Nærmere 
begrunnelser fremgår av de punktvise omtalene over.  
 

Tiltak Prioritet Kostnadsestimat Ønsket framdrift  

Nytt servicebygg 1.prioritet NOK 17 millioner Søknader 2021 – ferdigstilling 2025 

Ny sentralkryssing 2.prioritet NOK 2,8 millioner Søknader 2023 – ferdigstilling 2026 

Ny sprintløype 3.prioritet NOK 5,5 millioner Søknader 2024 – ferdigstilling 2027 

Utvidet 
kunstsnøanlegg 

Uprioritert Ikke avklart Avhenger av offentlig samarbeid om 
etablering og drift 

Nytt belysning 
lysløype 

Uprioritert Ikke avklart Avhenger av offentlig involvering i 
investering og drift 

 
 
 
Vennlig hilsen  
Fet skiklubb 
 
Ole-Kristian Amundsen      Hans Petter Buvik 
Leder       sekretær  

 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent  
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Lillestrøm kommune 

Pål Thoreid  
Thor Ragnar Sandness 
postmottak@lillestrom.kommune.n o 

                       31.mars 2020 

 
Innspill til temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 
Lillestrøm kommune har bedt om innspill til den nye temaplanen for idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet. Kommunens fire svømmeklubbene har i lengre tid jobbet sammen på 
oppdrag fra idrettsrådet, blant annet med en rapport om fremtidig svømmehallstruktur i 
Lillestrøm kommune. Med bakgrunn i denne rapporten, men også på basis av et bredere 
samarbeid svømmeklubbene i mellom, er vi glade for å kunne bidra med våre innspill til 
temaplanen. 

Innspillene er delt inn i fem hovedelementer: 
1. Svømmehallstruktur i Lillestrøm kommune – med forslag på kort og lang sikt 
2. Mer og enda bedre offentlig – frivillig samarbeid 
3. Etablering av utendørs svømmearenaer 
4. Behov for gode tilskuddsordninger og driftsavtaler 
5. Oppgraderingsbehov i eksisterende svømmehaller 

Merk at det sammen med dette dokumentet følger med to vedlegg! 

1. Svømmehallstruktur i Lillestrøm kommune – med forslag på kort og lang sikt 
Våren og sommeren 2019 ble det gjort et omfattende arbeid i svømmeklubbene på oppdrag 
fra de tre idrettsrådene. Dette er sammenfattet i en egen rapport som vi legger ved i sin 
helhet. Vi ber om at dette dokumentet tas inn som et eget innspill til temaplanen, og at 
hovedpunktene tydelig synliggjøres der. Rapporten ble ferdigstilt og oversendt kommunen 
19.september 2019. Den ble også presentert på et eget møte 5.februar 2020, og inneholder 
også våre råd og tanker rundt et mulig nytt svømme- og badeanlegg på Strømmen som 
Thon-gruppen har foreslått. Et av hovedpoengene der er at det nå raskt (før sommerferien 
2020) bør komme en avklaring på om Lillestrøm kommune ønsker å få på plass en avtale 
rundt bruken av dette tenkte anlegget for å avhjelpe det akutte behovet for mer vannflate i 
Strømmen-Skjetten-Lillestrøm området. Idretten har i denne forbindelse kommet med helt 
konkrete råd om hvilke aspekter som bør ivaretas i en eventuell avtale. 

Blir det ikke en avtale rundt bruken av et mulig anlegg på Strømmen er det da viktig at 
kommunen raskt tar neste steg i prosessen. Svømmeklubbene ber i så fall kommunen 
snarest mulig vurdere forslaget som Triton Lillestrøm spiller inn til temaplanen om å bygge 
et svømmeanlegg i samarbeid med kommunen. 

Samtidig er det viktig at kommunen raskt treffer tiltak for å imøtekomme det akutte behovet 
for mer vannflate på Sørumsand. Både vår rapport og skolebehovsplanen viser at det er en 
stor underdekning i forhold til tilgjengelige vannflater på Sørumsand. 

1 

172



 

                                                                                           

2. Mer og enda bedre offentlig – frivillig samarbeid 
Frivilligheten er en stor og avgjørende ressurs i Norge, og Lillestrøm kommune er intet 
unntak. Den nye storkommunen vil stå overfor et sett med utfordringer i årene som 
kommer. Frivilligheten generelt, og kanskje svømmeklubbene spesielt, sitter på mye 
kompetanse og erfaring som vi ønsker å dele med det offentlig, og som vil gjøre at vi 
sammen kan møte de kommende utfordringene enda bedre. Dette kan i større grad 
synliggjøres i kommunens planverk. Det er for eksempel opparbeidet mye lokal erfaring i de 
tidligere kommunene Fet, Skedsmo og Sørum på hvordan skolene kan ta i bruk 
svømmeklubbenes erfaring i opplæringsøyemed, samtidig som det fulle ansvaret for 
opplæring og oppfølging av elever forblir hos skoleeier og skoler. Her har vi eksempler på 
modeller som er utviklet, testet og vist seg å fungere godt i praksis. Det bør være et godt 
grunnlag å bygge videre på for et enda bedre og bredere samarbeid i fremtiden. Andre 
prosjekter som for eksempel lyttevenn, den kulturelle skolesekken og valgfaget innsats for 
andre er også eksempler på gode offentlig – frivillige samarbeid. Vi tror slike samarbeid bør 
vektlegges i større grad, og derfor beskrives i temaplanen for idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet. Da vil denne ressursen og de mulighetene som ligger der i større grad bli tatt i bruk 
på en god måte i fremtidens skole i Lillestrøm. 

3. Etablering av utendørs svømmearenaer 
Open water og triathlon er idretter som har tatt i bruk kommunens vann, sjøer og elver til 
både kurs, trening og konkurranser. Dette er breddeaktiviteter som gir et stort, positivt 
bidrag til folkehelsen. Vi ønsker å utvikle flere arenaer for å gjøre utøvelse av utendørs lek, 
trening og konkurranser i vann mer attraktive, men også sikrere for alle innbyggerne. 

Glomma mellom Sørumsand og Fetsund 
Med rett veiledning er Glomma en spennende og trygg svømmearena. Vi bruker den 
regelmessig til kurs og trening gjennom sommerhalvåret, og også til en årlig, 
internasjonal konkurranse. Denne arenaen ønsker vi å videreutvikle gjennom å 
etablere 4-5 faste flåteinstallasjoner i elva. Disse kan brukes som hvileplattformer 
under trening og kurs, som rene badeplattformer på en god sommerdag, og som 
sikkerhetsinstallasjoner under konkurranser. Flåtene er tenkt bygget i sammen stil 
som flåtene ved Fetsund Lensemuseum slik at man kobler verneverdig norsk 
industrihistorie sammen med moderne og trygg bruk av elva. Man skal også kunne 
legge til med båt ved disse flåtene. Flåtene forankres i tømmerpåler slått ned i bunn 
eller i permanente bøyer som er ankret forsvarlig på bunn, og de legges i sikkerhet 
inntil eller på land ved flom og om vinteren. 

Gansvika, Heiavannet og Hvalstjern 
Både Gansvika, Heiavannet og Hvalstjern brukes som vanlig badeplasser, trenings- og 
kursarenaer, og som konkurransearenaer. Det er viktig at man etablerer fiskeforbud i 
sonene som brukes til bading og svømming, da er det nok plass til alle. På denne 
måten sørger vi for at badesonene er frie for sluker på bunn og annet man kan skade 
seg på. Det bør regelmessig fylles på med sand slik at dette forblir attraktive bade- og 
svømmeplasser.  
Beachpolo (utendørs vannpolo) er en relativt ny sport i Norge som har et stort 
potensial. Vi ønsker at det i Heiavannet etableres to beachpolobaner med faste 
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bøyer, skilletau og mål, samt tilhørende flytebrygger. Dette kan brukes til lek og moro 
for alle, men også til trening og konkurranser. 
I Gansvika og på Hvalstjern ønsker vi at det settes ned faste bøyer som brukes til å 
lage trim- og svømmeløyper med en gitt avstand. Dette beskrives med en oversiktlig 
plakat på land. Ved konkurranser kan man feste ekstra store bøyer på disse stedene 
for å gjøre konkurransearenaen både mer synlig for deltakerne og for 
sikkerhetspersonell. Alle “inngrepene” over er relativt små og enkle å få på plass, 
men har en stor verdi for alle som ønsker å bruke arenaene mer enn de gjør i dag. 

4. Behov for gode tilskuddsordninger og driftsavtaler 
Det er viktig at velfungerende ordninger fra de «gamle» kommunene Fet, Skedsmo og Sørum 
finner veien inn i Lillestrøm kommune. Samtidig er det viktig at det blir så like driftsforhold 
som mulig for alle kommunens idrettslag. Når det gjelder svømmeklubbene er vi opptatt av 
de følgende hovedpunktene: 

Tilskuddsordninger 
I skrivende stund kan idrettslagene i Lillestrøm kommune “bare” søke om sesongleie 
av idrettsanlegg, generelt driftstilskudd og tilskudd til integreringsarbeid gjennom 
kommunen. Behovene våre er vesentlig større enn det. I tidligere Fet kommune var 
det for eksempel mulig å søke om støtte til relativt små folkehelseprosjekter gjennom 
såkalte partnerskapsmidler. Det ga idrettslagene mulighet til å gjennomføre 
målrettede tiltak mot sårbare grupper hvor egenandelene deltakerne måtte betale 
kunne gjøres svært lave. Denne typen ordninger bør man forsøke å reetablere i den 
nye kommunen. Aktivitetskortene som man hadde i tidligere Skedsmo kommune er 
også et tiltak som er viktig å videreføre. Riktignok er dette rettet mot enkeltbrukere 
og således ikke noe idrettslagene selv søker på, men det er viktig at informasjon om 
ordningen (hvis den videreføres) gjøres tilgjengelig på en god måte for alle. Videre 
bør det også være mulig for idretten å søke om arrangementsstøtte, nåværende 
informasjon på kommunes nettsider om søknadsordninger virker å utelukke idretten 
fra arrangementsstøtte. 

Driftsavtaler og tilskudd til kommunens folkebad 
Flere av svømmeklubbene drifter allerede gjennom mange år forskjellige 
folkebadtilbud på vegne av kommunen. Enkelte har driftsavtaler og mottar tilskudd 
for innsatsen mens andre ikke gjøre det. Vi ønsker at kommunen etablerer gjensidige 
gode avtaler med svømmeklubbene slik at innbyggerne får et godt nok tilbud. Vi ber 
også kommunen vurdere om svømmeklubbene i større grad kan bidra til den daglige 
driften av bassengene. 

Økt og gratis utleie av opplæringsbasseng til frivilligheten 
Vi har stor aktivitet i kommunens opplæringsbasseng og tilrettelegger for mange 
forskjellige grupper som for eksempel baby- og småbarnssvømming, vanngym for 
overvektige og gravide, og barnehagesvømming. Dessverre er vår mulighet for bruk 
av disse bassengene svært begrenset, ofte er de utleid til private aktører. Vi ønsker at 
frivillige organisasjoner foretrekkes ved bassengfordelingen. Videre er leien 
svømmeklubbene må betale for bassengene svært høy. For Triton Lillestrøm utgjør 
denne leien på årsbasis mer enn 200.000 kr. Vi ønsker at opplæringsbassengene på 
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lik linje med andre kommunale anlegg er gratis for idretten og svømmeklubbene. 

Større forutsigbarhet rundt planlagte stengninger  
Svømmeklubbene i Lillestrøm kommune holder svært mange innbyggere i aktivitet. 
Dessverre er det til tider vanskelig å få vite hvilke bassenger som planlegges stengt, 
og for hvilke perioder det gjelder. Vi ønsker at bassengenes åpningstider bestemmes i 
samarbeid med svømmeklubbene minst et halvt år før en eventuell planlagt 
stengning. Dette er viktig for forutsigbarheten både for klubbene, deres instruktører 
og deltagere på trim-, kurs- og treningspartier. 

Åpne basseng i ferier 
Romjul, påske og andre ferier er treningsintensive perioder for 
konkurransesvømmere, og det er derfor viktig med tilgang til basseng. Videre gis det 
flere ferietilbud til utsatte lavinntektsgrupper, som vi tilstreber å gi gode opplevelser 
når andre kanskje reiser bort. Vi ønsker derfor at nok vannflater holdes åpne i ferier 
slik at alle disse gruppene får et fullgodt tilbud. Her ligger det også muligheter for 
felles prosjektsøknader som kan gi betydelig støtte fra for eksempel “Nasjonal 
tilskuddsordning for å inkludere barn og unge” hos Bufdir. Fet Svømmeklubb har 
sammen med tidligere Fet kommune gjennomført “Gratis folkebad i ferier” med 
støtte fra denne ordningen de siste årene. 

Drift av Nebbursvollen Friluftsbad 
Nebbursvollen er en perle midt i Lillestrøm by. Bruken av anlegget er naturligvis svært 
væravhengig. Vi observerer også at lave vanntemperaturer ofte bidrar til at 
bassenget brukes mindre både når det er godt og dårlig vær, til tross for potensialet 
anlegget har. Vi ønsker derfor at det tilrettelegges for at badet kan brukes av alle 
målgrupper i kommunen ved å ha høyere vanntemperatur (minst 26 grader) i de få 
sommermånedene det er åpent. Dette vil bidra til å øke besøkstallene til 
Nebbursvollen for lokalbefolkningen, enten det er sol og varmt eller en vanlig 
sommerdag med litt nedbør.  
Videre ønsker vi at svømmeklubbene i Lillestrøm kommune får gratis tilgang i 
anleggets åpningstid til organisert trening, tilsvarende det man har i de andre 
kommunale svømmehallene ellers i året. 
Nebbursvollen har tidligere også blitt brukt til store nasjonale mesterskap slik som 
NM. Dessverre er det i dag store begrensninger i mulighetene for arrangementer på 
grunn av frykt for tapte inntekter. Vi ønsker at anlegget kan brukes til å arrangere 
svømmestevner minst to dager i året.  
Aktiviteter i regi av svømmeklubbene skaper flere besøkende i form av deltakere og 
foresatte som bruker anlegget. Dette skaper liv og idrettsglede i hele anlegget. Triton 
Lillestrøm vil også i et eget innspill til temaplanen søke om å drifte aktivitetene og 
folkebadet på Nebbursvollen. 

Drift av Kuskerudnebben Friluftsbad 
Kuskerudnebben er en annen av våre perler, et flott utendørs bade- og 
svømmeanlegg som ligger i naturskjønne omgivelser helt inntil Glommas bredder på 
Sørumsand. Sørumsand IF svømmegruppe ønsker å ta på seg å drifte aktivitetene og 
folkebadet på Kuskerudnebben på fast basis, slik de gjorde sommeren 2019, men da 
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kanskje i enda større grad enn de fikk anledning til. 

5. Oppgraderingsbehov i eksisterende svømmehaller 
Vedlikeholdsbehovet for de ulike bassengene i Lillestrøm kommune varierer mye. Vi har 
imidlertid begrenset kompetanse om og oversikt over den tekniske tilstanden. Derfor ønsker 
vi en ny vurdering av alle kommunens basseng. Det vil gi oss svar på antatt levetid, og hvilke 
oppgraderingsbehov som eventuelt er nødvendige for videre sikker drift. 

Kommunen legger FNs bærekraftsmål til grunn for valgene som tas for rehabilitering. Det er 
derfor avgjørende å se bassengenes tilstandsrapport og vedlikeholdsprioriteringer i 
sammenheng med miljøperspektivet. Med en langsiktig oppgraderingsplan tett knyttet til 
utvikling av nye anlegg vil det også bli lettere å ta i bruk spillemidler der det lønner seg. 

Vi har i tillegg lagt ved en kort beskrivelse av det vi ser som sentrale og nødvendig 
oppgraderingsbehov i hallene vi kjenner godt nok fra vårt daglige virke.  
 
 

 (elektronisk godkjent)    (elektronisk godkjent)          (elektronisk godkjent)              (elektronisk godkjent) 

    Roar A. Olsen       Trine E. Eide       Dag Rinden            Marcel Rosenberg 

                                               

 

Vedlegg 1: Idretten i Lillestrøm kommune - anbefalinger fremtidig svømmehallstruktur 

Vedlegg 2: Oppgraderingsbehov i eksisterende svømmehaller i Lillestrøm kommune 
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1. 

 

Idretten i Lillestrøm kommune 
Anbefalinger fremtidig svømmehallstruktur 

 

Forord 

 
 
Idrettsrådene i Fet, Skedsmo og Sørum har hatt en arbeidsgruppe bestående av de 4 
svømmeklubbene i nye Lillestrøm kommune i arbeid med oppgave å komme med 
innspill og anbefalinger til fremtidig svømmehallstruktur i Lillestrøm kommune. 
Gruppen har også sett på og vurdert tilbudet fra Olav Thon Gruppen om tilgang til det 
mulige bade- og svømmeanlegg på Strømmen. Resultatet av arbeidet som er gjort er 
sammenfattet i denne rapporten. 

Den eksisterende bassengkapasiteten i kommunen er i dag fullt utnyttet og det er 
snakk om en reell underdekning. Bassengene har en gjennomsnittsalder på rundt 45 
år. Levetiden for et svømmeanlegg ansees å være omtrent 40 år. Drifts- og 
vedlikeholdskostnadene for disse er store og flere av de blir ofte stengt på kort varsel 
på grunn av driftsproblemer. 

I fremtiden anbefales det å bygge anlegg med flere og større vannflater som vil gi en 
mer kostnadseffektiv drift og hvor man kan ha flere brukergrupper samtidig i aktivitet.  

Et mulig fremtidig svømme- og badeanlegg på Strømmen vil kunne være med på å øke 
bassengkapasiteten i Strømmen-Skjetten-Lillestrøm området. Dette vil kreve en god 
avtale mellom kommunen og Olav Thon gruppen både når det gjelder omfang av 
tilgang og tilhørende pris. Idrettsrådene anbefaler at Lillestrøm kommune innleder 
reelle forhandlinger med Olav Thon Gruppen for raskt å få avklart om svømme- og 
badeanlegg på Strømmen vil kunne være med på å dekke en del av det akutte behovet 
for mer vannflate.  

Arbeidsgruppen har bestått av Roar A. Olsen (Fet Svømmeklubb), Trine E. Eide 
(Skedsmo Svømmeklubb), Dag Rinden (svømmegruppa i Sørumsand IF) og Marcel 
Rosenberg (Triton Lillestrøm Svømme- og Triatlonklubb). 

Lillestrøm, 19.09.2019 

 

 

Lillestrøm idrettsråd, Interimstyret 
Arne Kalstadstuen 
Leder 

Roar A. Olsen 
Leder av arbeidsgruppen 
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Svømmehallstruktur - rapportsammendrag 
Status og behov 
Gjennomsnittlig alder for de 18 bassengene (se vedlegg 1) i Lillestrøm kommune er rundt 45 
år – levealderen regnes normalt til å være omtrent 40 år. Selv om flere av bassengene har 
vært gjennom oppgraderinger de siste årene er tilstanden utfordrende og fremtiden kritisk.  
I tillegg er det et stort behov for mer vannflate, underdekningen er i dag på minst 20%. 
Behovet er størst på Sørumsand og i Strømmen-Skjetten-Lillestrøm området. Utover dette 
øker behovet for nye vannflater de neste 10-15 årene. Det er da naturlig å tenke seg en ny 
hall i tilknytning til Skedsmokorset, og en ny hall i området Garderåsen - Hovin - Vigernes. En 
løsning er at kommunen bygger de nye svømmehallene selv. Dette kan suppleres med at 
idretten selv bygger et eller flere nye anlegg i samarbeid med kommunen. En avtale om bruk 
av et mulig svømmeanlegg på Strømmen vil kunne dekke en del av det akutte behovet.  

Større og færre haller - mer effektiv drift  
Større haller gir muligheter for en mer effektiv drift og flere brukergrupper kan være i 
aktivitet samtidig. Erfaringer fra sentralisering av svømmeundervisningen i skolene viser at 
dette har bedret kvaliteten. Større anlegg vil også enklere dekke behov for terapibasseng og 
ikke minst behovet for et godt folkebadtilbud. Så langt det er mulig bør innbyggernes ønske 
om et fortsatt tilbud i sine lokale nærmiljø hensyntas parallelt. Det bør være kontinuerlig 
aktivitet gjennom hele dagen i alle bassengene. 

Bade- og svømmeanlegg på Strømmen 
Olav Thon Gruppen planlegger i tilknytning til Strømmen Storsenter et bade- og 
svømmeanlegg som kan realiseres i løpet av 2 – 3 år. Pristilbudet som i mai ble sendt 
kommunen er for høyt ut ifra de timene som er tilbudt. Kommunen trenger vesentlig større 
tilgang til bassenget, det er behov for tilgang tilsvarende et fullt distriktsanlegg1. Hvis det 
inngås en avtale/samarbeid med Olav Thon Gruppen er det en forutsetning at skole- og 
barnehagesvømmingen i området legges her på dagtid. En del andre krav må også stilles. 
Anlegget vil være med på å øke kapasiteten for terapibasseng vesentlig i Lillestrøm 
kommune og ikke minst vil man få et bedre folkebadtilbud. Man bør etablere en tettere 
dialog med Olav Thon Gruppen slik at prosessen ikke trekker unødig ut i tid slik at man nå 
raskt får en avklaring på om dette kan være en del av en løsning for å dekke det akutte 
behovet for mer vannflate. 

Plan for bygging av nye svømmeanlegg  
Man må samordne ”Temaplan for park og idrett” og ”Skolebehovsplan” for Lillestrøm 
kommune slik at man får en enhetlig plan for bygging av svømmehaller, rehabilitering og 
utfasing av de eldste anleggene. Bare slik legger man optimalt til rette for den lovpålagte 
svømmeundervisningen i skolen, idrettens behov for trenings- og konkurransearenaer og 
mosjon og folkehelse. Det er viktig at planen tar hensyn til at noen av de eksisterende 
svømmehallene vil kunne bli stengt permanent på kort varsel. Dette vil kunne fremtvinge 
nye prioriteringer av hvilke haller som må bygges/rehabiliteres først. 
 

 
1 Inneholder minst et hovedbasseng på 25m x 15,5m og et opplæringsbasseng på 12,5m x 8,5m (heve-/senkebunn). 
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Svømmehallstruktur i Lillestrøm kommune  
Idrettsrådene i Fet, Skedsmo og Sørum har nedsatt en arbeidsgruppe med oppgave å komme 
med innspill og anbefalinger til fremtidig svømmehallstruktur. Målet er på best mulig måte å 
legge til rette for idrettens behov for trenings- og konkurransearenaer, og samtidig ta 
hensyn til kjente behov innenfor den lovpålagte svømmeundervisningen i skolen og mosjon 
og folkehelse. Arbeidet ble påbegynt våren 2017 gjennom et samarbeid mellom de fire 
svømmeklubbene, og overtatt og videreført av arbeidsgruppen våren 2019. 

Dagens bruk av bassengene – status og kapasitet 
Gjennomsnittlig alder for de 18 bassengene er rundt 45 år, selv om en del av bassengene har 
vært gjennom oppgraderinger siden de ble bygget. I seg selv gjør alderen og tilstanden på 
bassengene at nåsituasjonen er utfordrende og fremtiden kritisk. Levealderen på 
svømmehaller beregnes normalt til å være 40 år. 14 av våre 18 basseng er over 40 år! De 
fleste bassengene er ikke beregnet til den bruken som kreves i dag. Ikke-planlagte 
stengninger er noe som skjer hyppig. I tillegg gjør nye krav til svømmeopplæring for de 
yngste i skolen at flere av bassengene er uegnet, de er rett og slett for dype.  

Den eksisterende bassengkapasiteten er i dag fullt utnyttet og det er allerede en klar 
underdekning av behovet for vannflater. Triton har ventelister for svømmekurs i sitt 
kjerneområde. Svømmegruppa i Sørumsand IF har i dag fulle kurs uten at man 
”markedsfører” sine tilbud, det er ikke bassengkapasitet til å ha den aktiviteten som 
befolkningsgrunnlaget tilsier. I Sørumsand er det også stor underdekning med tanke på 
behovene innenfor den lovpålagte svømmeundervisningen i skolen. Innbyggerne i hele den 
nye storkommunen har i tillegg for liten tilgang til offentlig bading (folkebad). Dette er 
uheldig for folkehelsa da svømming, eller bading, egner seg ypperlig for å komme i gang med 
en mer aktiv livsstil. I vann føles kroppen nærmest vektløs. Samtidig er det stor motstand 
mot bevegelse. Det betyr at man enkelt kan kombinere tilbud for de som tradisjonelt har 
vært i lite aktivitet sammen med trening for selv erfarne mosjonister og til og med 
konkurransesvømmere. 

For en befolkning på rundt 85.000 innbyggere kreves i følge Norges Svømmeforbund (NSF) 
et sted mellom 4 til 8 distriktsanlegg2 (avhengig av befolkningstetthet og avstander). I 
tillegg er det behov for et hovedanlegg3. I total vannflate representerer dette et sted 
mellom 3300m2og 5300m2. I dag har vi totalt tilgang til rundt 2650m2 helårs vannflate. 
Totalkapasiteten er altså i hvert fall 20% for liten, men med tanke på den geografiske 
spredningen av våre lokale sentra er underdekningen vesentlig høyere. 

Både den faktiske hverdagen i svømmeklubbene og skolene, samt nasjonale anbefalinger, 
dokumenterer en klar underdekning på minst 20%. Det er et akutt behov for mer vannflate, 
per i dag i hovedsak på Sørumsand og i området Skjetten – Strømmen – Lillestrøm. 

 
2 Et hovedbasseng på 25m x 15,5m og et opplæringsbasseng på 12,5m x 8,5m (heve-/senkebunn). Distriktsanleggene kan 
være litt forskjellige, f.eks. ett med 8 baner (21m bredt), ett annet  med 1m svikt og 3m fast stupemuligheter. 
3 Et hovedbasseng på 50m x 25m samt stupebasseng og et opplæringsbasseng på 12,5m x 8,5m (heve-/senkebunn). 
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Fremtidige behov for tilgang til basseng 
Akershus fylkeskommunes befolkningsprognoser viser at Lillestrøm kommune vil begynne å 
nærme seg 100.000 innbyggere tidlig på 2030-tallet. Anbefalinger fra NSF tilsier da et behov 
for 4 til 10 distriktsanlegg og et hovedanlegg, totalt rundt 3300m2og 6300m2 vannflate. 

Svømmeklubbene har en økende deltagelse fra kommunens innbyggere på de forskjellige 
vannaktivitetene. Sammen med den forventede befolkningsøkningen tegner dette et klart 
behov for tilgang til enda mer vannflate i de neste 10-15 årene. Lillestrøm kommune vil være 
langstrakt og ha mange lokale sentra som vil kreve flere distriktsanlegg enn minimumet 
angitt ovenfor. 

Behovet utover det akutte for tilgang til mer vannflate er økende over de neste 10-15 årene 
og vil kreve bygging av nye distriktsanlegg. 

Større haller og mer effektiv drift - alle haller i bruk hele tiden 
Fremtidige Lillestrøm kommune har i dag i alt 18 svømmehaller, hvorav flere er 
uhensiktsmessige små. Dette gir høye vedlikeholds- og driftskostnader. 

Større vannflater vil gi muligheter for vesentlig bedre bruksmodeller med flere 
brukergrupper i aktivitet samtidig. Erfaringer fra svømmeundervisningen i skolene viser også 
helt klart en mer effektiv svømmeundervisning når fokus er på kontinuerlig bruk av 
vannflatene. Antallet instruktører/lærere som er aktive i svømmeundervisningen kan 
reduseres, i tillegg blir disse mer erfarne og dyktigere pedagoger i vann. Denne tilnærmingen 
er også i tråd med NSF sine anbefalinger. 

I tillegg til å dekke behovet for mer vannflate bør kommunen vurdere å sentralisere 
aktivitetene i vann til færre haller enn man har i dag og sørge for at de er fylt med aktivitet 
hele tiden. Så langt det er mulig bør innbyggernes ønske om et fortsatt tilbud i sine lokale 
nærmiljø hensyntas parallelt, gjennom en langsiktig plan for å etablere distriktsanlegg i 
rimelig nærhet til kommunenes skoler og barnehager der det er mulig. 

Hvordan dekke behovet for tilgang til vannflater 
Utviklingen av en god svømmehallstruktur i fremtidige Lillestrøm kommune forutsetter at 
man ser idrettens behov for trenings- og konkurransearenaer, den lovpålagte 
svømmeundervisningen i skolen og mosjon og folkehelse samlet. Dette krever en helhetlig og 
langsiktig utviklingsplan. Det er helt klart flere mulige løsninger på utfordringene. Likevel 
trer noen klare behov og alternativer frem: 

● Behovet for mer vannflate på Sørumsand er helt klart. Dette kan ikke dekkes gjennom 
rehabilitering av eksisterende anlegg, her er bygging av et nytt distriktsanlegg påkrevd. 
Dette bør skje så raskt som mulig, med ferdigstillelse innen august 2024. 

● Behovet for mer vannflate i området Skjetten – Strømmen – Lillestrøm er like klart. Her er 
det flere mulig løsninger. Den raskeste er via det tenkte bade- og svømmeanlegget til Olav 
Thon Gruppen på Strømmen (kan realiseres innen 2-3 år). Imidlertid er tilbudet som er 
gitt kommunen fra Olav Thon Gruppen ennå ikke godt nok. Det jobbes med et oppdatert 
tilbud men her bør man etablere en tettere dialog slik at prosessen ikke trekker unødig ut 
i tid. Et godt samarbeid rundt dette anlegget forutsetter at det fylles med skole- og 
barnehagesvømming på dagtid. En annen løsning er at kommunen bygger en ny 
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svømmehall selv, det bør i så fall realiseres innenfor samme tidshorisont som den på 
Sørumsand. En tredje løsning er at idretten selv bygger et nytt anlegg, og Triton er villig til 
å ta på seg det ansvaret i samarbeid med kommunen. 

● For å dekke resten av de fremtidige behovene er det også flere mulige løsninger. 
Kommunen kan velge å rehabilitere eksisterende haller. Utfordringen er her hvordan 
man da håndterer den reduserte kapasiteten i rehabiliteringsfasen. Man kan også velge 
å bygge nye haller som er større enn de eksisterende og gradvis fase ut de gamle. I dette 
tilfellet er det helt sentralt at man ikke stenger en (eller flere) hall(er) før en ny er 
bygget. Som over er et tredje alternativ at nye haller bygges av idretten selv i samarbeid 
med kommunen. Uansett, for å dekke opp for fremtidig behov, er det naturlig å tenke 
seg én ny hall i tilknytning til Skedsmokorset, og én ny hall i området Garderåsen - Hovin 
- Vigernes. 

● Det er viktig at en helhetlig plan tar hensyn til at noen av de eksisterende 
svømmehallene vil kunne bli stengt permanent på kort varsel. Dette vil kunne 
fremtvinge nye prioriteringer av haller som må bygges/rehabiliteres først. 

 

 
Idrettsrådenes arbeidsgruppe for svømmehallstrukturen i Lillestrøm kommune 

(elektroniske godkjent)        (elektroniske godkjent)        (elektroniske godkjent)         (elektroniske godkjent) 

    Roar A. Olsen       Trine E. Eide       Dag Rinden            Marcel Rosenberg 
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Strømmen bade- og svømmeanlegg  
Olav Thon Gruppen (OTG) har planer om å utvikle et bade- og svømmeanlegg med et svært 
innovativt og spennende design. Det er så vidt oss bekjent aldri noen som tidligere har satt 
sammen bassengelementer på denne måten hvor man har frigjort seg fra et rent rektangulært 
oppsett for hovedbassenget. Anlegget legger til rette for en allsidig bruk rettet mot rekreasjon, 
velvære, helse og trim, samt trening og opplæring innenfor alle svømmesportens grener. Det vil 
bli et anlegg regionen kan være stolt av, og som vil trekke besøkende langveis fra. 

OTG tilbyr fremtidige Lillestrøm kommune en viss tilgang til anlegget. Den tilbudte tiden vil 
delvis4 kunne bli benyttet av de lokale svømmeklubbene om kommunen ønsker å gi dem adgang 
til det. Svømmeklubbene ønsker imidlertid å ta anlegget i bruk i vesentlig større grad enn det 
som er tilbudt, både med tanke på en større del dagen, en større del av året og at det også 
frigjøres 4-5 helger i året hvor man kan ha større arrangement. OTG har følt seg begrenset av 
signaler om at anlegget ikke skal benyttes til skole- og barnehagesvømming. Arbeidsgruppen 
understreker at det er en forutsetning at et slikt anlegg benyttes til skole- og 
barnehagesvømming på dagtid for at man skal kunne komme frem til gode driftsmodeller. 

Tilbudet fra OTG må ses i sammenheng med et akutt behov for mer vannflate. Den store 
fordelen med denne muligheten er at man i løpet av 2-3 år vil kunne bedre bassengsituasjonen 
noe. Det er likevel viktig å se i mer detalj på hvor mye vannflate som faktisk tilbys. Tallene i 
første del av dette dokumentet viser at det foreligger et totalt behov for vannflate på et sted 
mellom 3300m2og 5300m2 per i dag. Vi har tilgang til rundt 2650m2 helårs vannflate. 

For å kunne sette tilbudet fra OTG opp mot dette kjente behovet, og i tillegg kunne sammenligne 
med kjente kostnader ved andre svømmeanlegg, tar vi utgangspunktet i et typisk 
distriktsanlegg5. Total vannflate er der noe i underkant av 500m2. Tilbudet fra OTG tilsvarer 29% 
av vannflaten i et hovedbasseng og 36% i et opplæringsbasseng, altså totalt sett rundt ⅓ av 
kapasiteten i et distriktsanlegg. Bjørkebadet i Aurskog-Høland er et slikt anlegg og er nettopp 
bygget for noe i underkant av 100 MNOK. De årlige driftskostnadene er her for tiden rundt 10 
MNOK (inkluderer ikke finanskostnader). 

OTG tilbyr fremtidige Lillestrøm kommune en bassengtilgang som tilsvarer omtrent ⅓ av 
kapasiteten i et distriktsanlegg til 14 MNOK per år. Her må man altså enten redusere prisen 
vesentlig eller tilby vesentlig mer bassengtilgang til den angitte prisen. Arbeidsgruppen har vært i 
kontakt med OTG og kommunisert dette tydelig. OTG jobber nå med et oppdatert tilbud, men 
her bør man etablere en tettere dialog slik at prosessen ikke trekker unødig ut i tid. 

I tillegg til vesentlige endringer når det gjelder forholdet mellom pris og tilgang er det flere andre 
viktige aspekter som vi mener bør ivaretas før en eventuell avtale mellom OTG og kommunen 
kan realiseres: 

● Avtalen om bruk av anlegget bør ha en løpetid som gir langsiktighet for kommunen slik at 
man er sikret tilgang til vannflater både for den lovpålagte skolesvømming og den 
frivillige, organiserte svømmeidretten på samme måte som om man hadde bygget et 
eget anlegg. En naturlig avtaletid vil da være 30 år. Avtalen bør også inneholde en klausul 

 
4 Det er foreløpig ikke behov for 6 baner i 50 meters bassenget om morgenen, 3 baner er tilstrekkelig per i dag. 
5 Inneholder et hovedbasseng på 25m x 15,5m og et opplæringsbasseng på 12,5m x 8,5m (heve-/senkebunn). 
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om minimum driftstid i tilfellet det besluttes å stenge hele eller deler av anlegget. Denne 
minimumstiden bør være så lang at kommunen selv rekker å bygge erstatningsbasseng. 
Et antatt minimum driftstid etter beslutning om stengning bør være i hvert fall 5-6 år. 

● Frivilligheten er generelt sett sårbar og sjeldent rustet til å stå imot om sterke, 
kommersielle interesser trår inn på deres arenaer. Svømmeidretten i den nye 
storkommunen er spesielt sårbar med tanke på at gjennomsnittsalderen til de 
nåværende bassengene er godt over 40 år. For å sikre en fortsatt sunn og levedyktig, 
frivillig svømmeidrett i kommunen er det derfor viktig at avtalen inneholder et element 
som sørger for at OTG ikke starter opp tilbud som konkurrerer med eksisterende 
aktivitetstilbud i svømmeklubbene. Her bør man også spesifisere at om kommunen 
ønsker å bruke andre enn skolenes eller barnehagenes ansatte i svømmeopplæring eller 
vanntilvenning på dagtid så skal det fortrinnsvis skje gjennom svømmeklubbene. 

● En avtale om bruk av anlegget vil bare delvis løse bassengsituasjonen i kommunen. For 
skoler, svømmeklubber og andre brukere av kommunens basseng er det derfor helt 
sentralt at bygging av andre svømmeanlegg ikke forsinkes som et resultat av avtalen 
rundt Strømmen bade- og svømmeanlegg. Behovet for andre, nye svømmeanlegg vil 
fortsatt være meget stort.  

● Idretten jobber for tiden intensivt med tiltak rundt “alle med”, hvor det økonomiske ofte 
spiller en sentral rolle. Om svømmeklubbene skulle få tilgang til det nye anlegget 
gjennom kommunen er det viktig at dette innebærer fullstendig gratis tilgang, ikke bare 
for deltagere, men også foreldre og foresatte som følger sine barn på kurs. 

● Rent teknisk er det viktig at det stilles garantier om at oppdelingsmekanismene i 
hovedbassenget er så driftssikre at man klarer å gjøre om oppsettet to ganger per døgn 
som man legger opp til i tilbudet. 

Til slutt vil vi gjerne utfordre både OTG og kommunen til å ta et dristig skritt - OTG bygger dette 
flotte og spennende anlegget, Lillestrøm kommune går inn og er ansvarlig for hele driften 
gjennom en samarbeidsavtale med svømmeklubbene. Det er få andre, enn kommunen og 
svømmeklubbene, som i samarbeid er bedre egnet til å optimalisere driften av et slikt anlegg på 
en måte som sikrer alle brukergrupper den tilgangen de trenger samtidig som bassengene er i 
kontinuerlig bruk av forskjellige grupper samtidig.                            
    

Idrettsrådenes arbeidsgruppe for svømmehallstrukturen i Lillestrøm kommune 
(elektroniske godkjent)         (elektroniske godkjent)             (elektroniske godkjent)             (elektroniske godkjent) 

    Roar A. Olsen  Trine E. Eide                  Dag Rinden                Marcel Rosenberg 
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Anbefalinger fremtidig svømmehall-
struktur

OVERSIKT SVØMMEHALLER 
LILLESTRØM KOMMUNE Vedlegg 1.

Basseng Kommune Byggeår Renovert Type Alder Lengde Bredde Areal
Dalen skole Fet 1977 2015 Trening/konkurranse 42 25 11 275,0
Østersund u-skole Fet 1969 2018 Opplæring 50 16,7 11 183,7
Asak skole Skedsmo 1976 Trening/konkurranse 43 25 12,5 312,5
Volla skole Skedsmo 1970 1988  Trening/konkurranse 49 25 12,5 312,5
Skjetten skole Skedsmo 1965 2005 Trening/konkurranse 54 25 12,5 312,5
Vigernes skole Skedsmo 1964 2015 Opplæring 55 12,5 8 100,0
Sten-Tærud skole Skedsmo 1967 2015 Opplæring 52 16,7 8 133,6
Åsenhagen skole Skedsmo 1969 2015 Opplæring 50 16,7 8 133,6
Sagdalen skole Skedsmo 1965 Opplæring 54 12,5 8 100,0
Libos Skedsmo 1990 2018 Terapi 29 12,5 5 62,5
Solbakken Skedsmo 1978 Terapi 41 8 4 32,0
Frydenlund Skedsmo Terapi 6 6 36,0
Skedsmotun Skedsmo Terapi 6 10 60,0
Frogner skole og kultursenter Sørum 1980 2016 Trening/konkurranse 39 25 10,5 262,5
Bingfoss u-skole Sørum 1966 2008 Opplæring 53 12,5 10,5 131,3
Fjuk skole Sørum 1972 Opplæring 47 12,5 7,3 91,3
Sørum sykehjem Sørum 1979 Terapi 40 9 5 45,0
Sørvald Sørum 2010 Terapi 9 0,0
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Vedlegg 2 
“Innspill til temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet” fra svømmeklubbene 

Oppgraderingsbehov i eksisterende svømmehaller i Lillestrøm kommune 

Her gir vi en kort beskrivelse av det vi ser som sentrale og nødvendig oppgraderingsbehov 
og/eller endringer i bruken av hallene vi kjenner godt fra vårt daglige virke: 

Asak 
Hallen er i god stand, garderober har en bra standard. Dusjer er greie. Lite/middels 
nedetid, sist vinterferien 2019. Det har tidligere vært en utfordring med nok 
varmtvann i dusjene på dager med full utnyttelse, dvs. ikke nok varmtvann til alle 
som benytter fasilitetene. Temperaturregulering i dusjanlegg er ikke optimal mht 
glovarmt versus kaldt vann. Det er et helt avgjørende behov for oppgradering av eller 
nytt ventilasjonsanlegg. Man bør utbedre skarpe og ødelagte fliser, da det har 
forekommet episoder med at barna, voksne og instruktører kutter seg ved bruk av 
Asak svømmehall. Svømmehallen foreslås malt med lysere farger innvendig. 
Etablering av et styrketreningsrom i tilknytning til skolen som svømmere også gis 
tilgang til hadde vært ønskelig. Bassenget er ikke i bruk søndager pga ukentlig 
vedlikehold. Dette ønsker vi endret. 

Bingsfoss 
Hallen er i forholdsvis god stand. Men vi observerer en del sand i bassenget. Dette 
tyder på at sandfilter må byttes. Det har vært noen stengninger pga feil på 
renseanlegget. 
I dusjanlegget er det en utfordring med variabelt varmtvann. Videre er det nødvendig 
at toaletter oppgraders. Det er tilbakeslag av lukt. 
Slukene i bassengrommet er ikke på laveste punkt på gulvet. Dette medfører at vann 
blir stående lenge på gulvet rundt bassenget.  

Dalen 
Hallen er i forholdsvis god stand, spesielt med tanke på alderen. Den er godt drevet 
og tekniske vedlikehold og en del andre aspekter har så langt vært løst fortløpende. 
Startpallene bør byttes ut med moderne startpaller med ryggstartløsning slik at man 
igjen kan avholde lokale og regionale stevner i bassenget. Det er også viktig for at 
svømmere skal kunne trene på gode starter fra tidsriktige paller. Videre må alle 
vendebrettene byttes ut. Det beste vil være om man lager en helt ny såkalt headwall 
(permanent) på dypet der startpallene nå er og fester startpallene i denne. På grunna 
bytter man ut de gamle vendebrettene med tilsvarende nye. I tillegg bør man gjøre 
noen ytterligere lyddempende tiltak i hallen, både på veggene men også for å minske 
støy fra renner og sluker. Den nåværende duken som hindrer varmetap begynner å 
bli ganske så slitt og bør nok ganske raskt byttes ut. Det må gjøres en full teknisk og 
strukturell gjennomgang av selve bassengkaret, hvor eventuelle funn vil kunne kreve 
utbedring, oppgradering eller full rehabilitering. Man bør også finne en løsning med 
tanke på at slamsugeren nå ofte kjører seg fast i rullestolrampa og gjør at man hele 
tiden må være tilstede i bassenget når den går. Dette er uheldig. På sikt bør man hver 
kveld kunne sette i gang slamsugeren, la den gå gjennom natta, og så ta den opp om 
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morgenen uten av den har kjørt seg fast. Det vil bidra til vesentlig bedre vannkvalitet, 
samtidig som det reduserer tilsynstiden. Det er relativt enkle grep man snakker om 
for å gjøre en slik utbedring. I tillegg er det behov for et kar eller en tank i tilknytning 
til det tekniske rommet med nok temperert vann til returspyling av systemene. Nå 
gjennomføres returspyling med vann rett fra springen, dette gjør at relativt store 
mengder kaldt vann kommer inn i sirkulasjonen. Temperaturen i basseng kan da av 
og til raskt synke fra 29-30 grader til 27-28 grader med følge at barn og ungdom 
begynner å fryse. Eneste mulighet er å sørge for en løsning hvor returspyling skjer 
med vann som har samme temperatur som det som allerede er i bassenget. 
Dusjbatteriene bør alle byttes ut med noen som automatisk skrur seg av etter en 
stund. Glemmer man nå å gjøre dette tar det ikke lang tid for det er helt tomt med 
varmtvann. Med dagens bruk av bassenget er det også behov for vesentlig større 
varmtvannstanker. Selv om man er flinke til å skru av dusjene etter bruke er det ofte 
at de siste i bassenget på kvelden likevel må dusje i kaldt vann. Nevner til slutt at de 
nye garderobene fra 2012 er bygget med feil fall og for få sluker. Dette fører til at 
vann blir stående på steder det ikke skal. Vi bruker uforholdsmessig mye tid på å 
svabre vannet ned i de få slukene. Dette vil på sikt gi opphav til større kostnader både 
til renhold og vedlikehold, samt at det fort kan lukte vondt om man ikke er rask nok 
med å svabre unna vannpyttene. 

Fjuk 
Selve bassenget er i god stand. Men pumper og renseanlegg har jevnlig utfordringer 
som medfører at bassenget stenges. Vi kan ikke husket et eneste skoleår hvor det har 
vært drift gjennom hele året. 
Det er ikke tilstrekkelig varmtvarm i dusjene til alle som benytter fasilitetene. Etter en 
skoledag med mange elever og en runde eller to med svømmekurs, så er det kun 
kaldtvann i dusjen. Dette medfører dårlig vask for kursene utover kvelden. Som igjen 
går ut over vannkvaliteten. 
Lagerrommet ved bassenget mangler sluk. Dette medfører at det blir stående flere 
cm med vann. 
Garderobene er ikke store nok når det er svømmekurs. Da er det ofte mange foreldre 
og barn som er på vei både ut i bassenget og på vei opp av vannet. 

Frogner 
Anlegget er i god stand etter rehabiliteringen for noen år siden. Dessverre ble det 
valgt noen mindre gode løsninger. Startpaller ruster og dette farger av på flisene 
rundt startpallene. Det bør benyttes syrefast/rustfritt metall til slik installasjoner. 
I dusjene er det ofte kaldt vann og dårlig trykk. Dette medfører dårlig vask og går ut 
over vannkvaliteten i bassenget. 
Det er ikke sluk i rommene ved siden av bassenget, noe som gjør at vann blir stående 
lenge. Oppbevaringsrom kan ikke brukes som tenkt da man først må tørke utstyr ute i 
bassengrommet før det kan settes inn til oppbevaring. Det er heller ikke sluk i badstu. 
Etter oppussingen er det mange skarpe kanter. Flisene som er ved startpaller har 
skarpe kanter som man lett kan skade seg på. På skillevegger mellom dusjene er det 
skarpe metallkanter som flere barn har skadet seg på. 
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Frydenlund 
Bassenget er i dag veldig godt tilrettelagt for brukerne og svært populært. Vi ønsker 
oss muligheten til å utvide bruken av bassenget til også å inkludere helger. Bassenget 
har allerede en separat inngang, som gjør dette mulig. 

Libos 
Bassenget ble nettopp oppgradert og har åpnet igjen. Vi er svært takknemlig for 
denne jobben som har blitt gjort, og ønsker mer tilgang til bassenget. 

Sagdalen 
Utstyrsrommet bør oppgraderes slik at det blir lettere for alle som bruker 
svømmehallen å ta ut nødvendig utstyr og raskt rydde det tilbake på plass igjen. 
Benken i hallen må skiftes. 

Skjetten 
I dag oppleves utfordringer knyttet til ventilasjonen i hallen, og flere HMS varsel er 
registrert. Tidvis er ventilasjonen tilfredsstillende, men i hovedsak oppleves 
luftkvaliteten som fuktig, varm og ubehagelig. De mest aktive svømmerne opplever 
luftveisplager. Vi ønsker en ny gjennomgang av anlegget, og målinger av 
luftkvaliteten over vannoverflaten og ikke minst tilgang til resultatene. 
Badstuene er slitt, og det bør vurderes om de kan byttes ut. Likeså er benkene rundt 
bassenget klar for utskiftning, da de er vaklete og renholdet er svært utfordrende. 
Lagring av banetauene i kjelleren gjennom et hull i dekket vil reduserer plassbruken 
på bassengkanten. Det vil også bidrar til å redusere skaderisikoen ved håndtering av 
banetautrallen som brukes i dag. Bassengkanten bør beskyttes med en «sklie», slik at 
banetauene og kanten ikke skades. Til slutt er det behov for oppgradering av 
anleggets toalettfasiliteter. Slik de fremstår i dag er det utfordrende å holde disse 
hygieniske. 

Skedsmotun 
Det er behov for bedre oppbevaringsmuligheter, som muligheter for å henge opp 
banetau. 

Solbakken 
Brukes ikke av svømmeklubbene. Tilstand ikke kjent. 

Sten-Tærud 
Svømmehallen skal benyttes til mer organisert idrett og det vil derfor være ønskelig 
med permanente fester på veggene til vendeflagg (5 meter fra begge vendeveggene). 
Det er også ønskelig med nye startpaller som er plassert slik at de kan benyttes når 
banetauene ligger ute. Det er behov for nye banetau. 
Videre er det flere barn som har kuttet seg på skarpe og ødelagte fliser, det er derfor 
behov for gjennomgang av disse. 

Sørvald 
Et flott basseng i god stand. 
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Sørum sykehjem 
Benyttes ikke av svømmeklubbene. Tilstand ikke kjent. 

Vigernes 
Vi har fått in HMS avvik på låsene på dørene fra basseng til garderobe. I dag må 
låseansvarlig/tilsynsvakt løpe rundt i garderobe/svømmehall for å sikre at ingen 
utenfra kommer seg i bassenget når det stenges. 

Volla 
Volla svømmehall har nylig åpnet etter en lengre rehabiliteringsfase. Vi er svært 
fornøyd med oppgraderingene som har blitt gjennomført. Dessverre oppleves også 
luftkvaliteten på Volla som ustabil og oftest som svært dårlig. Bassenget er som 
Skjetten nedsenket slik at «frisk» luft ikke kommer ned til vannoverflaten. Vi ønsker 
en god analyse om hvor stor utskiftingen av luften over vannoverflaten er. På 
Skjetten er det montert vifter i taket. Vi ønsker slike vifter på Volla også. 
På Volla arrangeres det ukentlig folkebad. I den forbindelse ønsker vi noen 
lekeapparater for å gjøre tilbudet mer attraktivt for besøkende. Vi foreslår innkjøp av 
Wibit som kan brukes i en del av bassenget, mens mosjonssvømming foregår i den 
andre delen av bassenget. I tillegg er det flere brukere som lurer på om det er mulig å 
etablere badstuer også på Volla. Det er ønskelig med nye startpaller. Disse vil være til 
stor hjelp for svømmetrening, og gir muligheter for stevner på samme vilkår som det 
er omtalt under Dalen. Det anbefales å sette låser på dørene fra svømmehallen til 
garderobe, dette for å ha kontroll på tilgang til selve bassenget. 

Østersund 
Hallen er i god stand etter en nylig rehabilitering. Den er godt drevet og teknisk 
vedlikehold har så langt vært løst fortløpende. Det gjenstår en del snekkerarbeid med 
gulv- og dørlister og i taket i det nye vaktrommet utenfor svømmehallen. Benker og 
vegg- og takpanler i badstuene bør vurderes byttet ut. Mekanismen for å holde 
badstudørene stengt fungerer dårlig og bør utbedres. Det er mye rustdannelse på de 
nye dørene mellom svømmehall og garderober og vaktrommet. Dette bør 
reklameres. Man sliter også med mye vannansamlinger i vinduskarmene ved gitte 
værforhold. Dette ble ikke utbedret ved rehabiliteringen og vil ganske raskt kunne 
føre til råteskader og mer nedetid. Det haster derfor å utbedre dette slik at man ikke 
får såpass store råteskader at vinduene i sin helhet må skiftes. Man må også ta en 
beslutning om man skal bestille ny duk for å hindre varmetap fra bassenget, og i så 
fall fjerne den gamle og montere den nye. Gjør man dette er det viktig at det 
kommer en automatisk løsning for å kjøre duken av/på, dagens løsningen er ikke 
særlig god (man må manuelt kjøre den av eller på ved å holde inn en styrebryter). 
Velger man ikke å installere ny duk bør den gamle fjernes sammen med trommel og 
opphenget i taket. Dusjene fungerer ennå ikke godt nok, enten bør man vurdere å 
bytte ut dusjhodene med noen med mindre hull og bedre spredning. Dette vil gi en 
bedre dusjopplevelse . En annen mulighet er å øke trykket på vannet som kommer ut 
av dusjene noe. Mulig det beste er en kombinasjon av disse to. 
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Åsenhagen 
Lys og trivelig hall. Maling av garderober er blitt gjort, ellers svært lite oppgradering. 
Flisene i svømmebassenget er skarpe, flere episoder med at barna, voksne og 
instruktører kutter seg på skarpe og ødelagte fliser. Dusjer trenger oppgradering. 
Triton Lillestrøm gjennomfører i dette bassenget flere timer for våre 
funksjonshemmede medlemmer. Garderobene har ikke universell utforming, dusjer 
trenger oppgradering og det mangler heis fra bassengkanten og ut i vannet. Uten heis 
betyr det at medlemmene som selv ikke kan gå ut i vannet må bæres, noe som utgjør 
en HMS risiko for de involverte. Det er derfor svært ønskelig med heis, og 
tilrettelegging i garderobene for å opprettholde dette meget viktige tilbudet. 
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Om prosjektet

Bakgrunn

Dette skisseprosjektet består av to varianter basert på 
samme romprogram. Romprogrammet er utarbeidet av de 
ulike idrettene på bakgrunn av behov for et anlegg som kan 
sambrukes av flere kampidretter. Romprogrammet består 
overordnet av:

• Primærflate (kampflate) på 45x30m med fast 
tilskuerkapasitet til 600 personer.

• 3 stk garderobesett (6 garderober), støttefunksjoner som 
dommergarderobe, legerom, regirom, lagerkapasitet etc.

• Sekundærflate (kampflate) på 30x30m med fast 
tilskuerkapasitet til 400 personer.

• 2 stk garderobesett (4 garderober) og tilsvarende 
støttefunksjoner som for primærflaten.

• 3 stk aktivietssaler (størrelse 150-500 m2) med tilhørende 
lager.

• Styrkerom
• Fellesfunksjoner som vestibyle, sosialt rom, 

publikumstoaletter, vaskerom, kiosk og vaktrom.
• Kontorlokaler og møterom.

Det er utarbeidet to varianter for at prosjektet i størst mulig 
grad kan innarbeides på ulike tomter, der områdene det 
jobbes mot ligger i tidligere Akershus fylkeskommune. 

Variant 1 er et anlegg der de mer plasskrevende primær- 
og sekundærflaten ligger i samme etasje. Det er klare 
driftsmessige fordeller med en slik typologi, men er mindre 
elastisk for mindre tomter som kan være aktuelle.  

Variant 2 er et anlegg der primær- og sekundærflaten 
ligger i to forskjellige etasjer, som gir et mer kompakt 
bygningsvolum. Dette gjør at variant 2 kan innpasses på flere 
tomter.

Begge variantene konkretiserer kampidrettenes behov i 
områder der presset på hallflater er stort. 

Organisering

Den romlige organiseringen av variantene søker å innpasse 
romprogrammet på best mulig måte - med tanke på 
publikumsflyt ved store arrangementer og ikke minst den 
hverdagslige bruken med treningsgrupper inn og ut av 
anlegget. En tydelig avgrensning av barfot-soner har også 
vært førende for organiseringen.

Arkitektur

Både variant 1 og 2 er nøkterne prosjekter i sin utforming. 
Dagslyset har vært en viktig faktor for utformingen av 
begge variantene. Over begge kampflatene i variant 1 
og over primærflaten i variant 2, er det valgt en pult-tak-
konstruksjon med kontinuerlige som gir en jevnt belyst 
kampflate. Dette gjør rommet mer behagelig å være i og kan 

redusere energiforbruket. Konstruksjonen gir også en klar 
egenkarakter til prosjektet.

Konstruksjon

Begge variantene baserer seg på et bæresystem i stål, 
med gitterdragere som takkonstruksjon over det store 
kampflatene. Dette er et velprøvd og kostnadseffektivt 
byggesystem for slike anlegg, og tillatter de store 
spennviddene som kreves. 

konvensjonell hallform pult-tak
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Illustrasjon av adkomst variant 1
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Variant 1 - anlegg i én etasje

Hovedgrep og arkitektur

I variant 1 ligger primær- og sekundærflaten på én etasje. 
Dette fører til en stor grunnflate, men som volum kan 
bygningen leses fragmentert, gjennom brudd i takform, 
små sprang og høydeforskjeller. Dette gjør at volumets 
størrelse blir brutt opp og skaper en spenning i arkitekturen. 
Anlegget leses allikevel som samlet på grunn det homogene 
fasadeuttrykket. Fasadekomposisjonen gir en rytme i det 
estetiske uttrykket, som både artikulerer byggets konstruksjon 
og som gir assosiasjoner til tradisjonell byggekunst fra østen - 
dette forsterkes ytteligere av en varm og dempet fargebruk. 

Det er lagt vekt på en fornuftig organisering av planen som vil 
gi en god opplevelse både for brukergruppene og publikum. 
Hovedgrepet med en sentral vestibyle gjør at vestibylen 
knytter alle funksjoner sammen på en kompakt måte og skaper 
et naturlig midtpunkt i bygget.

GSEducationalVersion

Vestibyle

Hovedinngang

Sosialt rom

4 stk garderober

Kontor

Teknisk rom

Primærflate

30x45 m

6 stk garderober

Styrkerom

Aktivitetssal 2

Sekundærflate

30x30m

Aktivitetssal 3/4

Aktivitetssal 1

1. etasje

2. etasje
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Plan 1

Plasseringen av hovedinngangen gjør at man kommer 
sentralt inn i anlegget, og det gir den besøkende 
god oversikt. Primær- og sekundærflatene ligger på 
hver sin side av en langstrakt vestibyle, som gjør det 
til et effektiv mate-areal for begge flatene ved store 
arrangementer. Et atrium skiller vestibylearealet fra 
sosialt rom og gir utsyn fra vestibylen. Sosialt rom 
kan også brukes som utvidet vestibyle-areal ved store 
arrangementer. I tilknytning til hver av flatene ligger 
garderobeanlegg og tilhørende støttefunksjon til 
primær- og sekundærflaten. Begge garderobene er 
organisert med inngang både fra inngangskorridor og 
mot flatene. 

De tre aktivitetssalene og styrkerommet ligger også 
i tilknytning til vestibylen, og til den hverdagslige 
bruken med treninger vil vestibylen bli en naturling 
møteplass for kampidrettsmiljøet. Hele området 
rundt aktivitetssalene er barfot-områder, men brede 
korridorer mellom salene gjør at det er god plass for 
benker der foreldre og tilskuere kan følge med på 
aktiviteten i salen uten å forstyrre utøvere og trener.

Plan 2

En mindre 2. etasje er innpasset over garderobefløyen 
til primærflaten. Kontorlokalene er lagt mot fasaden, 
og møterom ligger med utsikt ut mot primærflaten 
og kan ved store arrangementer fungere som utvidet 
sekreteriat, presserom etc. Et teknisk rom ligger i 
enden av kontorfløyen. 

Organisering
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Organisering

GSEducationalVersion

Vestibyle

Hovedinngang

Sosialt rom

4 stk garderober

Kontor

Teknisk rom

Primærflate

30x45 m

6 stk garderober

Styrkerom

Aktivitetssal 2

Sekundærflate

30x30m

Aktivitetssal 3/4

Aktivitetssal 1

1. etasje

2. etasje

GSEducationalVersion

Publikumsflyt

Utøverflyt / barbentsirkulasjon

Publikumsflyt over snittplan

Hovedinngang

1. etasje

Flyt Aksonometri
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Dommer
23,2 m2

Lege
18,3 m2

Renhold
23,2 m2

Gard.
38,3 m2

Regirom
20,4 m2

Dommer
15,0 m2

Lege
9,8 m2

Renhold
14,4 m2

Aktivitetssal 1
507,3 m2

Aktivitetssal 3
150,0 m2

Aktivitetssal 2
200,0 m2

Styrketrening
167,0 m2

Kampflate 2
900,0 m2

Kampflate 1
1 365,0 m2

Vaskerom
18,5 m2

Lager
106,3 m2

Gard.
51,4 m2

Lager
50,8 m2

Sosialt rom
100,1 m2

BK
10,3 m2

Vakt
9,9 m2

Lager
18,5 m2

Lager
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Gard.
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Lager
24,2 m2
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Atrium
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11 Illustrasjon av vestibyle i variant 1
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12Interiørperspektiv av primærflaten i variant 2.
Takkonstruksjonen er lik i variant 1
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GSEducationalVersion

Kopi/
lager

30,3 m2

Møterom
19,8 m2

Kontor
20,5 m2

Kontor
20,5 m2

Kontor
20,5 m2

Kontor
20,5 m2

Møterom
19,8 m2

Møterom
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Møterom
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Teknisk rom
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Regirom
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GSEducationalVersion

Primærflate

Kontor Møterom

Garderobe

PrimærflateSekundærflate Vestibyle

GarderobeAktivitetssal 1 Aktivitetssal 3 Sekundærflate

snitt A

1:400

snitt B

1:400

snitt C

1:400

Snitt C/C
1:400

Snitt B/B
1:400

Snitt A/A
1:400
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GSEducationalVersion

6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500

Fasade Vest1:400

Fasade venstre
1:400

Fasade adkomstside
1:400
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GSEducationalVersion

BTA plan 1
7 138,9 m2

BTA plan 2
750 m2

Arealoppsett variant 1

Areal BTA Fotavtrykk / BYA

1. etasje: 7139 m2

2. etasje: 750 m2

Sum BTA variant 1:  7 889 m2

7 139 m2
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Kostnadsestimat variant 1 BByyggggeekkoossttnnaaddeerr  TToottaall  BBTTAA 77  888899

# Fag Kommentar Pris / m2 Pris NOK (jan. 2020)

11 FFeelllleesskkoossttnnaaddeerr  ((RRiigggg  oogg  ddrriifftt  bbyyggggeeppllaassss)) 11  991188 1155  113322  008888
22 BByyggnniinngg 99  661122 7755  882299  006688

2.1 Grunn og fundamenter Usikkerhet knyttet tomteforhold 974 7 685 858
2.2 Bæresystemer Stålkonstruksjon med gitterdragere 1 074 8 475 744
2.3 Yttervegger Yttervegg med kledning, inkl vinduer 1 719 13 561 191
2.4 Innervegger Inkl. Motoristerte skillevegger 1 556 12 274 298
2.5 Dekker 2 126 16 773 986
2.6 Yttertak Stålplatetak 1 403 11 067 281
2.7 Fast inventar Garderobe, wc, utstyr, skilting, kjøkken 288 2 272 032
2.8 Trapper, balkonger m.m inkl. tribuner 208 1 641 898
2.9 Malerarbeider, diverse Overflatebehandlinger etc. 263 2 076 779

33 VVVVSS 22  110011 1166  557733  885522
3.1 Sanitær 494 3 896 180
3.2 Varme 711 5 609 079
3.3 Brannslokking 50 394 499
3.6 Luftbehandling 846 6 674 094

44 EEllkkrraafftt 11  220066 99  551144  113344
4.1 Basisinstallasjon for elkraft 230 1 810 526
4.2 Lavspent forsyning 354 2 795 664
4.3 Lys 569 4 490 813
4.4 Elvarme 53 417 131

55 TTeellee  oogg  aauuttoommaattiisseerriinngg 558844 44  660066  119900
5.1 Basisinstallasjon, tele og automatisering 11 88 751
5.2 Integrert kommunikasjon 11 88 751
5.3 Telefoni og personsøking 23 177 503
5.4 Alarm og signal 138 1 091 640
5.5 Lyd og bilde 183 1 446 645
5.6 Automatisering 217 1 712 899

66 AAnnddrree  iinnssttaallllaassjjoonneerr 669900  778855
6.2 Person- og varetransport Heis 556 875
6.5 Avfallshåndtering 133 910

SSuumm  hhuusskkoossttnnaadd 1155  550088 112222  334466  111177

88 GGeenneerreellllee  kkoossttnnaaddeerr 22  661155 2200  662255  779911
8.2 Prosjektering Ark, RIB, RIV, RIE, RIBr, RI Akustikk 1 586 12 513 926
8.3 Administrasjon Byggherreleder, prosjektledelse, byggeledelse 566 4 464 188
8.4 Bikostnader 104 816 512
8.5 Forsikringer, gebyrer 359 2 831 165

SSuumm  bbyyggggeekkoossttnnaadd 1188  112233 114422  997711  990088

99 SSppeessiieellllee  kkoossttnnaaddeerr 3355  774422  997777
9.6 Merverdiavgift ut 25% 35 742 977

SSuumm  pprroossjjeekkttkkoossttnnaadd 2222  665544 117788  771144  888844

RRMM RReesseerrvveerr  oogg  mmaarrggiinneerr 1199  665588  663377
RM.1 Reserver (forventede tillegg) 7% 12 510 042
RM.2 Marginer 4% 7 148 595

SSuumm  kkaallkkyyllee 2255  114466 119988  337733  552222

Kostnadestimatet baserer seg på erfaringstall fra 
Norsk Prisbok, og er et veiledende overslag for videre 
arbeid med prosjektet. Det knyttes ingen garantier 
til  presisjonen i kostnadsestimatet, men er utarbeidet 
etter beste skjønn. Lokale forhold som aktivitet i 
byggebransjen, tomtens sentralitet etc. kan påvirke 
prisen. Kostnadsestimatet forutsetter en enkel, flat og 
ubebygd tomt, der grunnforholdene ikke er kompliserte.
Kostnadsestimatet inkluderer ikke utomhusarbeider.
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Variant 2 - anlegg i flere etasjer

Hovedgrep og arkitektur

I variant 2 ligger primær- og sekundærflaten over hverandre, 
og konseptet utnytter bygningens snitt i stor grad. Ved å 
utnytte høydeforskjellene som oppstår ved takkonstruksjonen 
over kampflatene, oppnår man en rasjonell og kompakt 
organisering. Samtidig gjør det kompakte volumet at man 
kan innpasse anlegget på mindre tomter, som for eksempel i 
eksisterende idrettsparker, eller mer sentrumsnære knutepunkt. 
Bygningens grunnflate er tilnærmet kvadratisk og kan enkelt 
roteres og tilpasses.

Volumets oppbygning skal både gi harmoni og spenning til 
arkitekturen. Fasadekomposisjonen med horisontale bånd med 
vertikale elementer gir en rytme i det estetiske uttrykket, som 
både artikulerer byggets konstruksjon og som gir assosiasjoner 
til tradisjonell byggekunst fra østen - dette forsterkes ytteligere 
av en varm og dempet fargebruk. 

GSEducationalVersion

Vestibyle

Hovedinngang

Sosialt rom

4 stk garderober

Kontor

Teknisk rom

Primærflate

30x45 m

6 stk garderober

Adkomst primærflate

Styrkerom

Aktivitetssal 2

Sekundærflate 30x30m

Aktivitetssal 3/4

Aktivitetssal 1

1. etasje

Mezzanine 1

2. etasje

Mezzanine 2

3. etasje
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19 Illustrasjon av adkomst variant 2
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Plan 1 – adkomst og sekundærflate

Uterommet kan også brukes til overdekket 
sykkelparkering, uteområde, tuftepark og HC-
parkering. En dobbelthøy vestibyle ligger innenfor 
uterommet i hele fasadelengden, med sosialt rom 
i venstre ende. Vestibylen er i direkte tilknytning 
til sekundærflaten på 900 m2. Langs vestibylen er 
også støttefunksjoner som vakt, kiosk og toaletter. 
Barfotsirkulasjon til garderobene er tydelig plassert 
i høyre ende av vestibylen. Vertikal sirkulasjon til 
øvrige plan er oversiktlig plassert i vestibylen, med 
sekundærtrapp i venstre ende av sosialt rom. En trapp 
i øvre ende av barfotområde kan brukes til barfot-
sirkulasjon til primærflate, aktivitetssaler og styrkerom.

Plan mezzanine 1 – kontorer og møterom

Mellom sekundærflaten på plan 1 og primærflaten 
i plan 2 er det innpasset en mezzanine-etasje med 
kontorer, møterom og teknisk rom. Møterommene har 
utsikt mot sekundærflaten og kan om ønskelig brukes 
som sekreteriat etc ved større arrangementer. 

Plan 2 – primærflate

Den største av kampflatene med tilhørende garderober 
og støttefunksjoner er plassert i plan 2, med adkomst 
enten fra hovedtrapp, heis, eller sekundærtrappen. 
Takkonstruksjonen over primærflaten er i likhet med 
variant 1, en rekke pulttak med vinduer, som gir en 
jevn belysning av kampflaten, og kan orienteres mot 
nord for å unngå uønsket blending og slagskygger. 
Dette kan også oppnås ved at vinduene gis en 
opaque overflate, for eksempel polycarbonat. 
Takkonstruksjonen vil også gi anlegget en karakteristisk 
arkitektur.

Plan mezzanine 2 – aktivitetssal og styrkerom

Over garderobeanlegget i plan 2 er det en mellomstor 
aktivitetssal og et styrkerom. Barfot-adkomst herfra 
kan skje via trappen i øvre ende av anlegget, direkte 
tilknyttet garderobene både i plan 1 og 2. Gangen 
utenfor aktivietssalene er bred nok til også å kunne 
være tilskuerareal for foreldre under trening. 

Plan 3 – aktivitetssaler

I plan 3 er det innpasset en stor aktivitetssal på ca 400 
m2 som kan deles opp ved behov, samt en mindre 
aktivitetssal på ca 160 m2. Også her fungerer gangen 
som tilskuerareal for foreldre.

Organisering
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GSEducationalVersion

Vestibyle

Hovedinngang

Sosialt rom

4 stk garderober

Kontor

Teknisk rom

Primærflate

30x45 m

6 stk garderober

Adkomst primærflate

Styrkerom

Aktivitetssal 2

Sekundærflate 30x30m

Aktivitetssal 3/4

Aktivitetssal 1

1. etasje

Mezzanine 1

2. etasje

Mezzanine 2

3. etasje

GSEducationalVersion

Barfot-trapp

Trapp til primærflate

Trapp fra vestibyle

Hovedtrapp

Barfot-trapp

Hovedtrapp

Publikumsflyt

Utøverflyt / barbentsirkulasjon

Publikumsflyt over snittplan

Hovedinngang

1. etasje

2. etasje

FlytAksonometri
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Illustrasjon av vestibyle i variant 2
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Plan 1. Etasje

1:250

Variant 2 - Anlegg i flere etasjer

Kampsportanlegg i Viken
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Illustrasjon sekundærflate i variant 2
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Plan Mezzanine 1

1:250

Variant 2 - Anlegg i flere etasjer

Kampsportanlegg i Viken

Teknisk rom
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Lager / kopi
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Plan 2. Etasje

1:250

Variant 2 - Anlegg i flere etasjer

Kampsportanlegg i Viken
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Interiørperspektiv av primærflaten i variant 2.
Takkonstruksjonen er lik i variant 1
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Plan Mezzanine 2

1:250

Variant 2 - Anlegg i flere etasjer

Kampsportanlegg i Viken
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Plan 3. Etasje

1:250

Variant 2 - Anlegg i flere etasjer
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Snitt A og B

1:250

Variant 2 - Anlegg i flere etasjer

Kampsportanlegg i Viken

+1,00

1. Etasje

+1,00

1. Etasje

+4,00

Mezzanine

+4,00

Mezzanine

+8,00

2. Etasje

+8,00

2. Etasje

+11,00

Mezzanine

+11,00

Mezzanine

+15,92

3. Etasje

+15,92

3. Etasje

+20,92

Takplan

+20,92

Takplan

2
 7

0
0

2
 9

0
0

2
 4

0
0

4
 3

5
0

4
 4

0
0

4
 2

4
0

4
 6

0
0

Aktivitetssal 3/4

Garderober

Styrkerom

Kontor

Garderober

Sekundærflate

Primærflate

Gang

Gang

Møterom

+1,00

1. Etasje

+1,00

1. Etasje

+4,00

Mezzanine

+4,00

Mezzanine

+8,00

2. Etasje

+8,00

2. Etasje

+11,00

Mezzanine

+11,00

Mezzanine

+15,92

3. Etasje

+15,92

3. Etasje

+20,92

Takplan

+20,92

Takplan

1
9

 9
2

0

1
4

 9
2

0

Sekundærflate

Primærflate

Sosialt rom /

Vestibyle

Overdekket

adkomst

Snitt B/B
1:250

Snitt A/A
1:250

220



31

Snitt C

1:250

Variant 2 - Anlegg i flere etasjer

Kampsportanlegg i Viken
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GSEducationalVersion

BTA plan 1
2 668,5 m2

BTA mezzanine 1
819,7 m2

BTA mezzanine 2
976,2 m2

BTA plan 2
3 010,9 m2

BTA plan 3
931,5 m2

Arealoppsett variant 2

Areal BTA Fotavtrykk / BYA

1. etasje: 2669 m2

Mezzanine 1: 820 m2

2. etasje: 3011 m2

Mezzanine 2: 976 m2

3. etasje: 932 m2

Sum BTA variant 2:  8 408 m2

3 009 m2
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Kostnadsestimat variant 2 BByyggggeekkoossttnnaaddeerr  TToottaall  BBTTAA 88  440088

# Fag Kommentar Pris / m2 Pris NOK (jan. 2020)

11 FFeelllleesskkoossttnnaaddeerr  ((RRiigggg  oogg  ddrriifftt  bbyyggggeeppllaassss)) 11  991188 1166  112277  559955
22 BByyggnniinngg 99  006699 7766  224488  999999

2.1 Grunn og fundamenter Usikkerhet knyttet tomteforhold 431 3 622 797
2.2 Bæresystemer Stålkonstruksjon med gitterdragere 1 074 9 033 345
2.3 Yttervegger Yttervegg med kledning, inkl vinduer 1 719 14 453 352
2.4 Innervegger Inkl. Motoristerte skillevegger 1 556 13 081 797
2.5 Dekker 2 126 17 877 510
2.6 Yttertak Stålplatetak 1 403 11 795 373
2.7 Fast inventar Garderobe, wc, utstyr, skilting, kjøkken 288 2 421 504
2.8 Trapper, balkonger m.m inkl. tribuner 208 1 749 915
2.9 Malerarbeider, diverse Overflatebehandlinger etc. 263 2 213 406

33 VVVVSS 22  110011 1177  666644  221100
3.1 Sanitær 494 4 152 501
3.2 Varme 711 5 978 088
3.3 Brannslokking 50 420 453
3.6 Luftbehandling 846 7 113 168

44 EEllkkrraafftt 11  220066 1100  114400  004488
4.1 Basisinstallasjon for elkraft 230 1 929 636
4.2 Lavspent forsyning 354 2 979 585
4.3 Lys 569 4 786 254
4.4 Elvarme 53 444 573

55 TTeellee  oogg  aauuttoommaattiisseerriinngg 558844 44  990099  222211
5.1 Basisinstallasjon, tele og automatisering 11 94 590
5.2 Integrert kommunikasjon 11 94 590
5.3 Telefoni og personsøking 23 189 180
5.4 Alarm og signal 138 1 163 457
5.5 Lyd og bilde 183 1 541 817
5.6 Automatisering 217 1 825 587

66 AAnnddrree  iinnssttaallllaassjjoonneerr 11  224488  775533
6.2 Person- og varetransport Heis 1 114 844
6.5 Avfallshåndtering 133 910

SSuumm  hhuusskkoossttnnaadd 1155  002266 112266  333388  882266

88 GGeenneerreellllee  kkoossttnnaaddeerr 22  661155 2211  998822  771166
8.2 Prosjektering Ark, RIB, RIV, RIE, RIBr, RI Akustikk 1 586 13 337 190
8.3 Administrasjon Byggherreleder, prosjektledelse, byggeledelse 566 4 757 877
8.4 Bikostnader 104 870 228
8.5 Forsikringer, gebyrer 359 3 017 421

SSuumm  bbyyggggeekkoossttnnaadd 1177  664411 114488  332211  554422

99 SSppeessiieellllee  kkoossttnnaaddeerr 3377  008800  338855
9.6 Merverdiavgift ut 25% 37 080 385

SSuumm  pprroossjjeekkttkkoossttnnaadd 2222  005511 118855  440011  992277

RRMM RReesseerrvveerr  oogg  mmaarrggiinneerr 2200  339944  221122
RM.1 Reserver (forventede tillegg) 7% 12 978 135
RM.2 Marginer 4% 7 416 077

SSuumm  kkaallkkyyllee 2244  447766 220055  779966  113399

Kostnadestimatet baserer seg på erfaringstall fra 
Norsk Prisbok, og er et veiledende overslag for videre 
arbeid med prosjektet. Det knyttes ingen garantier 
til  presisjonen i kostnadsestimatet, men er utarbeidet 
etter beste skjønn. Lokale forhold som aktivitet i 
byggebransjen, tomtens sentralitet etc. kan påvirke 
prisen. Kostnadsestimatet forutsetter en enkel, flat og 
ubebygd tomt, der grunnforholdene ikke er kompliserte.
Kostnadsestimatet inkluderer ikke utomhusarbeider.
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Bruk av kampflatene

GSEducationalVersion

4 baner: 2x14m

Kapasitet: 922 pers.

2 baner: 10x10m

Kapasitet: 467 pers.

1 bane: 10x10m

Kapasitet: 400 pers.

6 baner: 10x10m

Kapasitet: 634 pers.

12 baner: 8x8m

Kapasitet: 634 pers.

GSEducationalVersion

4 baner: 2x14m

Kapasitet: 922 pers.

2 baner: 10x10m

Kapasitet: 467 pers.

1 bane: 10x10m

Kapasitet: 400 pers.

6 baner: 10x10m

Kapasitet: 634 pers.

12 baner: 8x8m

Kapasitet: 634 pers.

Primærflate
45x30 m

Her er noen eksempler på ulik bruk av 
primær- og sekundærflaten. Størrelsene 
på henholdsvis 45x30 og 30x30 m gir stor 
fleksibilitet for ulik bruk, og kan brukes til 
trening eller til større internasjonale stevner 
der det er behov for mer tilskuerkapasitet. 
Da kan man ta i bruk midlertidige tribuner 
eller teleskoptribuner. 
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GSEducationalVersion

9 baner: 8x8m

Kapasitet: 486 pers.

4 baner: 10x10m

Kapasitet: 486 pers.

1 bane: 10x10m

Kapasitet: 435 pers.

3 baner: 8x8m

Kapasitet: 500 pers.

2 baner: 10x10m

Kapasitet: 470 pers.

2 baner: 14x2m

Kapasitet: 590 pers.

Sekundærflate
30x30 m
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From: Kjersti W. Sorensen <kjerstiws@hotmail.com> 
Sent: Tuesday, March 31, 2020 12:17 AM 
To: Postmottak Lillestrøm kommune 
Cc: leder.lillestrom@irnif.no; styret@lafk.no 
Subject: Innspill temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 
 

Innspill - amerikansk fotball 
 
Lillestrøm Amerikansk Fotball klubb (LAFK) har sammen med Lillestrøm idrettsråd vært i 
dialog med kommunen om at Sten-Tærud kunstgress tilrettelegges for amerikansk fotball 
når banen rehabiliteres. Og vi håper at dette blir gjennomført, da en slik løsning vil bety mye 
for å sikre amerikansk fotball som et bidrag til et mangfoldig idrettstilbud i Lillestrøm 
kommune. Med en bane på plass midt mellom Oslo og Gardermoen, vil Lillestrøm også være 
attraktiv som arrangør av nasjonale arrangementer innen idretten, noe vårt særforbund har 
gitt uttrykk for at er positivt.  
 
 
LAFK er eneste klubb for amerikansk fotball i Lillestrøm kommune og har ca 100 
medlemmer, fra hele kommunen. Sten-Tærud er lett tilgjengelig for spillere fra et større 
geografisk område, også fra Oslo Nord og Øvre Romerike. Vårt fokus på rekruttering er 13 år 
og eldre, og i tillegg til de som er genuint interessert i idretten merker vi at tilbudet 
appelerer til utøvere som av en eller annen grunn føler de faller utenfor andre tilbud. 
 
Det er viktig å få frem at amerikansk fotball på Sten-Tærud ikke skal fortrenge annen 
aktivitet på banen, men utnytte kapasiteten. Behovet til LAFK passer godt inn på en bane 
hvor andre ikke har sin hovedaktivitet eller avvikler kamper. Men det forutsetter at LAFK får 
ha kampavvikling ved behov og at vi kan ha trening på avtalte ukedager som ikke avlyses til 
fordel for annen kampavvikling, selv om dette er en policy i kommunen. Her er det stor 
forskjell på vanlig fotball og amerikansk fotball. I amerikansk fotball er hovedaktiviteten 
trening og vi spiller langt færre kamper - da i helgene. Det er ofte stor geografisk avstand 
mellom lagene og et kamparrangement er svært ressurskrevende, på både junior- og 
seniornivå. Men når det først er kamp, gjøres det til en 'happening' hvor hele nabolaget er 
hjertelig velkommen.  
 
 
 
Amerikansk fotball trenger egen merking og har litt andre mål på banearealet, men selv på 
elite-nivå er det ikke krav til at merking ikke kan være sammen med merking til annen idrett 
- så lenge det er en annen farge. I tillegg trengs field-goals og det hadde også vært fint med 
en tribuneløsning etterhvert.  
 
De siste årene har vi hatt aktivitene våre spredt utover et større geografisk område: 

• Vigernesjordet - kamparena: har sine begrensninger grunnet bl.a. tilgjengelighet,  
lange avstander til garderober og væravhengighet. Er derfor for lite stabilt til å kunne 
brukes til trening. Men vi har en utstyrscontainer og kioskvogn stående der.  

• Slora Idrettspark: trening sommerhalvåret to-tre kvelder i uken. Det fungerer veldig 
bra og muligheten medførte økt oppslutning rundt våre aktiviteter, men banen er for 
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liten til kamp. Dessuten merker vi et visst press fra ikke-organiserte idrettsgrupper 
når vi må forklare at banen er reservert. Her har vi også en utstyrscontainer.  

• LSK-Hallen og - kunstgress: Vintertrening senior (16 år ++) og junior. Klubben har 
valgt å bruke egne midler på ledig tid både i hallen og på kunstgresset, også for 
junior. Innetrening i gymsal egner seg dårlig for sporten med tanke på skader. I 
tillegg er det rift om innetreningsanlegg, og siden vi er en liten klubb innen en 
særidrett blir ofte treningstidene ukurante. Noe vi ser på treningsoppmøte gjennom 
vinteren.  

• Tærud Fjellhall: vintertrening junior.  
• Kraftsports lokaler i Skedsmohallen - til styrketrening.  
• Slogum gård - Vinterlagring siden utstyret ikke tåler frost. Dette medfører mye 

bilkjøring og ekstra tidsbruk da utstyr må hentes, kjøres til trening og kjøres tilbake 
til lageret 2-3 ganger i uken.  

• Spiller-, trener- og styremøter har vært avholdt på Slora, Skedsmohallen, hjemme 
hos folk og Zoom.  

Med dette har klubben idag  6-7 lokasjoner å forholde seg til for sine aktiviteter. Vi håper 
derfor å samle oss, for å skape mer stabilitet og kunne fokusere på å bruke ressursene våre 
på idrett samt utvikle tilbudet - spesielt på juniorsiden.  
 
LAFK har inngått en samarbeidsavtale med Skedsmo tennisklubb som har klubbhus i 
tilknyttning til banene på Sten-Tærud. Huset har et stort behov for rehabilitering og vi er en 
klubb med mange håndverkere og mye dugnadsvilje, i tillegg til litt egenkapital. Til gjengjeld 
får LAFK bruke huset - så dette er et samarbeid for felles interesser. Vi vil da kunne løse flere 
av våre behov - som lagring og møterom. Selv om garderobene er for små til kampavvikling, 
vil det være løsninger på Sten-Tærud skole. LAFK har satt som betingelse i 
samarbeidsavtalen at vi får tilgang til Sten-Tærud kunstgress som både trenings- og 
kamparena, og at vi klarer å finne finansiering til restaureringen. Det er ikke så mye som skal 
til, men skal klubben bruke sine ressurser på en annen klubbs klubbhus må vi ha en visshet 
om at det medfører bedre rammer rundt våre egne aktiviteter.  
 
Mer aktivitet rundt klubbhuset i tilknytning til trening vil være bra for hele området. Det vil 
bidra til økt tilstedeværelse av folk utover kvelden i et område som fremstår som ganske 
øde. Restaurerte toaletter og garderobe vil også kunne gjøres tilgjengelig for andre som 
bruker banen, etter avtale. Av den grunn hadde vi håpet at kommunen kunne ha bidratt 
med noe materiell i restaureringsarbeidet. Men første prioritet for LAFK er likevel tilgang til 
banen.  
 
På vegne av  
LILLESTRØM AMERIKANSK FOTBALL KLUBB (Lillestrøm Starfighters) 
Beate Røyset Stensbye - leder 
Kjersti Weimoth Sørensen - nestleder 
Patrick Hamnøy - sportslig ansvarlig 
 
 
 

228



 
Lillestrøm kommune 

Postboks 313  

2001 Lillestrøm 

 

postmottak@lilletrom.kommune.no 

 

                                                                                                                                                                     27. mars 2020 
 

 
INNSPILL TIL NY TEMAPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET FOR LILLESTRØM 

KOMMUNE FRA LILLESTRØM IDRETTSRÅD 

Lillestrøm kommune har vedtatt å sette i gang arbeidet med ny temaplan for idrett, friluftsliv og 

fysisk aktivitet og ønsker innspill til denne. Idrettsrådet har valgt å sammenfatte sine innspill under 

områdene:  

• Anlegg og tilrettelegging for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

• Økonomi 

• Øvrige forhold 

 

Anlegg og tilrettelegging for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

Eksisterende anlegg og områder som har betydning for utøvelse av fysisk aktivitet, må kartlegges før 

det utarbeides en plan for bygging av nye anlegg og tilrettelegging for idrett, friluftsliv og fysisk 

aktivitet. Planen må ta høyde for videre befolkningsvekst og tilstrebe likhet og like forhold i alle deler 

av kommunen.  

Behovet for oppgradering og rehabilitering av eksisterende anlegg og områder som har betydning for 

utøvelse av fysisk aktivitet, må også kartlegges.  

 

Nye anlegg må bygges der folk bor. Spesielt viktig er det at de yngste barna har et tilbud i sitt 

nærmiljø. Da utvikles det aktive nærmiljø hvor alle kan delta og føle seg velkommen.  

Det må bygges riktige anlegg og mange nok anlegg. Anleggene bør kombinere organisert og 

egenorganisert trening. Ønsker fra lag og klubber skal vektlegges og idretten må være med på å legge 

premissene. Anleggene må være gode og funksjonelle og ta høyde for nye idretter. Det er viktig at 

anleggene bygges i riktig rekkefølge.  

 

Lavterskeltilbud i form av gang- og sykkelveier, turveier, skiløyper, Tufteparker, Stolpejakt og bidrag 

til oppdaterte tur- og o-kart er noe storkommunen Lillestrøm må legge forholdene best mulig til rette 

for. Lyssetting av turveier er også et viktig tiltak. Slike tiltak vil inspirere til økt fysisk aktivitet blant 

innbyggerne i alle aldre og ha stor betydning for folkehelsa i en stadig økende og mer differensiert 

befolkning. 

 

Idretten spiller en viktig rolle for sosial integrering og i forebyggende arbeid. Det må legges til rette 

for at alle, i alle aldre, skal kunne være fysisk aktive. Tilrettelegging av lavterskeltilbud og gode anlegg 

og områder gir grunnlag for å tilby barn, unge og eldre med ulikt funksjonsnivå og sosial bakgrunn 
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gode idretts- og aktivitetstilbud. Dette vil bidra positivt til folkehelsa samt økt integrering og 

inkludering. Allsidig aktivitet, både organisert og egenorganisert, er viktig for å hindre at noen faller 

utenfor. Spesielt viktig er det å lage gode tiltak som hindrer frafall blant ungdom.  

 

Lillestrøm kommune er i stor vekst og det er viktig å sikre nok areal til idrettsformål. Spesielt 

utfordrende er dette på Skjetten og Skedsmokorset. Vi ønsker å minne om at anlegg nær der 

befolkningen bor har en positiv miljøeffekt gjennom et redusert transportbehov – selv om det i 

enkelte tilfeller kan legge beslag på noe matjord. 

 

I en så stor kommune som Lillestrøm, vil det i tillegg være naturlig å se på mulighetene for å bygge et 

eller flere "signalanlegg", altså regionale anlegg eller nasjonalanlegg.  Signalanlegg vil kunne oppfylle 

mange av kommunens- og idrettens mål og kan bli en driver for ny miljøvennlig teknologi. 

 

Ved bygging av nye skoler eller utvidelse av eksisterende skoler skal det bygges flerbrukshaller med 

flere flater, svømmehaller og gode hensiktsmessige uteanlegg for fysisk aktivitet og idrett. Dette vil 

sikre en best mulig utnyttelse av anleggene.  

 

Paraidretten må inkluderes og sikres gode fasiliteter. Ved rehabilitering og bygging av nye anlegg må 

dette ivaretas. 

De fleste svømmehallene i kommunen er gamle. Flere bør nedlegges og nye må prioriteres bygget. I 

fremtiden anbefales det å bygge anlegg med flere og større vannflater som vil gi en mer 

kostnadseffektiv drift og hvor man kan ha flere brukergrupper i aktivitet samtidig. 

Flere lag og klubber trenger egnede lokaler/anlegg til sine aktiviteter. Spesielt gjelder det kampsport 

og dans/turn. 

Det er viktig å sikre treningsfasiliteter i mellomperioder for lag og klubber som trener hvor lokaler 

skal rehabiliteres/vedlikeholdes. 

Økonomi og rammer for drift 

Alle i Lillestrøm kommune skal ha råd til å drive idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Gratis treningstid i 

kommunale anlegg i ukedagene til og med 19 år er derfor et viktig tiltak. Det samme er frikjøp 

(gratisprinsippet) av treningstid i anlegg eid av klubber/idrettslag i ukedager til og med 19 år. Idretts-

lag skal kunne bruke idrettsanlegg kostnadsfritt. 

Eierstruktur og modell må ikke stå i veien for aktivitet og det må være likebehandling av kommunale 

og privateide idrettsanlegg. Lillestrøm kommunen må sikre gode støtteordninger til 

idrettslag/klubber som leier anlegg i næringsbygg. 

Ved bygging av anlegg i regi av idrettslagene/klubbene skal det gis kommunal garanti med lån i 

Kommunalbanken og kommunal mellomfinansiering av spillemidler samt driftsavtaler som 

økonomisk sidestiller klubbeide anlegg med kommunalt eide anlegg. 

Idrettsrådet ønsker en videreføring av søknadsbasert kommunalt driftstilskudd til idrettslag/klubber 

etter vedtatte retningslinjer for administrasjons-/aktivitetstilskudd til idretten. 

 

Lillestrøm kommune har vedtatt å videreføre bruken av overskuddet av eiendomsskatten til «barn og 

unge» til blant annet finansiering av bygging og drift av idrettsanlegg, finansiering av fri treningstid i 

kommunale anlegg i ukedagene og frikjøp av treningstid i idrettslagseide anlegg i ukedager. Likeledes 
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må det finnes ordninger for de idrettslag som leier lokaler i næringsbygg. Videreføringen av 

disponeringen av eiendomsskattemidlene vil være en meget viktig sak for idretten i de nærmeste 

årene, da det vil gi en god forutsigbarhet for utviklingen av idretten i nye Lillestrøm kommune.  

 

Idrettsrådet ønsker at det prioriteres midler til administrativ stilling i Idrettsrådet. Et godt samarbeid 

med kommunens administrasjon og politikere er nødvendig for at Idrettsrådet skal fungere best 

mulig. Med en fast ansatt administrativ ressurs i Idrettsrådet, vil idretten være best mulig skodd for å 

løse sine oppgaver og kommunen vil ha en verdifull samarbeidspartner i sitt arbeid med 

idrettspolitiske- og faglige spørsmål. Mye av kontakten Idrettsrådet har med kommunen og andre 

aktører må fortrinnsvis skje på dagtid, og en slik stilling vil lettere kunne utøve en slik funksjon. Det 

nevnes i denne sammenheng at det vil være uheldig at talspersoner for Idrettsrådet primært må 

utøves av personer som ikke er i jobb – som eksempelvis pensjonister. En administrativ stilling vil 

dessuten fylle funksjonen som saksforbereder til Idrettsrådets styre - slik at styret i større grad kan 

konsentrere seg om idrettspolitiske spørsmål. 

Alle skal med. Det er dessverre mange som ikke har råd til å delta i organiserte aktiviteter. Idretten 

ønsker å bli bedre på inkludering og integrering og dermed hindre utenforskap. For å få til dette er vi 

helt avhengig av hjelp fra det offentlige. De fleste idrettslag og klubber ønsker å holde medlemskap 

og treningsavgift lavest mulig, men de har mange utgifter som må dekkes. Vi mener det er viktig å 

videreføre en form for aktivitetskort/fritidskort. Dette gjøres ved at det etableres et godt samarbeid 

med Idrettsrådet, idrettslagene/klubbene og Lillestrøm kommune og sees i sammenheng med den 

statlige satsingen på fritidskort. 

 

Øvrige forhold 

Idrettsrådet ønsker at så mange som mulig skal utvikle et positivt forhold til det å være i aktivitet 

gjennom hele livet og arbeider for å legge forholdene best mulig til rette for det. Tilrettelegging for 

alle grupper har stor betydning for trivsel, folkehelse, integrering og inkludering. 

Oppfølging av Samarbeidsavtalen Idrettsrådet med kommunen, blir sentral når vi sammen skal jobbe 

for best mulig rammer for idretten og tilrettelegging for friluftsliv og fysisk aktivitet i Lillestrøm 

kommune. 

Idrettsrådet takker for muligheten til å komme med innspill og håper og tror Temaplan for idrett, 

friluftsliv og fysisk aktivitet vil bidra positivt i dette arbeidet. 

 

 
Lillestrøm idrettsråd 

 
 

Arne Kalstadstuen (sign)                                                                                                            Elin Vikane (sign) 
             leder                                                                                                                                     nestleder 
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INNSPILL TIL TEMAPLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET. 

 

 

 

Romerike Friidrett ønsker å gi et innspill til temaplanen. 

 

BAKGRUNN: 

Friidrett er en idrett som har hatt et enormt oppsving de seneste årene med profiler som f. eks 

Karsten Warholm og Ingebrigtsen-brødrene. Vi som en av Romerikes største friidrettsklubber merker 

dette med stor pågang av barn og ungdommer som ønsker å drive med friidrett. Til tider har klubben 

dessverre måttet si nei til noen på grunn av for få steder å trene, spesielt høst og vinter. 

Romerike Friidrett har base på Lillestrøm, men vi er en stor friidrettsklubb med medlemmer fra hele 

Nedre Romerike som f.eks Lillestrøm, Strømmen, Fetsund, Sørumsand, Leirsund, Rælingen, 

Fjerdingby, Lørenskog, Skedsmokorset og nordlige deler av Oslo. 

På sommeren trenes det på Romerike Stadion som er helt ypperlig, men fra ca. oktober og til mai 

skal det trenes innendørs. Da er vi stort sett i Skedsmohallen med de begrensinger dette medfører. 

Klubben har da ofte bortimot 150 utøvere i alder fra 6-7 til 17-18 år samtidig inne i hallen noe som gir 

store utfordringer treningsmessig. Det er store variasjoner i grener man trener på (sprint, hekk, 

lengde, høyde, kast etc.) og dette tar stor arealplass. Det blir langt ifra optimale treninger. 

Klubben har også noen få treningstimer i gymsaler i nærområdet hvis man klarer å få tak i dette, men 

vanskelig å få trent på alt i gymsaler da utstyret med hekker, matter etc. er i Skedsmohallen eller på 

Romerike stadion. 
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INNSPILL: 

Romerike Friidrett mener det er et sterkt behov for en innendørs friidrettshall med 200m rundbane 

med  4-6 doserte løpebaner og ønsker dette bygget i Lillestrømområdet. 

Hallen må inneholde 60m løpebane på midten, lengdegroper, høydematter, kulemuligheter, 

treningsnett for kast etc. 

En slik hall ble bygget på Neskollen like ved Vormsund for noen år siden(Nes Arena). Der er det 

allerede enorm pågang fra friidrettsklubber fra Oslo i sør, Hamar i nord og Kongsvinger i øst og det er 

nå vanskelig å få treningstid. 

I tillegg har denne hallen bygget nedsenkbare nett på midten som gjør at også andre idretter kan 

bruke hallen. Der senkes nettene og det spilles bordtennis, innefotball, håndball, innebandy etc. 

samtidig som friidrettsutøvere trener. I den ene enden av hallen er det en buldrevegg(klatrevegg) 

som gjør at også klatreklubber kan komme og trene samtidig. Det er også uttrekkbare tribuner 

tilgjengelig. 

Info om Nes Arena: https://friivii.org/hvam-idrettslag/sections/5700/articles 

Link til noen bilder fra Nes Arena: https://friivii.org/hvam-idrettslag/sections/8229/articles 

 

Med en slik hall kan Romerike Friidrett og andre klubber trene optimalt og med nevnte 

spesifikasjoner kan man også arrangere stevner vinterstid. Stevner er viktig for å få inntekter inn i de 

ulike klubbkassene. Stevner er vanskelig for friidrett i Skedsmohallen på grunn av plassmangel og en 

rundbane som ikke er 200m og ikke dosert. 

Romerike Friidrett ønsker da en slik hall bygget, primært i Lillestrømområdet. Dette vil endelig gi mer 

optimale muligheter for friidrett, både for trening og konkurranser, det gir andre idretter 

treningsmuligheter og vil også avlaste Skedsmohallen. 

 

Vi håper dette innspillet blir grundig vurdert og at vi i nærmeste fremtid kan se første spadetak i 

jorden.  

Forslag på navn: Lillestrøm Idrettspark! 

 

Mvh 

Preben Berg 

Nestleder, Romerike Friidrett 

90074755 

Email: rallyberg1@gmail.com 
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Romerike Runners Team 
C/O Sigmund Jensen 
Brogata 10B 
2000 Lillestrøm 

 sigmujen@online.no 

 

Kommunaldirektør Kultur/ 

Park og Idrettsavdelingen 

 

 

Innspill til Lillestrøm Kommune; Kommunedelplan Idrett og Fysisk aktivitet 

Romerike Runners Team (RRT) viser til epost fra Lillestrøm Kommune med 

anmodning om innspill til ny Kommunedelplan Idrett og Fysisk aktivitet, datert 

20. mars 2020.  

RRT organiserer ca 130 glade mosjonister med formål løpetrening og deltakelse 

i diverse mosjonsløp i inn- og utland. Klubben trener primært på og ved 

Lillestrøm Idrettspark, hvor vi også er arrangør av diverse «Karusell- løp» 

sommer og vinter, på vegne av Bedriftsidretten. På «bar bakke» foregår 

treningen hovedsakelig på og rundt Stadion, i Oksefjellet eller på turveien rundt 

Sørumjordet. På vinterstid foregår treningen på brøytede gangveier rundt 

Lillestrøm/Rælingen/Strømmen. Vi har løpetrening hver mandag og torsdag kl 

1800 fra Skedsmohallen året rundt. 

RRT har tre forslag til prosjekter. (i prioritetsrekkefølge) 

1. Lys rundt turveien på Sørumjordet 

2. Anlegge turvei med forbindelse fra Sørumjordet med bro over Leira og 

inn i Asakmarka 

3. Anlegge turvei langs Nitelva over vestenden av Kjeller Flyplass, som 

forbindelse mellom turveien på Nebbursvollen og Fetveien/Holtveien. 

 

Mer om de enkelte forslag. 

1. Lys rundt turveien på Sørumjordet 
Turveien som har blitt anlagt rundt Sørumjordet parallelt med rideveien har 
blitt meget populær, og er et godt lavterskeltilbud for alle mosjonister. Hver 
dag er det folk som benytter seg av dette tilbudet fra morgen til kveld. RRT 
bruker dette området til all trening så mye som overhodet mulig. Men fra mid 
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september og fram til mid mars er det «dårlig lys» på hele området som gjør 
det lite egnet for løping, og også gjør turveien lite brukervennlig for «vanlige 
mosjonister». Dette selv om kommunen nå brøyter turveien om vinteren.  
Det er derfor et sterkt ønske om at turveien lyssettes for helårsbruk. Lyset 
bør/kan koples opp med lysløypa i Oksefjellet, og bør inkludere «vollen» rundt 
selve friidrettsstadion samt turveien til/fra Sørumjordet på begge sider langs 
Leira/Stilla, samt tverrforbindelsene over jordet. 
 
2. Turvei Sørum Fritidsgård til Asakmarka 
Dette er et «gammelt» prosjekt og har versert i diverse planer i flere år. Ønsket 
er å få anlagt en turvei som forbinder Sørumjordet med lysløypa/turveiene i 
Asakmarka. Turveien forutsetter kryssing av Leira et eller annet sted. For å 
unngå naturvernområdene kunne en bro etableres fra «fiskeplassen» i 
Nordøstre hjørne av turveien på Sørumjordet og over til eksisterende bruksvei 
på Fet/Jølsen- siden, med forbindelse videre opp til Lykkja og Korpåsen/Flaen. 
Alternativt en turvei fra Idrettsparken opp Leiraveien til Skåvålenga og med 
forbindelse over Leira til Asakneset og eksisterende vei opp til Asak. 
 
3. Turvei over vestre ende av Kjeller flyplass, mellom turveien på Nebbursvollen 
og Fetveien/Holtveien. 
Dette er også et «gammelt ønske», og har vært fremmet av Skedsmo Idrettsråd 
utallige ganger. En turvei/gang- og sykkelvei fra Nebben Friluftsbad og over 
vestenden av Kjeller Flyplass, koplet sammen med eksisterende gang- og 
sykkelvei langs Fetveien, og med forbindelse til Holtveien vil ha svært stor 
betydning for innbyggere på Kjeller, Holt- Vestvollen, Brånås og 
Skedsmokorset. De vil alle kunne få en trafikksikker vei til Friluftsbadet og til 
gang- og sykkelveinettet rundt Lillestrøm. 
 
Avslutning 
Romerike Runners Team takker for invitasjonen for innspill til 
Kommunedelplanen. Siden vi har «hjemsted» i gamle Skedsmo er det naturlig 
at våre innspill er konsentrert til dette området, men vi vil påpeke at det er 
viktig og nødvendig å legge forholdene best mulig til rette i hele nye 
storkommunen Lillestrøm for lavterskeltilbud i form av turveier og gang- og 
sykkelveier for å inspirere til fysisk aktivitet. 
 
Lillestrøm 26. mars 2020 
 
Sigmund Jensen 
Leder Romerike Runners Team 
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#1 Utbygging av ridehall / Ny ridehall på Sørum Fritidsgård. 

 

Dagens situasjon: Vi har tilgang til en svært liten ridehall (20mx40m)  

Behov: Byggetrinn 1: Bygge ut eksisterende ridehall slik at ridebanen blir ca 20x70m 

Areal: Byggetrinn 1:  Der eksisterende ridehall står, utvide bakover/østover 

Behov: Byggetrinn 2:  Bygge en ridehall 2 til treninger og oppvarming under konkurranser 

Areal: Byggetrinn 2:  Nordover fra bakkant av eksisterende hall 

 

Ridehall: 

Ridehallen på Sørum Fritidsgård ble bygget av foreningen Sørum Fritidsgårds Venner i 1983, og ble 

overrakt ridesenteret/kommunen ved ferdigstilling. Hallen ble bygget etter datidens mål og normer, 

mens dagens mål på en ridebane i dag er minimum 20mx60m. Om vi skal sammenligne med fotball 

tilsvarer vår innendørsflate en 7’ er- bane, mens alle konkurranser foregår på 11’ er-bane.  

Den eksisterende hallen er konstruert/bygget på en slik måte at det enkelt kan bygges på videre i 

lengderetning (plassering iht skisse i utviklingsplanen for Sørum Fritidsgård) 

Vi benytter hallen når den kommunale rideskolen ikke benytter den, og har et fint samarbeid om 

dette. Men vi ser at vi ikke kan tilby våre medlemmer hverken treningsforhold eller 

konkurranseforhold som er tilstrekkelige etter dagens normer i sporten, på grunn av hallens 

størrelse. Dette gjør at vi må begrense treningstilbudet med tanke på sikkerheten til både hest og 

rytter. Hallen er rett og slett for liten til å kunne trene på høyere nivå. Dette resulterer i at våre 

medlemmer som kommer opp på et høyere sportslig nivå må flytte hesten sin fra klubbens stall og 

hovedarena for å få gode nok treningsforhold vinterstid. Vi kan heller ikke gi et godt nok 

konkurransetilbud på vinterhalvåret. En ting er at størrelsen på hallen begrenser klassetilbudet vi kan 

gi, en annen dimensjon er at vi ikke har kapasitet til mer enn x-antall deltagere. Med større hall kan vi 

utvide klassetilbudet slik at vi også vinterstid kan tilby FH-klasser (NRYF har egne klasser for 

funksjonshemmede, som er regnet som egen gren/disiplin). I vinter har vi måttet avvise mange 

utøvere som har ønsket å delta på våre stevner da vi dessverre ikke har stor nok plass i hallen. 

Skedsmo Rideklubb er kjent som en dyktig arrangør- uansett gren, og det er mange som ønsker å 

delta på våre stevner. Vi er stolte av at vi har nådd så langt- men håper vi kan få på plass en større 

hall snarest slik at vi kan «henge med» sportslig, både som arrangør, og ikke minst som klubb for våre 

egne utøvere. Vi får trent, men ikke godt nok. Vi kan arrangere konkurranser, men ikke på nivå for 

alle i klubben. Større hall vil gi økt kapasitet, og vil være en fordel også for den kommunale 

rideskolen. Ved å bygge ut den eksisterende hallen/ bygge ny hall vil vi kunne tilby mer, flere og 

bedre treninger og konkurranser i de olympiske ryttergrener- uansett nivå. Vi vil også kunne 

arrangere treninger i andre ryttergrener som omfattes av NRYF, som klubbens medlemmer er aktive 

i. Rideskolen får økt kapasitet ved større plass og kan tilby flere barn og unge muligheten til å lære og 

ri, samt øke tilbudet om Ridefysioterapi. Den kommunale rideskolen har i dag 24 plasser i 

Ridefysioterapien. Større hall vil kunne bidra til å gi flere muligheten for denne behandlingsformen. 

Deltagerne på ridefysioterapien er avhengig av erfarne hestefolk til å leie hestene, og mange av 

dagens faste leiere er medlemmer i klubben. Mange av rytterne på Ridefysioterapien er også 

medlemmer i rideklubben, og deltar på klubbens aktiviteter. 

Å utvide ridehallen vil være første steg på veien til å gi våre medlemmer et fullverdig tilbud for både 

treninger og stevner på vinterhalvåret. Det vil gjøre at flere kan bruke hallen samtidig, og øke 

sikkerheten da det vil kunne gi større avstand mellom hestene.  

Byggetrinn 2, en ny hall, vil gi oss mulighet til å trene flere samtidig- i flere grener. Vi vil også kunne 

øke kapasiteten ved stevner da oppvarming kan foregå for seg. Økt sikkerhet, og flere startende. 
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#2 Terrengtreningsbane 

 

Dagens situasjon:  Mangler 

Behov:   Bygge, opparbeide en Terrengtreningsbane 

Areal:  På deler av «½- jordet» der Sørum Fritidsgård i dag har sin grasproduksjon. 

 Endring i disponeringen av arealet Sørumsjordet slik at Sørum Fritidsgård 

overtar driften av hele jordet, og at grasproduksjonen blir stor nok til å avse 

noe areal til en slik terreng-treningsbane. 

 

Skedsmo Rideklubb ønsker å bygge en treningsbane for terrengridning på Sørum Fritidsgård. 

En terreng-treningsbane vil kunne øke aktivitetstilbudet til klubbens medlemmer, gi større variasjon i 

treningstilbudet, og gi flere mulighet til å trene på sitt nivå i terrenget. Flere treninger med bedre 

kvalitet! En slik treningsbane vil gi oss muligheten til å arrangere terrengtreninger kontinuerlig 

gjennom hele sommerhalvåret, på alle nivåer. I dag er situasjonen slik at vi kun kan arrangere 

terrengtreninger på temaplassene rundt jordet i forbindelse med ridestien, og på hindrene som står 

helt oppe ved Hovedarenaen. For å kunne trene på en god og konstruktiv måte er vi avhengig av å 

kunne sette ut terrenghinder i varierende størrelse i forbindelse med hverandre. På den måten får vi 

gitt våre ryttere den tekniske treningen man er avhengig av for å kunne utøve sporten på en trygg og 

forsvarlig måte. Dette er arealkrevende da det skal ris i forskjellige tempoer, og ofte ganske fort. 

Noen hindertyper skal hoppes i så høyt tempo som 550m/min, noen på skrå og noen i kombinasjon 

med andre. I og med at dette er faste hinder (hinder som ikke er nedfellbare) er plasseringen av disse 

vesentlig.  Selv om de er flyttbare må de festes i bakken slik at de ikke velter om noen skulle komme 

borti dem. Vi er avhengig av å kunne sette tempo før vi vender på hinder, og helst kunne ta ned igjen 

før neste hinder. For å ivareta dyrevelferden og sikkerheten er det viktig at underlaget er godt, og at 

det er plass nok til disse tempoendringene, vendingene og linjene.  

Vi må daglig avvise ryttere som ønsker å trene på sommerhalvåret grunnet mangel på trenings-

fasiliteter. Vi har hinder- men ikke noe sted å sette dem for å kunne trene. 

En slik bane vil kunne kombineres med beite for hestene, og vil mangedoble klubbens kapasitet til å 

avholde treninger - både for klubbens medlemmer og andre utøvere. 

Skedsmo Rideklubb har høyt utdannede og erfarne Terrengbanebyggere, som kan bruke- og bruker 

sin kompetanse til å lage gode treningskomplekser, men treningsbanen mangler. 

Som arrangør av landets største feltrittstevner håper vi at vi snart også kan gi våre medlemmer og 

andre utøvere muligheten til å trene på en god og sikker måte- også i terrenget. 

Dagens varierte aktivitetstilbud på Sørumsjordet, blant annet innenfor hestesport og friluftsliv, skal 

videreføres og gis fortrinn framfor eventuell etablering av nye aktiviteter på dette arealet. 
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 Innspill til Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. 

Skedsmo Rideklubb ble stiftet i 1974, ett år etter åpningen av Sørum Fritidsgård da noen av elevene i 

den kommunale rideskolen ønsket å utvikle ridningen sin innenfor idrettens rammeverk. Allerede i 

1975 arrangerte Skedsmo Rideklubb NM i sprang på Sørum Fritidsgård. 

Skedsmo Rideklubb ble i mars 2020 utnevnt til Satsningsklubb gjennom Norges Rytterforbund sitt 

klubbsatsningsprogram. Dette er et steg på veien i klubbens plan om å bli sertifisert som 

«Veiviserklubb», som er høyeste nivå i nevnte satsningsprogram. 

Klubben har ca. 300 medlemmer, hvorav de fleste er jenter. Vi har medlemmer i alle aldre fra 6 år og 

opp til over 80, funksjonsfriske så vel som funksjonshemmede.  

Våre medlemmer konkurrerer på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå- i flere av 

hestesportens disipliner og i alle alderskategorier. Vi har flere gull i Lag-NM, samt mange individuelle 

medaljer i distanse, dressur, sprang, feltritt og kjøring. Våre medlemmer har også høstet medaljer 

internasjonalt, både individuelt og i lag-sammenheng, med landslaget. Vi har også nå flere utøvere på 

landslag i sine respektive grener. På det internasjonale stevnet Norwegian Horse Festival som 

arrangeres på Lillestrøm Varemesse har vi mange deltagere i flere grener. Med et bredt spekter av 

disipliner og forbilder å velge i gir det et godt miljø hvor det er like moro uansett hva man ønsker å 

delta i- uansett nivå. Vi har også medlemmer som driver med hestesport som hobby, fysioterapi og 

som rekreasjon. Mange av våre medlemmer har også gått kurs og praktiserer som dommere, 

stewarder og annet teknisk personell i ulike deler av sporten, med både med nasjonal og 

internasjonal autorisasjon. 

Hestesporten er litt annerledes enn andre idretter. Hestesport er et lagspill, men vår medspiller er av 

en annen art enn oss selv. Det er et levende dyr. Det er 500 kg muskler som snakket et annet språk, 

har andre instinkter, men som i likhet med oss elsker det de gjør. Som rytter har vi ansvaret for ikke 

bare oss selv og vår kropp, men også hestens. Med dette kreves det riktig og fornuftig trening av 

begge, en rytter må kunne trene både sin og hestens kropp på en måte som gjør dem begge friske, 

sterke, smidige, eksplosive, taktfaste og trygge på hverandre. For å bli god kreves det i likhet med 

annen idrett mye, og riktig trening med god kvalitet over tid. Dette gjelder for både hest og rytter. 

Skedsmo Rideklubb har noen av landets beste trenere innen ryttersporten, og ønsker å kunne 

benytte den kunnskapen mer, og på en enda bedre måte i fremtiden enn hva vi kan i dag. 

 

Klubben har sin hovedarena på ridesenteret Sørum Fritidsgård, som eies og driftes av Lillestrøm 

Kommune. Vi har vår egen stall med luftegårder og utebane på det vi kan kalle ridesenterets «indre 

område» Vi har terrengbaner som går ned, rundt og på Sørumsjordet, samt et godt og nært 

samarbeid med kommunen om bruk av gårdens andre fasiliteter ved behov.  

Klubben arrangerer treninger og konkurranser i de forskjellige disiplinene på alle nivåer. For de 

yngste og urutinerte- til nasjonale og internasjonale mesterskap, men vi mangler gode 

treningsforhold til å ha kontinuitet i treningsarbeidet. Vi har god dugnadsånd og har de siste årene 

blant annet rehabilitert terrengbanen slik at vi kunne avvikle et svært vellykket Nordisk/Baltisk 

Mesterskap i Feltritt her i 2016. Her tok Skedsmos Mathilde Sanders sølv i ponniklassen, det vil si U16 

med ponni (hest opp til 148 cm i mankehøyde). Dommere utsendt fra det internasjonale 

rytterforbundet (FEI) har etter dette arrangementet oppfordret klubben til, i samarbeid med Norges 

Rytterforbund, å søke om EM. Vi er veldig stolte av vårt utendørs konkurranseanlegg som vi sammen 

med Sørum Fritidsgård disponerer. Norges rytterforbund ser på muligheten for å gjøre Skedsmo 

Rideklubbs arena på Sørum Fritidsgård til et Nasjonalanlegg for feltritt. Skedsmo Rideklubb 
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arrangerer årlig Norges største feltritt-stevne, Lillestrøm Horse Show. LHS har de siste årene også 

inneholdt NM individuelt for senior, ung rytter, junior og ponni. Norges Rytterforbund har forespurt 

Skedsmo Rideklubb om å arrangere NM også i 2020, noe vi selvfølgelig har sagt ja til. Mesterskapet 

vil bli avviklet på Sørum Fritidsgård 3.-5. juli (om alt går etter planen). Vi har stor deltagelse på våre 

stevner, og er den arenaen i landet som trekker flest startende og mest publikum. Det kommer folk 

fra nært og fjernt for å se på, og det er blitt en naturlig «utflukt» for mange å få med seg «terreng-

dagen». Det er mange som samles hos oss på sånne dager for å se spennende og god hestesport, fart 

og action på jordet. At vi har gratis inngang og en svært publikumsvennlig arena er stort pluss, og vi 

får stort skryt av publikum for en inkluderende og hyggelig atmosfære. For å videreutvikle utøverne, 

sporten og oss selv som klubb er det en del vi må jobbe med på areal- og anleggssiden.  

Skedsmo Rideklubb har hatt flere prosjekter inne i tidligere kommunedelplaner for idrett, friluftsliv 

og fysisk aktivitet. Samtlige av disse prosjektene er utført og ferdigstilt, bortsett fra ett. Vi er stolte av 

jobben som er gjort i forbindelse med de foregående prosjektene, og takknemlige for god hjelp i 

forbindelse med disse. Av «gamle» prosjekter gjenstår kun ett- utvidelse av eksisterende 

ridehall/bygge ny ridehall. Vi har også behov for en terreng-treningsbane, dette blir nå meldt inn.  

Den kommunale rideskolen har omlag 240 elever ukentlig, og mange av våre medlemmer har startet 

sin rytterkarriere nettopp i rideskolen på Sørum Fritidsgård. Klubben og rideskolen jobber sammen 

om de forskjellige type arrangementer som holdes her, noe som gir god uttelling for begge parter. 

Dette samarbeidet gir blant annet yngre medlemmer uten egen hest muligheten til å delta i 

sportslige aktiviteter som konkurranser. Vi jobber hverandre gode! Alle innspill fra rideklubben til 

Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vil også komme den kommunale rideskolen til gode.  

Sørum Fritidsgård og Skedsmo Rideklubb har et godt samarbeid om forskjønning av området, og det 

er ridesenteret og rideklubben som i praksis står for det vedlikeholde av området, også rundt jordet. 

For rideklubben er jordet en del av vår arena, og en naturlig del av ridesenteret, da vi har ridd rundt- 

og på det i over 45 år (siden 1974). Etter etableringen av temaplassene våre har også aktiviteten på 

turstien økt, og det er flere grupper av befolkningen som tar den i bruk. Ved å opparbeide og 

vedlikeholde temaplassene sørger vi for at de forskjellige brukergruppene får en god opplevelse, 

samt et innblikk i lokal natur og historie som temaplassene tar for seg. Vi får mye skryt av vårt arbeid, 

og mange bruker temaplassene som delmål eller hovedmål for sine turer, være seg for trening, 

mosjon eller rekreasjon. Vi er stolte av å kunne bidra til god folkehelse ved å gi lokalbefolkningen en 

grønn lunge rett i utkanten av byen, hvor det kan oppleves både husdyr og vilt, hestesport, landbruk 

og natur i ett.  Mangfoldet gjør stedet spesielt.  Å kunne utøve friluftsliv i nærhet til den voksende, 

urbane bykjernen vil være enda viktigere inn i fremtiden, og vi mener vi er en sterk bidragsyter til å gi 

befolkningen denne muligheten. I dag forvalter Sørum Fritidsgård en liten del av arealet på jordet 

(den minste delen). Dette benyttes til grasproduksjon, og er også den delen av jordet vi per dags dato 

kan benytte til vår aktivitet, i tillegg til ridestien. Da vi store deler av sesongen ikke kan trene på 

arealet grunnet grasproduksjon blir det dessverre et litt for lite og dårlig treningstilbud til våre 

medlemmer. Som arrangør av stevner begrenser det oss også, da vi kun kan avholde stevner rett 

etter slåttene. Ridesenteret er avhengig av grasproduksjonen, så vi har forståelse for dette. Men, om 

Sørum Fritidsgård kunne overta driften av hele jordet vil grasproduksjonen bli stor nok til at vi kan 

disponere noe av arealet til en terreng-treningsbane kombinert med beite for hestene, samt at 

rideklubben også vil kunne kjøpe noe av sitt grovfôr av Sørum Fritidsgård. Dette vil gi store fordeler 

for mange. Det vil øke vår aktivitet, og kvaliteten på aktivitetene vil øke. Det vil forskjønne området 

ved at vi kan bygge flere temaplasser som turgåere, mosjonister og andre som benytter området vil 

kunne gledes over, det blir fortsatt landbruk og dyrket mark med grasproduksjon som igjen vil gi mer 
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kortreist grovfôr og sparer dermed miljøet for utslipp. Dette vil være i tråd med dyrevelferdsloven § 4 

som sier: Ved alt hold og bruk av hest skal det tas hensyn til hestens adferdsmessige, sosiale og 

fysiologiske behov, og hesten skal beskyttes mot fare for unødig stress, smerte og lidelse. Det skal 

legges til rette for at hest kan holdes i grupper der beite inngår.  

Dette vil også være i tråd med kommunestyrevedtaket fra 14.12.2016; Dagens varierte 

aktivitetstilbud på Sørumsjordet, blant annet innenfor hestesport og friluftsliv, skal videreføres og gis 

fortrinn framfor eventuell etablering av nye aktiviteter på dette arealet. 

Vi håper vi kan fortsette vårt arbeid med dette, da vi som allerede driver med hest kanskje er de som 

har best innsikt i hva slags aktiviteter som fungerer i samspill med disse store dyrene. 
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From: Tore Martinussen <tore.martinussen@gmail.com> 
Sent: Monday, April 13, 2020 10:09 PM 
To: Postmottak Lillestrøm kommune 
Subject: Fwd: Innspill til temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021-2031 
 
Videresender pga feil i epostadresse.  
 
Innspill til temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021-2031 
 
Skedsmo skytterlag er et DFS-tilknyttet skytterlag med mellom 250 og 300 medlemmer 
hjemmehørende i Lillestrøm kommune. Vi ble stiftet 12. mai 1861 og er en av Lillestrøm kommunes 
eldste frivillige organisasjoner. Siden 1891 har vi hatt fast skytebane på Skjetten, hvor vi i dag har 
100 og 300 meters skytebaner ute, samt en 15 meters innendørsbane. Vi er det skytterlaget som 
holder til nærmest Lillestrøm kommunes befolkningsmessige tyngdepunkt, og vi merker god pågang 
fra både nye og gamle skyttere.  
 
Laget har blant annet en ungdomsgruppe som rekrutterer nye skyttere fra ti års alder og oppover, en 
satsningsgruppe for unge skyttere som ønsker å trene mer med hyppig instruksjon rettet mot 
konkurranse, en senior-treningsgruppe og en jegergruppe som driver med lovpålagt trening og 
storviltprøve. Aktiviteten i laget er god men blir per i dag begrenset av banekapasiteten.  
 
Dessverre har skytebanen over tid blitt bygget inn med boliger på tre kanter og vi har i dag sterke 
begrensninger på skytetid og antall skudd per år. Dette begrenser både rekrutteringen og de som 
ønsker å trene mye for å kunne hevde seg i toppen nasjonalt. De begrensende faktorene er både 
kapasitet på banen i skytetiden og antall kvelder tilgjengelig for trening per uke.  
 
Skytterlaget ønsker derfor å få flyttet skytebanen fra tettbebyggelsen på Skjetten og å bygge en ny 
og mer hensiktsmessig bane på Lahaugmoen. Med en flytting vil vi kunne gi medlemmene våre 
bedre treningstider og få en mer lettdrevet bane som ikke er til sjenanse for omgivelsene. Skedsmo 
kommune vedtok å tillate oppstart av planarbeid i 2018, og arbeidet med å utarbeide en 
reguleringsplan pågår.  
 
Skedsmo skytterlag ønsker et anlegg som  
- har kapasitet nok for lagets skyttere og deres behov for trening og konkurranse  
- ligger geografisk nært den banen vi har i dag  
  
Ved en bygging av ny bane kan vi tilby kommunen et moderne skytebaneanlegg, både for jegere og 
sportsskyttere, for politi og Forsvar.  
 
Vennlig hilsen 
Tore Martinussen 
Leder, Skedsmo skytterlag  
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	 	 	 	 	 	 	 Strømmen, 1. april 2020.


Innspill til temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Lillestrøm kommune fra 
Strømmen Innebandyklubb.  

Strømmen Innebandyklubb ønsker med dette å komme med innspill, kommentarer og noen 
betraktninger knyttet til den kommende temaplanen. 


Slorahallen har vært vår hjemmebane siden høst/vinter 2015, og det er vi veldig godt fornøyde 
med. I forkant av at vi flyttet inn der i 2015 fikk vi forsikringer om at de idrettslagene som «sogner» 
til hallen skulle prioriteres, det har imidlertid i ettertid vist seg å ikke stemme. 


Faktum nå er at det er to idrettslag på Strømmen som tilsammen disponerer 50% av timene i 
hallen på ukedagene, og ett idrettslag fra Skjetten som alene benytter seg av den siste halvparten 
i hallen.  


Fra sesongen 2016/2017 og til og med nå har Strømmen IBK måttet reise to dager i uken til 
Tærud Fjellhall, for å få dekket våre treningsbehov. 


Dette er en løsning som både gir dårlig klimaavtrykk, og belaster ett allerede presset veisystem, 
både på Strømmen, Skjetten og på Skedsmokorset. Det er ikke lett å komme seg fra Strømmen til 
Tæruddalen til en trening som starter mellom 16 og 17. 


I tillegg til ovennnevnte så er tilstanden til Tærud fjellhall svært dårlig, vi har spillere med 
luftveisutfordringer som velger bort disse treningene pga luftkvaliteten.  


Strømmen IBK finner det svært utfordrende og urimelig at vi må reise til Tæruddalen for å trene to 
dager i uken for å rydde plass i Slorahallen til et idrettslag som har tilhørighet på Skjetten (som 
faktisk har kortere vei til Tæruddalen). 


Dette har blitt problematisert ovenfor sektoren ved hver korsvei, men vi har så langt ikke fått gehør 
for dette. 


Vi ber derfor at (minst) ett av disse to tiltak legges inn på en prioritert liste:  


• Hallkapasiteten økes på Strømmen, f.eks med en hallflate ved Sagdalen skole, enten i 
skolegården ved Sagdalen 2, eller ved den eksisterende tennisbanen.


• Hallkapasiteten økes på Skjetten, slik at idrettslagene som hører til på Skjetten får kapasitet 
nok. 
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Så ett par innspill til oppgradering av Slorahallen : 


• Det må komme på plass en løsning for støyskjerming mellom bane 1 og 2, hvis det skal fortsatt 
spilles basket på den ene banen. På de dagene vi trener på bane 2 samtidig som SSK Basket 
er på bane 1, så er det tidvis så mye støy at det er helt umulig for oss å gi beskjeder til barna 
underveis i treningen, selv på korte avstander. 


• Vi ønsker oss en utebane med vant og mål utenfor Slorahallen. 


Avslutningsvis vil jeg bare få lov til å berømme ordningen ved at brukerne av Slorahallen holder 
tilsyn av hallen, og vi håper gjeldende ordning beholdes og videreutvikles inn i den nye 
storkommunen.


Mvh


Stig Falk-Birkeland

tlf. 922 30 948

Styreleder - Strømmen IBK
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From: mikjel.aksnes@gmail.com 
Sent: Wednesday, April 1, 2020 11:58 AM 
To: Postmottak Lillestrøm kommune 
Subject: Innspill til Temaplan 
Attachments: STK-høringsuttalelse 10.12.19.docx 
 
 
Innspill til temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. 
 
Strømmen Tennisklubb har følgende innspill: 
 
Strømmen Tennisklubb har over tid hatt et ønske om etablering av nye utendørs tennisbaner for å få 
et tidsmessig anlegg og sikre rekruttering av barn og unge til idretten i framtiden. 
 
En omdisponering til bolig av banearealet klubben disponerer i dag, vil innebære at klubben vil få 
nødvendig støtte til å etablere et nytt tidsmessig tennisanlegg på annet sted i Lillestrøm kommune. 
 
I denne forbindelse ber klubben om Idrettsrådets støtte til omdisponering av arealene for på den 
måten å sikre realisering av klubbens planer om nye tennisbaner. 
 
Vi viser til vedlegg, vår høringsuttalelse av 10.12.2019 til vedtak om areal-omdisponering for 
tennisbanene på Strømmen. Uttalelsen gir en fyldig bakgrunn for vårt ønske om flytting og 
nyetablering av baneanlegget til - primært - Lillestrøm Idrettspark. Følgende hovedpunkter beskrives 
i høringsuttalelsen: 
 
- Leiekontrakter med privat grunneier samt kommunen utløper i 2024. 
- Privat grunneier skal stå for kostnadene ved etablering av nye baner (ikke tomtekjøp). 
- Klubbens aktivitet på Strømmen er basert på dugnadsinnsats, noe bare et fåtall, godt voksne 
medlemmer er villige til å bruke tid på. Anlegget er lite brukt og i generelt dårlig forfatning. 
- Det er allerede en innendørshall for tennis i Idrettsparken. Det er logisk og positivt for utviklingen av 
tennissporten i Lillestrøm kommune at hallen suppleres med moderne utendørsbaner. 
- Skedsmo Idrettsråds leder ga tidlig sin tilslutning til våre tanker om nye baner i Lillestrøm 
Idrettspark. 
 
I tillegg til det ovenstående og den vedlagte høringsuttalelsen anføres følgende: 
 
1.  
I forhold til Temaplanen, er altså vårt anleggsbehov 4 nye tennisbaner. Eventuelt 3 tennisbaner og 2 
baner for Padeltennis. Vi ønsker primært at disse anlegges i Lillestrøm Idrettspark, helst nær 
tennishallen. Arealbehovet er mindre enn 2 dekar dersom banene legges inntil hverandre i rekke.  
 
2. 
Lillestrøm kommune har mulighet til å få et moderne helårsanlegg for tennis, hvor utendørsbanene 
er finansiert av privat kapital. Dette er en sjelden mulighet for idretts-Norge. Det er derfor også et 
uttalt ønske og en oppfordring fra Norges Idrettsforbund, v/f.eks. Øyvind Sørvald, sportssjef i Norges 
tennisforbund, om at private aktører bidrar mer til idrettens utvikling. 
 
3. 
Nåværende baneanlegg på Strømmen er ikke rustet for framtidig bruk slik tilstanden er nå. Banene 
bør graves opp, det bør legges drenerende masser/nytt dren-system samt nye dekker. Det er ikke 
tilstrekkelig med et årlig driftstilskudd til vedlikehold. 
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4. 
Det er få barn og unge som benytter seg av banene på Strømmen i dag. Som friareal er området 
inngjerdet og lite tilgjengelig - og til disposisjon bare for et fåtall av Strømmens innbyggere. 
Opparbeidelse av ny nærpark på nabotomten tilbys også delfinansiert av privat kapital. En nærpark 
med sportslige funksjoner, vil gi et langt mer allsidig tilbud for økt fysisk aktivitet til barn, ungdom og 
nabolaget generelt, enn en tradisjonell park slik vi ser det. 
 
5. 
Vi har fått forståelsen av at kommunens Park- og Idrettsavdeling ikke ønsker å ha tennisbaner på 
Strømmen i framtiden. Hva tenker kommunen om bruken av de 2 banene som vi idag leier av 
kommunen? 
 
Et samlet styre i Strømmen tennisklubb står bak dette innspillet. 
 
Med vennlig hilsen 
Strømmen Tennisklubb 
Mikjel Aksnes 
Styrets leder 
 
 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
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From: mikjel.aksnes@gmail.com 
Sent: Wednesday, April 1, 2020 11:58 AM 
To: Postmottak Lillestrøm kommune 
Subject: Innspill til Temaplan 
Attachments: STK-høringsuttalelse 10.12.19.docx 
 
 
Innspill til temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. 
 
Strømmen Tennisklubb har følgende innspill: 
 
Strømmen Tennisklubb har over tid hatt et ønske om etablering av nye utendørs tennisbaner for å få 
et tidsmessig anlegg og sikre rekruttering av barn og unge til idretten i framtiden. 
 
En omdisponering til bolig av banearealet klubben disponerer i dag, vil innebære at klubben vil få 
nødvendig støtte til å etablere et nytt tidsmessig tennisanlegg på annet sted i Lillestrøm kommune. 
 
I denne forbindelse ber klubben om Idrettsrådets støtte til omdisponering av arealene for på den 
måten å sikre realisering av klubbens planer om nye tennisbaner. 
 
Vi viser til vedlegg, vår høringsuttalelse av 10.12.2019 til vedtak om areal-omdisponering for 
tennisbanene på Strømmen. Uttalelsen gir en fyldig bakgrunn for vårt ønske om flytting og 
nyetablering av baneanlegget til - primært - Lillestrøm Idrettspark. Følgende hovedpunkter beskrives 
i høringsuttalelsen: 
 
- Leiekontrakter med privat grunneier samt kommunen utløper i 2024. 
- Privat grunneier skal stå for kostnadene ved etablering av nye baner (ikke tomtekjøp). 
- Klubbens aktivitet på Strømmen er basert på dugnadsinnsats, noe bare et fåtall, godt voksne 
medlemmer er villige til å bruke tid på. Anlegget er lite brukt og i generelt dårlig forfatning. 
- Det er allerede en innendørshall for tennis i Idrettsparken. Det er logisk og positivt for utviklingen av 
tennissporten i Lillestrøm kommune at hallen suppleres med moderne utendørsbaner. 
- Skedsmo Idrettsråds leder ga tidlig sin tilslutning til våre tanker om nye baner i Lillestrøm 
Idrettspark. 
 
I tillegg til det ovenstående og den vedlagte høringsuttalelsen anføres følgende: 
 
1.  
I forhold til Temaplanen, er altså vårt anleggsbehov 4 nye tennisbaner. Eventuelt 3 tennisbaner og 2 
baner for Padeltennis. Vi ønsker primært at disse anlegges i Lillestrøm Idrettspark, helst nær 
tennishallen. Arealbehovet er mindre enn 2 dekar dersom banene legges inntil hverandre i rekke.  
 
2. 
Lillestrøm kommune har mulighet til å få et moderne helårsanlegg for tennis, hvor utendørsbanene 
er finansiert av privat kapital. Dette er en sjelden mulighet for idretts-Norge. Det er derfor også et 
uttalt ønske og en oppfordring fra Norges Idrettsforbund, v/f.eks. Øyvind Sørvald, sportssjef i Norges 
tennisforbund, om at private aktører bidrar mer til idrettens utvikling. 
 
3. 
Nåværende baneanlegg på Strømmen er ikke rustet for framtidig bruk slik tilstanden er nå. Banene 
bør graves opp, det bør legges drenerende masser/nytt dren-system samt nye dekker. Det er ikke 
tilstrekkelig med et årlig driftstilskudd til vedlikehold. 
 

247



4. 
Det er få barn og unge som benytter seg av banene på Strømmen i dag. Som friareal er området 
inngjerdet og lite tilgjengelig - og til disposisjon bare for et fåtall av Strømmens innbyggere. 
Opparbeidelse av ny nærpark på nabotomten tilbys også delfinansiert av privat kapital. En nærpark 
med sportslige funksjoner, vil gi et langt mer allsidig tilbud for økt fysisk aktivitet til barn, ungdom og 
nabolaget generelt, enn en tradisjonell park slik vi ser det. 
 
5. 
Vi har fått forståelsen av at kommunens Park- og Idrettsavdeling ikke ønsker å ha tennisbaner på 
Strømmen i framtiden. Hva tenker kommunen om bruken av de 2 banene som vi idag leier av 
kommunen? 
 
Et samlet styre i Strømmen tennisklubb står bak dette innspillet. 
 
Med vennlig hilsen 
Strømmen Tennisklubb 
Mikjel Aksnes 
Styrets leder 
 
 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
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        Strømmen 22.3.20. 

 

 

 

Innspill til temaplan for idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet 2021-2031 

 

 

Lillestrøm kommune ønsker innspill på følgende punkter: 

• Bygging av nye anlegg 
• Rehabilitering av eksisterende anlegg for å opprettholde aktiviteten 
• Tilskuddsordninger og driftsavtaler 
• Gjeldssanering 
• Nye arealer til idrettsformål 
• Tiltak som tilrettelegger for økt fysisk aktivitet blant innbyggerne 
• Tiltak som senker terskelen for å være fysisk aktiv 

 

Strømmen velforening har 500 husstander som medlemmer og har som mål å være pådriver 

for både bevaring og utvikling av Strømmen som tettsted. Idrett, friluftsliv og kultur er en del 

av det store bildet som er avgjørende for om folk trives og ønsker å bo her. Nedenfor vil vi 

kort beskrive noen overordnede hovedpunkter i forhold til Lillestrøm kommunes Temaplan 

for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021-2031 

Når det gjelder bygging av nye anlegg er velforeningen meget opptatt av at Thon gruppens 
planer for svømming og helse blir prioritert av kommunen.  Det bør ikke være tvil om at 
Strømmen trenger aktiviteter som dette - og hele den nye storkommunen behøver nye 
svømmeanlegg og ikke minst helsetjenester til en aldrende befolkning med spesielle behov.  
 
Slora flerbrukshall har blitt meget bra og vi ser at områdene utenfor hallen blir brukt flittig - 
noe som igjen understreker betydningen av grønne områder og andre spesielle 
treningsområder, noe Strømmen har lite av. Områder til rekreasjon etter mønster fra 
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Slorahallområdet bør utvikles i takt med øvrig boligbebyggelse. Det er viktig å ikke la 
boligutviklere diktere utviklingen på Strømmen kun etter profittbehov.  
 
Tennisbanene i Gamle Strømsvei har vært debattert i senere tid, fordi man planlegger 
boligutvikling på stedet.  Velforeningen er ikke overvettes begeistret for å legge ned 
idrettsarenaer i Strømmen som det allerede er mangelvare på.  Da må erstatningen være lik 
eller bedre, noe vi tviler på lar seg gjøre i praksis. 
 
Det er utvikling på gang også i Skjærvaveien.  Der planlegges det med et større boligprosjekt, 
og kommunen må benytte muligheten langs elva til å utvikle områder for idrett, friluft, 
kultur og velvære. 
 
Vi ser at i Sagdalen har Sagelvas venner vært utrolig driftige i forhold til identitetsbevaring 
og sammen med en velvillig kommune kunnet lage et friluftssted ut av nesten ingenting.  Når 
det er sagt, mener velforeningen av Sagelva i seg selv må prioriteres og utvikles med 
oppgradering og utvikling av gangveien, samt benker, grillområder, idrettsfasiliteter og 
annet.  
 
Velforeningen er bekymret for Strømmen Stadion og utviklingen der.  Blant annet skulle hele 
området bak stadion vært et friluftsområde - nå graves det for å tilrettelegge for bygging i 
stedet for utvikling av kultur, friluftsaktiviteter og idrett.  Med så mange innflyttere til 
Strømmen er Strømmen IF meget viktig i integrering og relasjonsbygging i tillegg til 
idrettsbygging. Derfor ønsker velforeningen at kommunen lytter til klubben med så lite 
ressurser som likevel har fått til så mye. 
  
 

 

 

på vegne av styret i Strømmen velforening, 

Hans-Olaf Lier 

styreleder 
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Sørum Fritidsgårds Venner v/styret 

Hilde Aske 

Mona Johnsrud 

Gro Mette Andersen 

Rita Brænders 

Ingvild Holt Diallo 

 

Postboks 362 

2001 LILLESTRØM 

        Lillestrøm, 28. mars 2020 

 

Lillestrøm kommune 

postmottak@lillestrom.kommune.no 

 

Innspill til ny temaplan for idrett, 
friluftsliv og fysisk aktivitet 

Venneforeningen – Sørum Fritidsgårds Venner, stiftet i 1981, har som formål «å arbeide for 

reising og drift av et ridehus på gården, og ellers støtte opp om tiltak som fremmer 

fritidsarbeidet blant funksjonsfrisk og funksjonshemmet ungdom.» Venneforeningen 

organiserer dugnadsdrevet kafedrift på gården. I tillegg skaffer foreningen inntekter fra 

reklame i ridehuset og medlemskontingenter. Overskuddet går i sin helhet til ovennevnte 

formål. 

I vårt arbeid i foreningen tilbringer vi mye tid på gården og møter mange av brukerne av 

området. Brukerne representerer et bredt spekter av befolkningen. I tillegg til de som driver 

med hestesport på ulike nivåer.  

Vi har følgende to innspill til temaplanen, referert til kommunens ønske om innspill og 

beskrevet videre i dokumentet: 

1. Bygging av nye anlegg:  

Ridehallen på gården har ikke internasjonale mål. Det er behov for en større ridehall. 

Dette er spilt inn av Skedsmo rideklubb, og vi støtter deres innspill. 

2. Tiltak som tilrettelegger for økt fysisk aktivitet blant innbyggerne og tiltak som senker 

terskelen for å være fysisk aktiv:  

Sørumsjordet og Oksefjellet må beholdes slik det er. Kostnad: Ingen ut over løpende 

vedlikehold. Eksisterende helårs grillplass bør flyttes opp på kollen som den ligger i 

tilknytning til.  
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Viser også til kommuneplan for Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2027, 6.14 Hestesport 

 Sørum fritidsgård er eiet av Skedsmo kommune. Fritidsgårdens hovedmål har siden 1973 vært å gi et 

godt fritidstilbud til barn og ungdom, både funksjonshemmede og funksjonsfriske. Vedtaket om drift 

av en kommunal rideskole 25. juni 1973, har siden oppstarten utgjort selve bærebjelken i all aktivitet 

på Sørum fritidsgård. For hestesport er det etablert tre rehabiliterte utendørs ridebaner, terrengbane, 

ridestier, stall og ridehall. Fritidsgården som drives i nært samarbeid med Skedsmo Rideklubb, har 

mange aktive ryttere, hvor majoriteten er jenter. Skedsmo rideklubb har synliggjort behovet for en ny 

ridehall på gården. Dagens varierte aktivitetstilbud på Sørumsjordet, blant annet innenfor hestesport 

og friluftsliv, skal videreføres og gis fortrinn framfor eventuell etablering av nye aktiviteter på dette 

arealet.  

 

1. Større ridehall  

Vi mener det vil være riktig å prioritere ny/utvidet ridehall på Sørum Fritidsgård. 

• Ridehallen på Sørum Fritidsgård er 20x40m. Dette betegnes innenfor sporten som et 

lite ridehus. Dressurridning på middels nivå krever bane som er 20x60m. Både for 

rideskolevirksomheten og rideklubbens aktiviteter blir det for liten plass.  

• Eksisterende anlegg mangler garderober. 

• Det mangler oppbevaringsplass for utstyr. 

• Det er lite tribuneplass. 

• Vintre med lite snø og temperaturer som skifter rundt null gir isete, hardt og ujevnt 

underlag på utendørs baner, og gjør det vanskeligere enn tidligere å drive ridetrening 

ute om vinteren. Det er derfor større behov for ridehall nå og framover. 

Venneforeningen ble i sin tid opprettet for å arbeide for oppføring av ridehall på gården. 

Med kommunens bidrag ble dette en realitet. Det har lenge vært behov for en oppgradering 

av ridehallen, eventuelt nybygg, og vi har arbeidet kontinuerlig for å skaffe midler. 

Venneforeningen setter årlig av midler fra inntektene våre for å kunne bidra økonomisk til ny 

ridehall, men vi er avhengige av at Lillestrøm kommune dekker størsteparten av utgiftene for 

å bygge en ny ridehall.  

I vårt naboland Sverige er ridning nest største sport etter fotball. Dette skyldes først og 

fremst at Sverige er et større «hesteland», men også det at langt flere som utøver 

hestesport er tilsluttet en rideklubb. I Sverige er f.eks. de fleste rideskoleelever medlemmer i 

en klubb, men slik er det ikke i Norge og heller ikke på Sørum Fritidsgård. Dette til tross, 

hestesporten i Norge kan de siste tiår vise til stor vekst og aktivitet med 32.500 medlemmer 

fordelt på 340 rideklubber. I tillegg har hesten fått en stadig mer sentral rolle innenfor grønn 

omsorg, ulike behandlingsopplegg og terapi. Norsk ridesport har nå et spesielt potensiale for 

ytterligere vekst ved at Norsk Hestesenter har styrket ridelærerutdanningen, og harmonisert 

den med ridelærerutdanningen ved studiesteder i andre land. Dyktige ridelærere er 

grunnlaget for å gi sporten et løft, men det trengs også rideanlegg og ridehaller. 
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Det er satt fokus på at det er stort frafall fra organisert idrett ved overgang fra barn til 

ungdom, spesielt blant jenter. Ridesport fenger jenter i denne fasen, og bidrar til at mange 

fortsetter å være fysisk aktive over i ungdomsårene. Tilsvarende er det mulig å være aktiv 

rytter langt opp i alder, og vi finner også pensjonister blant rideskoleelevene. Tilbudet om 

ridefysioterapi er også et svært viktig helse- og trivselsfremmende tiltak for brukerne og for 

noen er det også en vei inn i idretten. 

Kontakt med dyr og mestringsfølelsen som oppnås ved å håndtere store og sterke hester 

viser seg i undersøkelser å styrke psykisk helse. I de årene rideskolen har eksistert vil man 

nok finne mange eksempler på barn og unge som gjennom ridingen har funnet et fristed, 

trygghet i egen mestring, kommet seg på rett kjøl, og kanskje fått et bedre liv enn de ellers 

ville fått. Ridning blir dermed mer enn bare sporten, og satsning på rideskolen og utbygging 

av anlegg vil kunne gi mange positive ringvirkninger. 

 

2. Videreføring av dagens aktivitet på Oksefjellet og Sørumsjordet 

Sørumsjordet er populært, og opp gjennom årene har det vært et vedvarende press og 

ønsker om å omdisponere området til andre aktiviteter. Det var lenge ønske om å anlegge 

golfbane på jordet, og det har vært andre forslag, om ulike ballidretter. Venneforeningen har 

helt siden stiftelsen måttet legge ned mye arbeid i å argumentere for at hester og ryttere 

skal få beholde området som ridesportsanlegg, friluftsområde og fôrproduksjon til gårdens 

dyr.  Vi ble derfor glade for følgende setning i Skedsmo kommunes kommuneplan for Idrett, 

friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2027: Dagens varierte aktivitetstilbud på Sørumsjordet, 

blant annet innenfor hestesport og friluftsliv, skal videreføres og gis fortrinn framfor 

eventuell etablering av nye aktiviteter på dette arealet. Vi mener dette var et viktig og riktig 

vedtak og håper det kan videreføres i den nye kommunen.  

 

Sørumsjordet, i kombinasjon med Oksefjellet, er i dag et svært vellykket anlegg der 

organisert idrett, representert ved ridesporten, kombineres med et sentrumsnært 

lavterskeltilbud for friluftsliv og fysisk aktivitet. Vi mener det er viktig å ta vare på dette og 

sikre det for fremtiden. Vi vil også nevne det opplagte: Ridestier og anlegg for ridesport må 

nødvendigvis ligge i tilknytning til stallen.  

Deler av arealet brukes i dag til å produsere fôr til dyrene på gården. Tørkesommeren 2018, 

med påfølgende tilløp til fôrmangel på vinteren, var en påminnelse om hva vi kan ha i vente. 

I denne situasjonen er det en stor fordel, både praktisk og økonomisk, å ta vare på 

landbruksarealene og være selvberget med fôr. Dagens bruk er heller ikke til hinder for at 

større del av arealet kan brukes til fôrproduksjon. 

Ridestiene på jordet er nødvendige for at det skal være mulig å ha hest i et så sentrumsnært 

område. De brukes året rundt, både av rytterne i Skedsmo Rideklubb og elevene på den 

kommunale rideskolen. 
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På feltrittbanen på jordet har Skedsmo Rideklubb arrangert Nordisk-Baltisk mesterskap og 

flere norgesmesterskap. Det skal også etter planen arrangeres norgesmesterskap i 2020. Det 

legges ned mange lange dugnadstimer på å oppgradere og vedlikeholde terrengbanen på 

jordet så den holder nødvendig internasjonal standard. Anlegget har fått mye ros, både fra 

konkurrerende ryttere, funksjonærer, publikum og det internasjonale ridesportforbundet 

(FEI).  

Ridesport krever areal, men med omtanke og fornuft er det rom for parallell bruk av 

arealene. Et stikkord her er sikkerhet, både for ryttere/hester og for andre brukere. 

Ridesport lar seg av sikkerhetsmessige årsaker vanskelig kombinere med aktiviteter preget 

av høyt lydnivå og/eller raske og uforutsigbare bevegelser. Turstien rundt Sørumsjordet er et 

eksempel på vellykket parallell arealbruk, og den er mye brukt. Området er sentrumsnært, 

og sammenliknet med for eksempel Tæruddalen og Bråteskogen er det lett tilgjengelig og 

godt tilrettelagt for befolkningsgrupper som ellers kan ha vanskelig for å komme ut i 

naturen. Friluftsliv er mer enn skog og fjell. Ikke alle er komfortable med, eller i stand til, å 

bevege seg i skogen, og ønsker seg naturopplevelser i andre landskapstyper.  

Sørum Fritidsgård har en helårs grillplass som er mye i bruk av barnefamilier, barnehager og 

frivillige organisasjoner. Denne grillplassen trenger en oppgradering, og i den forbindelse 

ville det vært mer hensiktsmessig å samtidig flytte den til toppen av kollen som den ligger 

ved. Dersom den flyttes opp til toppen kan beiteområdet plasseres delvis rundt grillplassen. 

En slik løsning vil legge til rette for at flere familier kan benytte grillplassen, og samtidig vil 

beiteområdet og avstanden til hestene som passerer gi bedre sikkerhet. 

Lillestrøm er en by i vekst og området utvikles og fortettes. Tilstrømning av nye innbyggere 

gir en betydelig befolkningstilvekst. Tilrettelegging med hensyn til befolkningens trivsel er 

viktig for å lykkes med å bygge en fremtidsrettet og funksjonell by.  

Det er ikke nok med små gressflekker for å gjøre en stor by til et menneskevennlig og 

attraktivt sted å leve og bo. Det trengs større grønne lunger der folk kan kjenne på roen i 

naturen. Komme bort fra støy, forurensning og stress, se gresset gro og høre fuglene synge. 

Uten grønne lunger av en viss størrelse vil et større byområde fort oppfattes som mindre 

attraktivt.  

I Lillestrøm har vi gangveien på flomvollen langs Nitelva og turstien rundt Sørumsjordet som 

gode eksempler på riktige tiltak. Etter hvert som byen fortettes og vokser trenger vi flere og 

større slike friområder. For at Lillestrøm skal fortsette å være et godt sted å leve også om 

hundre år, må vi utvide og ta vare på disse oasene.  

 

Vennlig hilsen 

Sørum Fritidsgårds Venner v/styret 
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Sørum Idrettslag – flytting av idrettsanlegg 
 

Sørum IL har i dag et idrettsanlegg plassert «midt i smørøyet» i Lørenfallet, bestående av en 

fotballbane med naturgress, en løpebane med grusdekke rundt, en sandvolleyballbane, samt 

klubbhus med møterom og kontorer og to garderober med toalett/dusj. I tillegg er foreningshuset på 

idrettslagets tomt eid av Sørum IL. 

I tillegg eier idrettslaget gressbanen på motsatt side av Haldenvegen (Fv. 171), med en utstyrsgarasje 

i tilknytning til dette, og ski-/terrengløyper på sørøstsiden av Lørenfallet. 

Tomten hvor idrettslaget i dag har hovedkvarter ligger som sagt meget sentralt i Lørenfallet, i 

umiddelbar nærhet til begge dagligvarebutikker og bensinstasjon, samt bussholdeplassen hvor det er 

forbindelse til både Frogner og Sørumsand jernbanestasjoner og dermed er Lillestrøm bare en 

halvtime unna, Oslo når man på ytterligere 10 minutter. 

Sørum IL er av den oppfatning at det vil gagne både lokalsamfunnet, idrettslaget og ikke minst 

kommunen dersom tomten idrettslaget har som hovedanlegg blir omregulert til boligformål, samt at 

idrettslaget får regulert et område i umiddelbar nærhet til det eksisterende ski- og turområdet ved 

Sørum skole til nytt idrettsanlegg, noe som kan komme Sørum skole til stor nytte i framtida. 

En omregulering av dagens tomt til boligformål gjør at idrettslaget kan selge denne til boligutvikling, 

noe som gir idrettslaget inntekter til å realisere nytt idrettsanlegg av høyere kvalitet enn dagens, som 

dermed legger til rette for økt aktivitet gjennom større deler av året, samt at kommunen ved 

lokalsamfunnet kan få et eget parkområde i Lørenfallet på tomten som ligger rett sør for 

Haldenvegen (Fv. 171) der veien har krysset Rømua på vei inn i Lørenfallet. 

Sørum IL håper Sørum kommune ser hvilket løft dette kan gi Lørenfallet som lokalsamfunn, både 

gjennom et bedret elevgrunnlag for Sørum skole slik at denne kan utnyttes enda bedre, for 

idrettslaget som kan gi barn og unge i bygda et enda bedre tilbud enn i dag og for kommunen 

generelt. 

Dagens idrettsanlegg har ikke fått noen større oppgraderinger på mange år, kun jevnlig vedlikehold, 

og vi ser at både fotball- og friidrettsfasiliteter ikke opprettholder en tilfredsstillende standard. 

Kostnadene for å oppgradere disse til en god standard er langt over det idrettslaget har eller vil 

kunne få økonomi til, men et salg av dagens anlegg til eiendomsutvikling vil kunne gi idrettslaget den 

kapitalen som trengs for å kunne gjøre disse snart nødvendige oppgraderingene. 

Sørum IL er av den oppfatning at dette vil være den beste løsningen også for kommunen, da man kan 

bekoste oppgradering av idrettsfasilitetene i Lørenfallet uten å belaste kommuneøkonomien i så stor 

grad. 
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Aktuelle arealer 

 

 

Dagens hovedanlegg, Lørenveien 3, ca. 16.000 kvm (øverst til venstre) 

Bjerkely/hestejordet, ca. 25.600 kvm (nederst til høyre) 

Nedenfor Prestegården (mot skiløyper), ca. 19.200 kvm (øverst av de to i midten nede) 

Ved siden av skolen, ca. 26.100 kvm (nederst av de to i midten nede) 
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Dagens hovedanlegg 
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Ved siden av Sørum skole. 
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«Prestegårdsjordet», over Fv. 171 (Haldenveien) fra Sørum skole. 
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«Hestejordet» Bjerkely, noen få hundre meter Ø-SØ for Sørum skole, retning Sørumsand. I idrettslagets eie. 
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De tre tidligere nevnte områdene. 
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Innspill til temaplan for idrett, 
friluftsliv og fysisk aktivitet 
 

Fra Sørum Idrettslag, org.nr. 876 250 462 
Pb. 24, 1924 Sørum 
 

Sørum IL har følgende innspill til nevnte temaplan: 
 

- Bygging av nye anlegg 

Vi ønsker å få med vårt behov i en langsiktig plan for idrettsanlegg i kommunen. Det går ut på at vi ønsker å 

flytte vår aktivitet fra dagens anlegg i Lørenfallet sentrum til i nærheten av Sørum skole. 

Dette vil ha store positive ringvirkninger for hele lokalsamfunnet, i første omgang vil det bety en solid 

oppgradering av idrettsfasilitetene lokalt og dermed et bedret tilbud til barn og unge, samtidig som det vil 

frigjøre areal meget sentralt i Lørenfallet (maks 2-3 minutters gange til dagligvarebutikker og 

kollektivtransport) for boligutvikling. 

Det er også potensiale for på sikt å bygge en flerbrukshall sammen med nytt idrettsanlegg, som også kan 

benyttes av Sørum skole som gymsal, hvilket igjen vil gi skolen anledning til å omdisponere dagens gymsal 

når behovet for plass vil melde seg. 

For detaljer rundt dette punktet, se vedlegg 1 & 2. 

 

- Rehabilitering av eksisterende anlegg for å opprettholde aktiviteten 

Dersom foregående punkt ikke tas til følge, vil vi få med at det på lengre sikt (10-årsperspektiv) vil være 

behov for større oppgraderinger av dagens anlegg i Lørenfallet, og at dette tas høyde for i planen. 

 

- Tilskuddsordninger og driftsavtaler 

Sørum IL vil at det skal være en så rettferdig modell som mulig i den nye kommunen. Der idrettslag fritt får 

benytte kommunale anlegg, hvor kommunen står for vedlikehold og drift av anleggene, har idrettslagene 

økonomisk en fordel kontra idrettslagene som selv må stå for vedlikehold og drift. Vi mener derfor det bør 

være en tilskuddsordning basert på størrelsen på anleggene, og utfra hva slags anlegg det er, slik at de som 

drifter egne anlegg får tilskudd til drift på en måte som noenlunde tilsvarer det idrettslag som er 

hjemmehørende på kommunale anlegg. Alternativt bør selvdrevne idrettslag få tilskudd tilsvarende 

driftsutgifter, men at man da også teller dugnad på anlegget med i driftsutgiftene. 

 

- Nye arealer til idrettsformål 
Se under punktet «bygging av nye anlegg» for innspill til areal til idrettsformål i Lørenfallet. 

 

 

Sørum, 30. mars 2020 

Øyvind Moltke-Hansen, leder, Sørum Idrettslag 
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Innspill fra SIF til «Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

2021 – 2031» 
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Sørumsand Idrettsforening (SIF) takker for invitasjonen til å komme med innspill 

til «Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet» for Lillestrøm Kommune. Vi 

vil også takke kommunen for å starte opp dette viktige arbeidet så raskt etter 

kommunesammenslåingen. 

Anleggsutvikling relatert til idrett og fysisk aktivitet er viktig ut fra å tilby barn og 

unge gode idrettslige tilbud både i skolen og på fritiden, men er også et av de 

mest effektive tiltakene for å oppnå en bedret folkehelse samt en suksessfull 

integrering av barn, unge og voksne. 

SIF er et fleridrettslag bestående av 10 forskjellige grupper med ulik aktivitet. SIF 

eier og driver Idrettsparken på Sørumsand på ca. 70 mål med både utendørs og 

innendørs fasiliteter. Vi er et breddeidrettslag med et mål om å ha et tilbud til 

alle uavhengig av alder, kjønn, funksjonsgrad, etnisitet og legning. 

I vårt innspill ønsker vi å sette søkelys på behovet for nye idrettsanlegg på 

Sørumsand og omegn både ut fra idretten/frivillighetens samt skolens behov, 

siden dette er et element som var utelatt i Skolebehovsplanen. 

SIF har lenge jobbet ut fra en overordnet plan hvor ny ungdomsskole, 

svømmehall, flerbrukshall og basishall legges til Idrettsparken med de 

samlokaliseringsgevinster det medfører. Vi har forstått det slik at Lillestrøm 

Kommune ut fra et nytt estimat som tilsier en noe redusert befolkningsvekst 

ikke ser noe grunnlag for å etablere en ny ungdomsskole på Sørumsand. Dette 

endrer ikke på det akutte behovet man har for økte antall idrettsflater på 

Sørumsand. Vår klare oppfatning er også at dette bør lokaliseres sammen med 

de andre idrettsanleggene i Idrettsparken.  

 

 

På årsmøtet til Sørum Idrettsråd 13. april 2015, ble det vedtatt et dokument som sier noe om anleggssituasjonen for 

idretten i den tidligere kommunen. Dette ble gitt som et innspill til Sørum Kommunes Kommuneplan 2015 – 2027. I 

dette dokumentet er det beskrevet anleggssituasjonen hos de ulike idrettslag, hva som er behovet og hvorfor det er 

nødvendig med nye anlegg. For SIF sin del er det beskrevet følgende behov; 

• Storhall (3 flater) 

• Svømmehall 

• Kunstgressbane 2 (er allerede etablert) 

• Tennisbane (er allerede etablert) 

• Sykkelbaner for de yngre årsklasser (Var opprinnelig tenkt i 

skogholtet nedenfor Idrettsparken, men er nå realisert i Texasdalen) 

• Basishall 

I forkant av dette har SIF i flere år jobbet med å definere behovet for nytt 

anlegg, slik at vi nå har holdt på med dette arbeidet i ca 10 år. Behovet har 

ikke blitt noe mindre med årene, heller tvert om. 

 

 

 

 

SIF

Fotball

Håndball

Svømming

Tennis

Bueskyting

Futsal

Innebandy

Triatlon

Allidrett

Tur & 
Friluftsliv
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Sørumsand er et vekstområde 
Sørumsand er et kollektivknutepunkt og er identifisert som vekstområde i Viken og vi er et sted med  
høyest vekst. Det er mange utbyggingsprosjekter som enten er i gang eller som er planlagt i løpet av de nærmeste 
årene.  

• Linjekvartalet trinn 2 ferdig i 2020 - 80 leiligheter 
• Sennerudtoppen trinn 1 - 90 leiligheter 
• Halve Fossum 300 boenheter ferdig i løpet av 3 år 
• Orderudjordet er solgt til utbygger 
• Konkrete planer for boligutvikling i sentrum på tomtene til legesenteret og Fokus 

 
Dette betyr mange nye innbyggere og selv om prognosene viser en noe flatere vekst enn tidligere antatt, vil det 
fremdeles være en massiv tilflytning til Sørumsand i løpet av kort tid. I de utbyggingsprosjektene som allerede er i 
gang eller settes i gang snarlig, snakker vi om minimum 1800 nye boliger. Hvis vi sier gjennomsnitt 2 personer pr 
bolig, betyr det minimum 3 600 nye innbyggere. Av erfaring vet vi at flesteparten av barna ønsker å finne et tilbud 
innenfor det lokale idrettslaget. Hvis vi antar at en tredjedel av de nye innbyggerne ønsker å være med i idretten, 
snakker vi om en medlemsvekst i SIF på 1 200 personer. Og dette er snilt regnet. 
 
Vi har sprengt kapasitet allerede i dag og det vil ikke være rom for nye aktiviteter som først og fremst skal drives 
innendørs. Derfor er det et helt prekært behov for nye, innendørs flater allerede nå. 

 

 

 

Fig 1: Utbyggingsprosjekter under planlegging og bygging på Sørumsand 

 

 

 

 

 

 

Sentrum 
500+ 

Noractortomta 
200+ 

Sennerudtoppen 
170 + 

Orderudjordet 
300 

Sørumsvingen 
600 
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Tabellen under viser estimert antall grunnskoleelever på Sørumsand for skoleåret 2029/30 basert på de siste 

befolkningsprognosene til Lillestrøm Kommune (2020) samt Sørum Kommune sin siste befolkningsprognose (2016). 

Det bør påpekes at i prognosen til Sørum Kommune for Bingsfoss Ungdomsskole lå fortsatt Rånåsfoss inne, og at en 

eventuell overføring av skolekrets Haga til Sørumsand ikke er hensyntatt. Med tanke på de nye planlagte og 

igangsatte boligprosjektene på Sørumsand som det vises til over, tror vi at veksten blir en del høyere enn hva 

Lillestrøm Kommune har lagt til grunn. 

 

 

 

 

1. Dagens status for anlegg på Sørumsand 

1.1 Svømmeanlegg: 
 På Sørumsand har vi i dag tilgang til svømmebassenget på Bingsfoss Ungdomsskole. Bassenget er lite (12,5*10,5) og  

har behov for oppgraderinger. Dette er ikke tilfredsstillende treningsfasiliteter for utøvere som er ferdig med 

svømmeskolen, samt at kapasiteten til å tilby svømmeskole til alle barn som ønsker det er for dårlig. 

 

Anlegget er heller ikke tilfredsstillende til å dekke skolenes behov for svømmeanlegg på dagtid. 

 

1.2  Fotballbaner: 
Det finnes noen mindre fotballbaner i tilknytning til skolene, men de fotballbaner som egner seg for trenings- og 

kampformål befinner seg i Idrettsparken og eies og driftes av SIF. 

• Kunstgressbane 1: Byggeår 2008. Tilrettelagt for undervarme (røropplegg) som aldri har vært i drift eller testet. 

Gressmatta er nå 12 år gammel og moden for å skiftes. Det bør også vurderes å installere og sette i drift annen type 

undervarme samt utbedre lysanlegg. 

• Kunstgressbane 1: Byggeår 2018. Ikke tilrettelagt for undervarme. Gressmatte er ny og av god kvalitet, men et noe 

mangelfullt grunnarbeid skaper noen utfordringer. Lysanlegg (LED) er av god kvalitet. 

• Gressbane (11’er): Er av tilstrekkelig kvalitet, men banen bør trolig ofres ved en utbygging av andre innendørs 

idrettsflater. 

• Fritt gressområde: Totalt areal tilsvarer ca. en 11’er-bane, men deles opp i 7’er, 5’er og 3’er baner samt benyttes av 

Bueskyttergruppa. 
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1.3 Hallflater: 

1.3.1 SIF-Hallen: 
Er en gammel, enkel en-flate idrettshall med tilhørende tekniske rom og kafeteria eid av Sørumsand Idrettsforening 

(SIF) og lokalisert i Idrettsparken. Hallen ble bygd mer eller mindre på dugnad som en plasthall på midten av 80-tallet 

og ombygd med en noe mer robust overflate på slutten av 90-tallet. Tilstanden til hallen er likevel kritisk: 

• Taket lekker 

• Tekniske anlegg er gamle og bør snart skiftes ut 

• Det har vært branntilløp 

• Har ikke garderober 

• Gulvet i hallen er ikke isolert og det blir kaldt og glatt om vinteren med fare for skader 

Det er nødvendig med en større oppgradering av hallen for fortsatt drift – hvis overhodet mulig ut fra dagens krav til 

idrettsanlegg (dagens leieavtale på dagtid og driftstilskudd fra kommunen gir uansett ikke rom for noen omfattende 

oppgradering). 

Hallen er leid ut på dagtid til kommunen og benyttes til kroppsøving for Sørumsand Barneskole sine elever.  

Kapasiteten på kveldstid/helg er sprengt, og det er ikke kapasitet til ønsket aktivitet for eksisterende grupper i SIF 

eller rom for nye innendørs idretter. 

Som eier av SIF Hallen ber vi kommunen i sitt videre arbeid legger til grunn at hallen, uten omfattende rehabilitering 

og bygging av garderober, kun egner seg som en «kald hall» etter utløp av dagens leieavtale i 2022. 

 

 

1.3.2 Bingsfosshallen: 
Er en noe nyere en-flate hall oppført på starten av 2000-tallet som er lokalisert på Bingsfoss Ungdomsskole. 

Hallen eies av kommunen, men 2/3 av kapasiteten er på dagtid utleid til fylkeskommunen til benyttelse for 

Sørumsand Videregående Skole på en langsiktig leiekontrakt som, etter hva vi erfarer, løper til slutten av 2020-tallet. 

Den resterende 1/3 av kapasiteten på dagtid benyttes av Bingsfoss Ungdomsskole. 

På kveldstid/helg leies hallen ut til lag og foreninger fra både Sørumsand, Blaker og Sørum. Hallen blir også benyttet 

til kulturformål – hvilket reduserer tilgangen for idrettslag.  

 

1.3.3 Gymsal Sørumsand barneskole: 
Er en liten og gammel gymsal som kun egner seg for kroppsøving for de minste trinnene. Gymsalen ligger også på 

den siden av skolen som trolig vil være mest hensiktsmessig å foreta en utvidelse av skolen uten at det går for mye 

på bekostning av utearealet for elevene. Gymsalen benyttes noe på kveldstid til arrangementer og mer uorganisert 

idrett. 

 

1.4 Klubbhus 
Ved en utvidelse av anlegget med ny 3-flater hall, er det en stor mulighet for å lage om den gamle SIF Hallen til en 

«kald hall» for evt innendørs fotball/futsal. 

Klubbhuset er fra 1950-tallet, med en påbygning på 80-tallet. Selv etter en oppgradering i 2015, er bygget altfor lite 

og hensiktsmessig etter dagens behov. Det er derfor sårt tiltrengt nye fasiliteter.  
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2.0 Skolens behov 
Ved vurdering av hvilket behov skolen har for hallflater er selvsagt befolkningsprognosen man legger til grunn en 

viktig input. Vi har merket oss at det er et stort sprik for Sørumsand skolekrets mellom elevtallsprognosen Lillestrøm 

Kommune har lagt til grunn i sin skolebehovsplan og siste plan utarbeidet av Sørum kommune. F.eks. legger den nye 

planen til Lillestrøm Kommune til grunn et antall barneskoleelever i Sørumsand skolekrets (dvs. før eventuell 

overføring av elever fra Haugtun skolekrets) i 2030 på 689 elever mens tilsvarende tall i Sørum Kommune sin siste 

befolkningsprognose var 904 elever. SIF har ikke noe faglig kompetanse til å mene at det ene estimatet er mer riktig 

enn det andre, men legger til grunn at Lillestrøm Kommune har gjort en grundig jobb ved utarbeidelse av 

befolkningsprognosen. Vi finner det dog noe merkelig at det ikke legges inn noen økning i antall barneskoleelever i 

Sørumsand skolekrets mellom skoleårene 2019/2020 og 2024/2025 når vi vet at det foreligger konkrete planer for 

mellom 1.500-2.000 boenheter på Sørumsand i løpet av planperioden, og flere hundre boenheter allerede er under 

oppføring. Vi har vanskelighet med å se at en slik omfattende økning i boligmassen ikke vil gjenspeiles med en 

tilsvarende vekst i elevtallet før etter 5 år. 

Planen til Lillestrøm Kommune er å bygge ut barneskolen til en fire paralleller. Kapasiteten vil da bli 784 elever – 

Elevtall i 2030 i hht kommunens prognose: 689+58= 747 elever, og en utnyttelsesgrad i 2030 på 95,3%. (Skulle 

Sørum Kommune sin siste prognose slå til vil elevtallet bli hele 904+58=962 elever, og en utnyttelsesgrad på 

122,7%).  

Når man skal se på skolenes behov for idrettsflater på Sørumsand må man også ta hensyn til behovet Sørumsand 

Videregående Skole har. Både fordi Lillestrøm Kommune har en langsiktig utleieavtale av Bingsfosshallen men også 

for å oppnå en helhetlig løsning som tjener kommunens innbyggere på kveldstid som på dagtid. 

 

2.1 Ungdomsskole: 
Bingsfoss Ungdomsskole disponerer, som tidligere nevnt, 1/3 av kapasiteten av Bingsfosshallen. Dvs. et areal 

tilsvarende 1/3 håndballbane. I enkelte timer kan det være opp mot 50 ungdomsskoleelever som deler 1/3 

håndballflate. Dette er langt fra tilfredsstillende allerede i dag, og med en betydelig elevvekst i årene fremover vil 

situasjonen bli enda mer prekær.  

Læreplanen for ungdomstrinnet tilsier 223 timer kroppsøving. Dette tilsvarer ganske nøyaktig 2 timer med 

kroppsøving per uke per klasse for alle tre år. Dette tilsvarer et behov for 36 timer per uke med idrettsflater for å 

dekke kroppsøvingsbehovet for en seks parallell skole. I tillegg er det behov for hallflate for valgfaget Fysisk Aktivitet 

og Helse. P.t. er det på Bingsfoss Ungdomsskole ca. 50 elever (ca. 2 klasser) per trinn som har dette valgfaget og med 

1,5 time per uke tilsvarer dette et behov for 9 timer per uke med idrettsflater.  

Totalt er det altså behov for 45 timer per uke med idrettsflater. Med 25 timers skoleuke tilsvarer dette i underkant 

av 2 idrettsflater. Siden ungdomsskoleelevene er såpass store hadde det ideelle vært å disponere to fulle 

håndballflater, men vi tror det vil være en tilfredsstillende løsning med en håndballflate som tidvis kan deles i to 

samt at noe av behovet kan dekkes av svømmehall og at deler av faget Fysisk Aktivitet og Helse holdes utendørs.  

Lillestrøm Kommune bør så snart som mulig få avviklet/flyttet leiekontrakten man har med fylkeskommunen slik at 

Bingsfoss Ungdomsskole disponerer hele Bingsfosshallen. Uten at dette gjøres kan vi ikke se at det er mulig å tilby et 

tilfredsstillende kroppsøvingstilbud til ungdomsskoleelevene. 
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2.2 Barneskole: 
Sørumsand Barneskole disponerer per i dag skolens gymsal til benyttelse for de yngste trinnene og leier SIF Hallen til 

benyttelse for de eldre barna. 

Læreplanen for barnetrinnet tilsier 478 timer kroppsøving. Dette tilsvarer et gjennomsnitt på 1,8 timer med 

kroppsøving per uke per klasse for alle sju år. Dette tilsvarer et behov for litt i overkant av 50 timer per uke med 

idrettsflater for å dekke kroppsøvingsbehovet for en fire parallell skole. 

Med 25 timers skoleuke tilsvarer dette et behov for drøye 2 idrettsflater.  Ut fra planleggingshensyn bør man ta 

hensyn til noe dødtid, og at det derfor bør være nesten tre tilgjengelige idrettsflater for å dekke barneskolens behov. 

Dette vil reduseres noe ved at deler av undervisningen vil foregå innenfor svømming. For de minste barna er det 

tilstrekkelig med flater tilsvarende ½ håndballflate, mens det for storskole hadde vært ideelt med en noe større flate.  

Vår anbefaling er at det for å dekke barneskolens behov bygges hallflate tilsvarende 1 og ½ håndballflate. 

 

 

2.3 Videregående skole: 
Sørumsand Videregående Skole disponerer i dag 2/3 av Bingsfosshallen på en langsiktig leiekontrakt. Som nevnt 

ovenfor vil det være en fordel for Bingsfoss Ungdomsskole om kontrakten med Sørumsand Videregående Skole ble 

avviklet eller flyttet til et alternativt anlegg. 

Vi oppfatter det slik at det tilgjengelige hallarealet allerede i dag er i knappeste laget for Sørumsand Videregående 

Skole, og med utvidelsen til 850 elever blir det definitivt for knapt. 

Læreplanen for videregående skole tilsier 56 timer kroppsøving per år. Dette tilsvarer et gjennomsnitt på 1,5 timer 

med kroppsøving per uke per klasse. Med en gjennomsnittlig klassestørrelse på 25 elever medfører dette et behov 

for 51 timer per uke med idrettsflater for å dekke kroppsøvingsbehovet. Dette lar seg i utgangspunktet gjennomføre 

med 2 idrettsflater siden skoledagen i den videregående skolen er noe lengere enn i grunnskolen. Størrelsen på 

hallflaten for den videregående skolen burde vært lik en håndballflate, men med ½ håndballflate som et absolutt 

minimum.  

Viken Fylkeskommune har som uttalt målsetning å etablere en linje for toppidrett kombinert med yrkesfag. Dette er 

noe vi mener Lillestrøm Kommune bør forsøke å få lokalisert til vår kommune. Da kan Sørumsand være en god 

løsning. Uansett bør man i minste fall etablere en idrettslinje, noe som fordrer ekstra hallflate.  

Vår anbefaling er at det for å dekke Sørumsand Videregående Skole behov bør bygges hallflate tilsvarende 1 og ½ 

håndballflate. 

SIF ønsker å være en del av løsningen for å dekke Sørumsand Videregående Skole sitt behov for idrettsflater, men 

siden de nå har en leieavtale med Lillestrøm Kommune samt at dette bør sees i sammenheng med grunnskolen og 

frivilligheten sitt behov bør en kontakt med Sørumsand Videregående Skole/Viken Fylkeskommune skje i et 

fellesskap mellom Lillestrøm Kommune og SIF. 

 

 

3.0 Idrettens behov 
Når man vurderer idrettens/frivillighetens behov må det hensyntas hva som er nedslagsfeltet for de forskjellige 

anlegg. For Sørumsand sin del vil det for mange typer anlegg som f.eks. flerbrukshaller, svømmehall og til dels 

kunstgressbane være naturlig at barn og unge fra både Sørumsand, Blaker og Sørum søker seg til anleggene, mens 

det for andre typer anlegg kun vil være Sørumsand som er naturlig nedslagsfelt. I tillegg bør det nevnes at vi har flere 

medlemmer fra Rånåsfoss og Auli.  
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Selv om disse behovsanalysene i første omgang tar for seg behovet til barn og unge, har vi også et ansvar for å 

tilrettelegge aktivitet for de som er over 19 år. Vi får mange henvendelser fra f.eks innflyttere som er interessert i et 

tilbud for den voksne generasjonen og med den nye visjonen til NIF «Idrettsglede for alle», ser vi det som naturlig å 

tilby anlegg og aktiviteter for denne målgruppen også. Den nye visjonen til SIF (som skal vedtas på årsmøtet), følger 

opp NIF sin strategi og vil dermed følge den røde tråden som nå er etablert. Behovet til denne gruppen er imidlertid 

ikke kartlagt på samme måte som den yngre del av befolkningen, men vi vet at behovet er der. 

Kapasiteten er helt sprengt i dag – spesielt for idretter som foregår innendørs. Samtidig er anlegget er gammelt og 

lite hensiktsmessig. Målet vårt er imidlertid å gi innbyggerne et godt tilbud både for eksisterende gruppe og nye 

grupper. 

 

3.1 Svømmeanlegg: 
Våren og sommeren 2019 ble det gjort et omfattende arbeid i svømmeklubbene på oppdrag Fet, Skedsmo og Sørum 

Idrettsråd. Dette er sammenfattet i en egen rapport som kan ettersendes hvis behov. Denne rapporten ble 

oversendt kommunen 19.september 2019. Den ble også presentert i et eget møte 5.februar 2020. Rapporten 

inneholder alle svømmeklubbenes tanker rundt behov i kommunen. Konklusjonen her er at behovet for svømmehall 

på Sørumsand er det mest prekære svømmehallbehovet i kommunen.  

På Sørumsand har vi i dag tilgang til svømmebassenget på Bingsfoss ungdomsskole. Bassenget er lite og har behov 

for oppgraderinger. Dette er ikke tilfredsstillende treningsfasiliteter for utøvere som er ferdig med svømmeskolen. 

I Lillestrøm Idrettsråd har det vært diskutert behovet for et regionalt svømmeanlegg som bør ligge i nye Lillestrøm 

Kommune. SIF vil gjerne være med på denne diskusjonen og stiller seg positive til for å se om dette er et anlegg som 

evt kan legges til Idrettsparken på Sørumsand. 

 

3.2 Etablering av utendørs svømmearenaer: 
Både open water og triathlon er idretter som har tatt i bruk kommunens vann, sjøer og elver til både trening og 

konkurranser. Dette er breddeaktiviteter som gir et stort, positivt bidrag til folkehelsen. Vi ønsker at noen av disse 

arenaene utvikles for å gjøre dem både mer attraktive, men også sikrere for utendørs lek, trening og konkurranser i 

vann. 

 

3.2.1 Glomma mellom Sørumsand og Fetsund: 
Med rett veiledning er Glomma en spennende og trygg svømmearena. Vi bruker den regelmessig til kurs og trening 

gjennom sommerhalvåret, og også til en årlig, internasjonal konkurranse. Denne arenaen ønsker vi å videreutvikle 

gjennom å etablere 4-5 faste flåteinstallasjoner i elva. Disse kan brukes som hvileplattformer under trening og kurs, 

som rene badeplattformer på en god sommerdag, og som sikkerhetsinstallasjoner under konkurranser. Flåtene er 

tenkt bygget i sammen stil som flåtene ved Fetsund Lensemuseum slik at man kobler verneverdig norsk 

industrihistorie sammen med moderne og trygg bruk av elva. Man skal også kunne legge til med båt ved disse 

flåtene. Flåtene forankres i tømmerpåler slått ned i bunn eller i permanente bøyer som er ankret forsvarlig på bunn, 

og de legges i sikkerhet inntil eller på land ved flom og om vinteren. 

 
 
3.2.2 Gansvika, Heiavannet og Hvalstjern 
Både Gansvika, Heiavannet og Hvaltstjern brukes som vanlig badeplasser, som trenings- og kursarenaer, og som 

konkurransearenaer. Her er det viktig at man etablerer fiskeforbud i sonene som brukes til bading og svømming (det 

er nok plass til alle), at man sørger for at badesonene er frie for sluker på bunn og annet man kan skade seg på, og at 

det regelmessig fylles på med sand slik at dette forblir attraktive bade- og svømmeplasser. Beachpolo (utenførs 
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vannpolo) er en relativt ny sport i Norge som har et stort potensial. Vi ønsker at det i Heiavannet etableres to 

beachpolobaner med faste bøyer, skilletau og mål, samt tilhørende flytebrygger. Dette kan brukes til lek og moro for 

alle, men også til trening og konkurranser. I Gansvika og på Hvalstjern ønsker vi at det settes ned fast bøyer som 

brukes til å lage trim- og svømmeløyper med en gitt avstand. Dette beskrives med en oversiktlig plakat på land. Ved 

konkurranser kan man feste ekstra stor bøyer på disse stedene for å gjøre konkurransearenaen både mer synlig for 

deltakerne og for sikkerhetspersonell. Alle “inngrepene” over er relativt små og enkle å få på plass, men har en stor 

verdi for alle som ønsker å bruke arenaene mer enn de gjør i dag. 

 
 

3.3 Kunstgressbaner 
Vår vurdering p.t. er at det ikke er behov for en utvidet kapasitet utover 2 kunstgressbaner i løpet av planperioden. 

Det er riktignok et rehabiliteringsbehov som omtales senere. 

 

3.4 Flerbrukshaller 
Ved en behovsanalyse for flerbrukshaller kan man ta utgangspunkt i dagens aktivitet, befolkningsprognose samt et 

estimat på hvor mye aktiviteten vil øke hvis flere flater blir gjort tilgjengelig. 

Vi har tatt en annen tilnærming hvor vi tar utgangspunkt i antall barn og unge i nedslagsfeltet, og beregnet hvor 

mange hallflater kreves for at man skal komme ned på det som er kommunesnittet på 800 barn og unge per 

hallflate. Nedslagsfeltet for flerbrukshaller lokalisert på Sørumsand vil i hovedsak være barn og unge på Sørumsand, 

Blaker og Sørum. Det gir seg utslag i et behov for 3 (2,6) hallflater ved benyttelse av Lillestrøm Kommune sin 

befolkningsprognose og 4 (3,4) hallflater ved benyttelse av Sørum Kommune sin siste befolkningsprognose: 

 

 

 

Rånåsfoss inngår i Sørum Kommune sin siste prognose, men siden vi har såpass mange medlemmer fra Rånåsfoss og 

Auli, har vi valgt å ikke korrigere for det. 

Når det gjelder antall unge i videregående skolealder, har vi i begge tilfeller satt det likt med antall unge i 

ungdomsskolealder. 

Samtidig ønsker vi å gi et tilbud til den voksne delen av beboerne i vårt område. Det er ikke bare barn i alder 6-19 år 

som trenger idrettsanlegg for å drive fysisk aktivitet. Vi mener at med en god utnyttelse av en 3-flate hall vil vi kunne 

gi et tilbud til den voksne delen av befolkningen som også ønsker å drive med innendørs idretter. 

 

 

Prognose Lillestrøm 

kommune (2020)

Prognose Sørum 

kommune (2016)

Barn- Sørumsand skolekrets 689 904

Barn- Fjuk skolekrets 129 156

Barn- Haugtun skolekrets 82 243

Barn- Sørum skolekrets 197 227

Ungdom (Bingsfoss) 479 603

Vgs-alder 479 603

Totalt Alder 6-19 år 2 055                             2 736                             

Behov ved 1 flate per 800 barn/unge 2,6                                 3,4                                  
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3.5 Basishall 
Gymnastikk og turn er en basisidrett som barn vil nyte godt av å drive i ung alder – uansett hvilken idrett de senere 

velger å spesialisere seg i. Alle idretter vil ha nytte av at utøverne får utvikle en grunnmotorisk plattform i ung alder.  

  
Barns motoriske gullalder er fra 5 til 12 år. Det er i denne alderen barn tilegner seg ferdigheter lettest. Det er 

derfor viktig at barn i denne alderen får beveget seg i et trygt, utfordrende og variert miljø med et mangfold av 

bevegelsesmuligheter.  

Innendørs gjøres dette best i en basishall der de har mulighet til å utføre alle de grunnleggende 

bevegelsesferdighetene som å gå, løpe, hinke, hoppe, balansere, rulle, krabbe, klatre, henge, slenge og 

kaste/fange. Dette er trening som gir kondisjon, muskelstyrke, spenst, bevegelighet, hurtighet, gode 

reaksjonsevner og koordinasjon.  

Turntrening i basishall er optimal trening. Man bruker alle kroppens muskler, uten at det oppfattes som 

styrketrening. God koordinasjon er viktig i turn, og barn vil utvikle sine koordinasjonsferdigheter ved innlæring av 

turnmomenter. Gleden ved å mestre et turnelement er enorm, og er noe alle barn bør få oppleve.  

Regelmessig og variert fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling av muskelstyrke og motoriske 

ferdigheter hos barn og unge. Det vi trenger framover er tilrettelegging av flere arenaer for fysisk aktivitet, og i 

den sammenheng ønsker turnforbundet å fokusere på bygging av basishaller tilpasset lokale forhold. Vi mener 

det er viktig at slik planlegging skjer i samhandling mellom skole, barnehage og turnforening. Det er også viktig at 

personell som jobber i barnehager og skoler har kompetanse innen idrett og fysisk aktivitet slik at basishallens 

potensial kan nyttes fullt ut.  

 

Idrettens basishall egner seg for tilrettelegging av aktivitet for både barn og voksne med fysiske og psykiske 

lidelser. Med sitt myke frittståendegulv, småapparater og skumapparater vil trening/aktivitet med denne 

brukergruppen kunne foregå i trygge omgivelser. Dette reduserer faren for skader, og rehabilitering av fysiske 

skader vil også kunne utføres bedre.  

I vedlegg 1 er det utfyllende informasjon om gymnastikkforeningens behov for en ny basishall og vi synes det er 

helt naturlig at dette legges til Idrettsparken som en del av en større utvidelse. 

 

 

 

4.0 Plassering av anlegg 
SIF sin masterplan de siste årene har vært – som vi var i god dialog med Sørum Kommune på; 
 

• Støtter forslaget om at Bingsfoss gjøres om til barneskole og bygging av ny ungdomsskole. Dette er imidlertid 
ikke av avgjørende betydning da behovet for nytt anlegg er til stede uansett. 

• Ny ungdomsskole, svømmehall, flerbrukshall og basishall bygges i Idrettsparken. 

• Sørumsand Barneskole og ny ungdomsskole har gymnastikk og fysisk aktivitet i Idrettsparken 

• Avtale med fylkeskommunen vedrørende Sørumsand vgs flyttes fra Bingsfosshallen til Idrettsparken 

• Den nye barneskolen på Bingsfoss disponerer hele Bingsfosshallen til gymnastikk og fysisk aktivitet 

• Eventuell restlevetid i SIF hallen tas ut ved at den benyttes som en «kald hall» 
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SIF har derfor utarbeidet forslag til hvordan nye 

anlegg kan plasseres i Idrettsparken. Forslaget er 

utarbeidet av Terje Rørby som også har tegnet 

anlegget på Frogner. I tillegg har han tegnet 

mange idrettsanlegg i hele Norge og har stor 

kunnskap på dette området.  

På skissen under ser vi de nye bygningene tegnet 

inn hvor den store blå firkanten er ny 3-flater 

hall, den lille blå bakerst til høyre er basishall 

mens svømmehallen er tegnet inn 

nederst/midterst til høyre i bildet. Alt dette 

bindes sammen med kontorer, møterom, kafé, 

samlingssted og inngang og dette vises med den 

lyseblå fargen. En evt ny ungdomsskole er tegnet 

inn med lyserød farge. 

Siden SIF eier hele dette området selv (70 mål), 

ønsker vi å invitere Lillestrøm Kommune til en 

dialog for å se på hvordan disse arealene kan 

utnyttes i felleskap til det beste for kommunens innbyggere. 

 

 

Fig. 2 Skisse av fremtidig Sørumsand Idrettspark (Ligger i full størrelse som vedlegg) 

 

 

Barneskole 

Barneskole 

VGS 

Ungdoms-

skole 
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5.0 Mulige eierskapsmodeller 
Siden SIF både eier, drifter og vedlikeholder sitt eget anlegg har vi i alle år vært selvstendige. Og siden vi i mange år 

har sett at vi må ha en utvikling i vår anleggsmasse med nye flater, er dette noe vi har jobbet for i bortimot 10 år. SIF 

har hatt en kommersiell leieavtale med Sørum Kommune (nå Lillestrøm Kommune) i mange år, hvor kommunen har 

brukt anlegget til gymnastikk for elever på Sørumsand Barneskole. I vårt arbeid med Sørum Kommune de siste 

årene, har tanken vært at dette samarbeidet skulle utvides med ny ungdomsskole i Idrettsparken med tilhørende 

utvidet leieavtale med kommunen. Da kunne vi finansiere vår egen utbygging. Siden Sørum, Fet og Skedsmo har slått 

seg sammen til ny kommune med ulike driftsmodeller for idretten, kan det være grunnlag for andre modeller mtp 

bygging av anlegg i Idrettsparken på Sørumsand; 

1. SIF bygger selv flerbrukshall og basishall mens kommunen bygger svømmehall. SIF finansierer sin bygging med 

utvidet leiekontrakt med kommunen for en større Sørumsand Barneskole, evt ny ungdomsskole og en ny avtale 

med Fylkeskommunen for Sørumsand Videregående Skole. Dette fordi en utvidet Bingsfoss Ungdomsskole vil 

trenge Bingsfosshallen til eget bruk. Lillestrøm Kommune leier (langtidskontrakt) område til bygging av 

svømmehall 

2. Samme som punkt 1, men hvor kommunen kjøper tomt til bygging av svømmehall 

3. Lillestrøm Kommune bygger både flerbrukshall, basishall og svømmehall på SIF sin eiendom og kjøper/leier 

tomtegrunn. SIF drifter og vedlikeholder anlegget mot kompensasjon. 

4. Lillestrøm Kommune kjøper tomt av SIF, bygger anlegg og drifter/vedlikeholder selv 

 

 

6.0 Andre kommentarer 
 

6.1 Tilskuddsordninger og driftsavtaler 
SIF har en kommersiell leieavtale med Lillestrøm Kommune hvor Sørumsand Skole leier vårt anlegg til kroppsøving. 

Dette er en regulert avtale som løper ut 2022. I tillegg har vi mottatt følgende midler fra tidligere Sørum Kommune; 

- Kulturmidler (idrettsmidler) 

- Vedlikeholdsmidler 

Dette er særdeles viktige midler som gjør at vi kan opprettholde vår aktivitet. I prosjekter som er 

spillemiddelgodkjent, har tidligere Sørum Kommune mellomfinansiert disse prosjektene. Dette bør videreføres 

sammen med lånefinansiering i Kommunalbanken ved bygging av private anlegg. 

På den annen side ser vi at leieavtale med kommunen sammen med de tilskuddsordninger vi hadde i Sørum 

Kommune langt fra er tilstrekkelig for å drifte og vedlikeholde anleggene samtidig som renter og avdrag løper. Dette 

har vi løst delvis ved å utsette (nødvendig) vedlikehold, omfattende dugnadsinnsats samt å belaste gruppene med 

leiekostnader for benyttelse av anleggene.  

Vårt syn er at idrettslagseide anlegg må økonomisk sidestilles med kommunalt eide anlegg ved at det opprettes 

driftsavtaler eller andre støtteordninger som utjevner forskjellene slik at det ikke blir ett A-lag bestående av klubber 

som får leie anlegg gratis av kommunen og et B-lag bestående av de klubber som må dekke det meste av 

anleggskostnadene selv (enten i rene kroner eller ved omfattende dugnadsinnsats). 

 

 

274



13  

  

6.2 Gjeldssanering 
Sørumsand Idrettsforening har ved årsskiftet en langsiktig gjeld på kr. 4 449 233. Siden vi eier, drifter og 

vedlikeholder vårt eget anlegg har vi vært helt avhengig av en fornuftig økonomistyring. Gjelden vår er foreløpig 

håndterbart, og vi har p.t. ikke behov for noe gjeldssanering. Det vi ønsker er økonomiske bidrag for vår anleggsdrfit 

som sikrer en økonomisk likebehandling mellom idrettslagseide og kommunalt eide anlegg.  

 

6.3 Nye arealer til idrettsformål i fremtiden 
Mellom anlegget til Sørumsand Idrettsforening og MIRA (Midtre Romerike Avløpsselskap), er det et område som i 

Kommuneplanen er avsatt til idrettslige formål. Dette er den eneste retningen som anlegget kan utvides i fremtiden, 

da de tre andre veiene er enten bebyggelse eller jernbanelinje. Det er av stor betydning at dette arealet 

opprettholdes regulert til idrettslig aktivitet for fremtiden, slik at man er sikret nok arealer til fremtidig bruk. 

 

6.4 Utbyggingsfase 
Ut fra at både Idrettsrådets Svømmehallrapport og Lillestrøm Kommune sin Skolebehovsplan peker på et prekært 

behov for ny svømmehall på Sørumsand ser vi optimistisk på at dette kan en bli en snarlig realitet. Da gjenstår det å 

beslutte hvor på Sørumsand at denne skal lokaliseres. Vi mener selvfølgelig at Idrettsparken er det mest naturlige 

stedet hvor denne bør bli bygget. Synergieffektene mellom skole og idrett er helt åpenbare, men i tillegg er trolig 

Idrettsparken den eneste aktuelle lokaliseringen på Sørumsand som medfører en akseptabel og trygg gangavstand 

fra både barneskolen og ungdomsskolen. 

 

Som vi også har påpekt, er deti tillegg et stort behov for nye innendørs anleggsflater i Idrettsparken. Når det, etter 

vår mening, bør bygges både flerbrukshall, basishall og svømmehall er det av avgjørende betydning at 

utbyggingsfasen blir så kort som mulig og at det blir en felles utbygging uansett hvilken eierskapsmodell som velges. 

Dette for å unngå en anleggsfase som strekker seg over lang tid eller i flere omganger. Poenget må være å utnytte 

synergiene med å bygge kompakte anlegg som kan dele på fellesområder, garderober, tekniske installasjoner osv.  

Det er stor aktivitet i Idrettsparken store deler av døgnet og det er mange som tilbringer tid her eller bare går 

gjennom området. Vi må derfor sørge for at helse, miljø og sikkerhet blir best mulig ivaretatt i en slik periode og det 

gjøres best med å konsentrere anleggsutbyggingen innenfor et kortest mulig tidsrom. 

 

 

6.5 Rehabilitering av anlegg for å opprettholde aktiviteten 
Som nevnt tidligere – SIF Hallen er moden for en større oppgradering hvis den skal brukes videre til treningsflate for 

innendørsidretter. Det bør gjennomføres en tilstandsrapport for å kartlegge hva som virkelig bør gjøres for at den 

skal være i fullt brukbar stand i mange år fremover – hvis overhodet mulig ut fra dagens krav til idrettsanlegg. 

Vår anbefaling er likevel at man holder rehabiliteringen på et minimum og gjør den om til en «kald hall». Det 

forutsetter selvfølgelig at man bygger en ny flerbrukshall så snart som mulig. 

Vår eldste kunstgressbane er også moden for rehabilitering. Det sies at en kunstgressbane holder i 10 år, før den må 

gjennomgå en oppgradering. Det er 12 år siden denne banen ble etablert og det er på høy tid å gjøre noe med 

denne. Pga vårt eget frivillige banemannskap som har tatt meget godt vare på banen, er denne fremdeles spillbar og 

i grei forfatning. Men den bør snarest gjennomgå en rehabilitering og det bør tas høyde for undervarme slik at den 

kan brukes om vinteren uten at det fordrer kontinuerlig måking ved snøfall. 

Lagringsplass er en ekstrem stor utfordring i Idrettsparken. Det er noen oppbevaringsboder på klubbhuset, et lite og 

uhensiktsmessig område i enden av hallen og en råtten, gammel garasje. I tillegg har vi 5 containere med utstyr for 
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både Hovedlaget og gruppene. Mye baneutstyr lagres også utendørs og er dermed utsatt for vær, vind og hærverk. 

Det er heller ikke noe visuelt pent med tanke på naboene.  

 

6.6 Tiltak som tilrettelegger for økt fysisk aktivitet blant innbyggerne 
SIF er et fleridrettslag bestående av 10 forskjellige grupper med ulik aktivitet. SIF eier og driver Idrettsparken på 

Sørumsand på ca. 70 mål med både utendørs og innendørs fasiliteter. Vi er et breddeidrettslag med et mål om å ha 

et tilbud til alle uavhengig av alder, kjønn, funksjonsgrad, etnisitet og legning. 

Vårt siste tilskudd til å øke den fysiske aktiviteten blant befolkningen er at styret i SIF har vedtatt at det skal bygges 

en Tufte Park i Idrettsparken. Vi har tidligere fått noen midler fra Sørum Kommune til en slik park og vi har søkt om 

det resterende fra DnB Sparebankstiftelsen. Planleggingen er i gang og hvis midlene kommer på plass i løpet av 

første halvår 2020, beregner vi at parken skal bygges i løpet av tidlig høst 2020. 

Vi vil oppfordre Lillestrøm Kommune til å innføre følgende tiltak for å øke den fysiske aktiviteten blant innbyggerne: 

• Fjerne «anleggsdelen» av treningsavgifter for barn og unge gjennom tilskuddsordninger for anlegg eid av 

idrettslagene 

• Bygge allsidige anlegg som også dekker andre idretter/aktivitet enn de mest vanlige 

• Støtte opp om Stolpejakten, tufteparker, utarbeidelse av tur-/o-kart, bygging av bålplasser og andre tiltak 

som får folk ut i naturen 

• Øke budsjettet for aktivitetskort – både ut fra at det med tre kommuner har blitt flere innbyggere samt at 

korona-krisen har drevet flere i en økonomisk vanskelig situasjon 

• Gi ekstra støtte til lavterskel- og allidrettstilbud 

 

 

7.0 Oppsummering og konklusjon 
 

SIF støtter både Idrettsrådets Svømmehallrapport og Lillestrøm Kommune sin Skolebehovsplan som begge peker på 

et prekært behov for ny svømmehall på Sørumsand.  

Med en allerede sprengt kapasitet, en SIF Hall som har meget begrenset restlevetid og solid befolkningsvekst mener 

vi å ha dokumentert at behovet for en ny flerbrukshall er like prekært – både for skole og idrett.  

Den naturlige plasseringen for nye idrettsanlegg på Sørumsand mener vi er i Idrettsparken siden Idrettsparken ligger 

i en akseptabel gangavstand fra alle tre skoler på Sørumsand samt er det naturlige samlingspunktet for barn og unge 

på Sørumsand på kveldstid.  

SIF er positive til å gå i en dialog med Lillestrøm Kommune for å diskutere alle mulige eierskaps- og driftsmodeller så 

fort som mulig, slik at vi kan i fellesskap kan finne frem til de beste løsningene for idretten og skoleelevene på 

Sørumsand.  

 

Behovet kan konkret oppsummeres på følgende måte: 

• Ny 3-flaters flerbrukshall inkl møterom, kontorer, kafeteria og samlingsrom 

• Ny basishall for gymnastikk og turn 

• Ny svømmehall  

• Bygging av mer lagringskapasitet 

• Bygging av nytt redskapslokale 
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VEDLEGG 1 
 

Sørumsand Gymnastikkforening ble dannet i 2002 og har i dag over 220 medlemmer i aldersgruppen 3-

19 år.  Hovedtyngden av våre medlemmer er fra Sørumsand, men vi har også medlemmer fra Blaker, 

Rånåsfoss, Lørenfallet, Frogner og Skedsmokorset. 

 

 

 

Vi har våre treninger i Bingsfosshallen og på Sørumsand barneskole. I Bingsfosshallen har vi de siste 

årene fått beholde vår faste treningsdag på onsdager, mens vi på Sørumsand barneskole har fått tildelt 

forskjellige dager fra år til år.  Vi har våre foreldre/barn-partier på barneskolen. Disse partiene er vår 

viktigste rekrutteringsarena fordi svært mange av barna i aldersgruppen 10-19 år startet i foreningen 

allerede som 3-åringer.  

 

Den begrensede tilgangen til treningsflater gjør at vi ikke kan tilby våre eldste gymnaster mer enn 1,5-2 

timer trening pr uke. Det er et sterkt ønske fra både gymnaster og trenere å øke treningstiden. 

 

Hverken Bingsfosshallen eller Sørumsand barneskole har gulvfester for turnapparater. Dette betyr at 

mange timer brukes til å rigge utstyr før turntrening.  (Anslagsvis 12 arbeidstimer pr uke fordelt på de to 

treningsstedene)  

 

Lagerkapasiteten er liten både i hallen og på skolen noe som betyr at vi ikke har mulighet til å kjøpe inn 

nytt og spennende turn-utstyr til våre medlemmer. Foruten turnapparater som f.eks. høy bom og 

skranke, savner vi spesielt flere landingsmatter (tjukkaser) og et frittståendegulv. 

 

Vi hadde høsten 2019 ca. 35 barn på venteliste fordelt på alle partiene.  Vi har satt et tak på antall 

deltagere på hvert parti både for å ha god oppfølging av hver enkelt gymnast og for å ivareta sikring av 

øvelser slik vi ønsker.  

Forventninger til antall medlemmer med basishall 
Fordi vi har mange medlemmer under skolealder, har vi valgt å ta utgangspunkt i antall innbyggere på 

Sørumsand.  I 2020 bor det 6000 mennesker på Sørumsand, mens prognosen for 2040 sier 9881. 
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226 medlemmer i SGF i 2020 tilsvarer 3,7 % av det totale antall innbyggere. For 2040 vil 3,7 % betyr at vi 

potensielt har 360 medlemmer. Økning av antall medlemmer er selvfølgelig avhengig av tilgang på 

treningsflater.  

 

Hvis det bygges basishall viser erfaringstall fra andre foreninger innen Gymnastikk og Turn at 

medlemstallet minimum fordobler seg. Enkelte foreninger har tredoblet sitt medlemstall. 

Dette betyr at vi i 2040 vil kunne ha 720 medlemmer med potensiale opp mot 1000 medlemmer.   

 

  

 

Idrettens basishall  
Gymnastikk og turn er den idretten som krever mest tilpasning for å utøves. Dette gjør at både klubber 

og forbund har store utfordringer når det kommer til anlegg og utstyr. Skal idretten utøves på best 

mulig måte og med minst mulig risiko, trengs det spesialhaller med nedfelt trampoline, grop(er) og 

permanente oppstilte apparater.  

Hva er en basishall?  
•En basishall er en treningshall med fast oppmontert utstyr, samt et stort utvalg av skumapparater. 

Utformingen av hallen og valg av utstyr må være i tråd med lokale behov.  

  

•Pr. definisjon er dette en hall med en innredning som gjør at skoler og andre idretter vil kunne benytte 

hallen til basistrening.  

  

•Basishallene er primært tenkt som tilbygg (”vegg i vegg”) til eksisterende eller nye flerbrukshaller, men 

kan også bygges som selvstendig enhet med garderober.  

  

•Størrelsen på en basishall vil være fra 460 kvadratmeter (23 x 20 meter) og oppover.   

 

Basishallen er beskrevet i 3 størrelser:  

Alternativ 1 23 x 20 meter, takhøyde 7 meter   

Alternativ 2 23 x 30 meter, takhøyde 7 meter   

Alternativ 3 23 x 44 meter, takhøyde 7 meter 

Uten basishall
Prognose 1 med basishall

Prognose 2 med basishall
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Forventet medlemsøkning med basishall

Uten basishall Prognose 1 med basishall Prognose 2 med basishall
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Alternativ 1 (23x20 m) med ønsket utstyr 

• Nedfelt trampoline    

• Tumbling/airtrack  

• Fester i gulv  

• Ringer fra tak  

• Takbom  

• Ribbevegg  

• Musikkanlegg 

• Diverse matter og tjukkas  

• Springbrett  

• Benker  

• Diverse skumapparater  

• Trampett  

• Frittståendefelt 

 

Alternativ 2: (23x30 m) med ønsket utstyr 

Alle utstyr i alternativ 1 og i tillegg: 

• nedfelt landingsgrop  

• turnapparater etter lokale behov  

Alternativ 3: (23x44 m) med ønsket utstyr  

Alt utstyr i alternativ 1 og i tillegg: 

• nedfelt landingsgrop  

• turnapparater etter lokale behov  

 

Sørumsand Gymnastikkforenings behov for hallflate  
Prognosene for medlemsøkning i SGF tilsier at det vil være behov for den største hallen på 23 x 44 m. 

Det forventes stor befolkningsvekst i vårt nærområde og det er viktig å bygge ut kapasiteten på 

idrettsanlegg i forkant av befolkningsveksten. 

Ved å bygge den største basishallen vil man også sikre mulighet for sambruk i treningstiden på 

ettermiddagene. Her kan man tenke seg at ungdommer trener i apparater mens foreldre /barn-

partiene trener på frittståendegulvet fylt av skumapparater. Skal dette fungere må arealet være 

stort nok slik at sikkerheten ivaretas. 

Med det ventede medlemstallet til SGF vil vi kunne fylle hallen alle dager i uken, men 

allikevel ha plass til andre idrettsgrupper som kan ha nytte av trening i basishall.  

Basishall gir oss også mulighet til å tilby mer trening pr uke til de eldste gymnastene. 

I tillegg til Basishallen har SGF behov for lagerplass, deleordning ift garderobe og tilgang til møterom 

for foreningen. Basishallen bør tilknyttes en annen hallflate for å lette deling av garderobefasiliteter. 

 

Hvem kan bruke basishallen?  

Turnforeningen / -gruppen  

Alle landets turnforeninger har som målsetting å tilby god og allsidig trening i lokalmiljøet. Ofte er 

disse aktivitetene spredt i flere gymnastikksaler og haller, noe som krever mye utstyr og 

lagerplass. Det bør være et mål å samle aktivitetene på ett sted og sørge for optimale 

treningsforhold for alle.  
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Breddeidrett for barn, ungdom og voksne  

Idrettens Basishall vil være den naturlige arenaen for organisert idrettsaktivitet for alle barn, 

ungdom og voksne som driver fysisk aktivitet på et lavt/moderat nivå. Treningskonsepter 

utviklet av NGTF er utmerkede verktøy for slike aktiviteter, se www.gymogturn.no 

Breddeidretten kan også danne grunnlag for å finne og utvikle talenter som senere satser stort 

og lykkes i sin idrett. I en basishall finnes en mengde utstyr som gir varierte treningsmuligheter.  

 

Barnehager / SFO / skoler  

Mange barnehager/SFO/skoler har dårlige eller ingen arealer for fysisk utfoldelse. Kanskje har 

man bare en gammel gymnastikksal med utstyr som er utgått på dato for flere tiår siden. For å 

utvikle barns motorikk, som en naturlig del av barnas hverdag, bør det legges inn gymnastikk- og 

turnaktiviteter i deres aktivitetstilbud.  

  

Norsk idrett har lenge satt søkelyset på økende inaktivitet og for lite og for dårlig fysisk aktivitet i 

dagens skole og samfunnet generelt. Med Idrettens basishall vil gymnastikk- og turnaktiviteter bli 

en naturlig del av barns motoriske utvikling fra barnehagen av og dermed senere bli en naturlig 

del av kroppsøvingsfaget og bidra til å motvirke den økende inaktiviteten i befolkningen. Se også 

www.gymogturn.no/turniskolen  

Fysisk aktivitet for ungdom, lavterskeltilbud  

Mange ungdommer faller i dag utenfor de organiserte aktiviteter som finnes fordi de ikke ønsker 

å delta i ballspill eller en konkurranserettet og voksenstyrt aktivitet som ofte innebærer 

spesialisering.  

I Idrettens Basishall kan barn og ungdom boltre seg fritt i alle apparatene og utvikle seg motorisk 

uten organisert styring av aktiviteter, men kun med overoppsyn av utdannet trener i forhold til 

sikkerhet og riktig bruk av utstyret.   

Toppidrett  

Olympiatoppen har samlet treningsmetodikk fra mange idretter og har i mange år hatt suksess 

med bruk av” den norske modellen” for trening av toppidrettsutøvere mot store mesterskap. Den 

norske modellen vektlegger kompetanseutveksling mellom flere idretter i et tverrfaglig miljø. 

Parallelt med utviklingen av den norske modellen har det også blitt stadig mer vektlagt trening av 

grunnleggende ferdigheter i basishall. Dette for å forebygge skader og lykkes i kampen om 

medaljene. Mange av disse topputøverne har fortalt media om sine positive opplevelser i 

basishallen.  
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VEDLEGG 2 – Skisse fremtidens idrettspark på Sørumsand 
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Lillestrøm kommune 
Thor Ragnar Sandness  
Pål Thoreid 
postmottak@lillestrom.kommune.no            30.mars 2020 
 
 

 

Innspill til temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet i Lillestrøm kommune 

- Triton Arena - 
 

 
 
 
 

 
  

282



 
  
 

 2 

Innholdsfortegnelse 
 
-	Triton	Arena	-	......................................................................................................................................................................	1	
Innholdsfortegnelse	..............................................................................................................................................................	2	
Sammendrag	...........................................................................................................................................................................	2	
Om	Triton	Lillestrøm	svømme-	og	triatlonklubb	....................................................................................................	2	
Behov	for	større	vannflater	og	nye	svømmehaller.	................................................................................................	3	
Triton	Arena	–	et	svømmeanlegg	for	fremtiden	......................................................................................................	3	
Lillestrøm	kommune	og	Triton	Lillestrøm	samarbeider	om	et	nytt	anlegg	................................................	3	
Kostnadsberegning	og	finansiering	..............................................................................................................................	4	
En	investering	i	Triton	er	en	investering	i	lokalsamfunnet	................................................................................	4	

 

Sammendrag 
Triton	Lillestrøm	svømme-	og	triatlon	ønsker	med	dette	dokumentet	å	invitere	
til	samarbeid	med	Lillestrøm	kommune	om	å	bygge	et	nytt	svømmeanlegg.	
Kommunens	skoler,	helseavdeling,	eiendomsavdeling,	idrettsråd	og	
svømmeklubber	er	enige	i	at	eksisterende	bassenger	er	utdatert	og	ikke	dekker	
storkommunens	behov.	Et	svømmeanlegg	skal	være	utformet	slik	at	det	kan	
brukes	av	alle	kommunens	innbyggere.	Triton	Arena	skal	sikre	brukertilpasning,	
samt	bli	et	kostnadseffektivt	anlegg	for	opplæring,	helse	og	idrett.	Ved	å	
samarbeide	tett	med	frivilligheten	vil	kommunen	spare	store	utgifter	på	kort	og	
lang	sikt.		Samtidig	ivaretas	innbyggernes	behov	for	tilgang	til	en	svømmehall,	
bygd	etter	dagens	teknologi	og	miljøkrav.	
	

Om Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb 
I	Triton	Lillestrøm	svømme-	og	triatlonklubb	jobber	vi	med	målsetning	om	et	
samfunn	der	alle	svømmer.	Vi	representerer	et	stort	mangfold,	og	dette	
gjenspeiles	i	vår	medlemsmasse	og	våre	aktiviteter.	Vi	står	for	åpenhet	og	
inkludering,	og	det	er	vår	ambisjon	å	tilby	alle	muligheten	for	svømming.		
	
Vi	har	medlemmer	i	hele	spekteret	av	svømmeferdigheter,	fra	nybegynnere	til	
elitesvømmere	som	representerer	Norge	i	internasjonale	mesterskap.	Vi	tar	vårt	
samfunnsansvar	på	alvor,	og	tilbyr	en	trygg	arena	for	alle,	uansett	bakgrunn	og	
ambisjoner.		
	
Triton	Lillestrøm	svømme-	og	triatlonklubb	er	et	relativt	nytt	idrettslag	som	ble	
stiftet	06.	mars	2019.	Våre	tradisjoner	er	arven	fra	en	stolt	tid	som	SSK	Skjetten	
Svømming.	Den	01.	september	2019	ble	SSK	Skjetten	Svømming	nedlagt,	og	all	
virksomhet	ble	overført	til	Triton	Lillestrøm	svømme-	og	triatlonklubb.	Klubben	
er	langt	større	enn	mange	andre	idrettslag	på	Romerike,	med	våre	ca.	2.400	
medlemmer.	Vi	har	de	siste	50	årene	utviklet	oss	til	å	bli	en	av	Norges	største	
svømmeklubber	som	aktiviserer	om	lag	6.000	kommune	innbyggere.		
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Tritons	inkluderingsprosjekter	
I	Triton	ønsker	vi	å	tilby	aktiviteter	til	alle,	inkludert	utsatte	grupper	som	
familier	med	lav	inntekt,	mennesker	med	minoritetsbakgrunn	og	mennesker	
med	fysiske	og	psykiske	funksjonsnedsettelser.	I	2019	hadde	40%	av	
medlemmene	våre	innvandrerbakgrunn,	og	vi	er	stolt	av	å	være	en	arena	for	
mangfold	og	inkludering.		
	

Behov for større vannflater og nye svømmehaller. 
Lillestrøm	kommune	har	fire	svømmeklubber.	Våren	og	sommeren	2019	ble	det	
gjort	et	omfattende	arbeid	av	disse	svømmeklubbene	på	oppdrag	fra	de	tre	
idrettsrådene.	Dette	er	sammenfattet	i	en	egen	rapport	som	spilles	inn	til	
Temaplanen.	Rapporten	viser	et	tydelig	behov	for	større	vannflater,	bedre	
tilrettelagte	svømmehaller	og	nye	anlegg.		
	
Konklusjonen	er	enkelt:	Kommunen	trenger	nye	svømmehaller!	
	

Triton Arena – et svømmeanlegg for fremtiden 
Et	svømmeanlegg	kan	utformes	på	mange	forskjellige	måter.	Det	som	er	viktig	
for	Triton	Lillestrøm	er	et	kostnadseffektivt	svømmeanlegg	som	tilrettelegger	for	
flest	mulig	brukere.	Her	er	en	oversikt	over	hva	vi	ser	for	oss	at	Triton	Arena	skal	
inneholde:			
	

- 25x21m	svømmebasseng	
- 2	separate	opplæringsbasseng	
- 2	sett	garderober	
- Tribuneplass	til	300	personer	
- Kontorer,	møterom	og	klubblokaler	
- Badstuer	
- Aktivitetsrom	til	basis	og	styrke	
- Vestibyle	med	kafé	område	

	

Lillestrøm kommune og Triton Lillestrøm samarbeider om et nytt anlegg 
Den	nye	storkommunen	vil	stå	overfor	store	økonomiske	utfordringer	i	årene	
som	kommer.	Kommunens	innbyggere	og	frivilligheten	har	gjennom	
Koronapandemien	igjen	vist	stor	dugnadsinnsats.	Frivilligheten	er	en	avgjørende	
ressurs	i	Norge,	også	i	Lillestrøm	kommune.	Frivilligheten	generelt,	og	kanskje	
svømmeklubbene	spesielt,	sitter	på	svært	mye	kompetanse	og	erfaring	som	vi	
ønsker	å	dele	med	det	offentlig	i	større	grad.	Triton	Lillestrøm	ønsker	derfor	å	
samarbeide	med	kommunen	om	å	bygge	det	nye	svømmeanlegget.	I	Tritons	
prosjekt	ber	vi	om	at	Lillestrøm	kommune	regulerer	et	godt	egnet	område	til	
bygging	av	svømmehallen.	Triton	kjøper	tomten	for	symbolske	1	krone.	Videre	
inngår	Kommunen	og	Triton	en	avtale	om	årlig	tilskudd	for	å	drifte	aktivitetene	
og	betjene	lånet.	Lillestrøm	kommune	vedtar	å	stille	med	kommunal	
selvskyldnergaranti	ovenfor	Triton	i	forbindelse	med	Tritons	lånesøknad	i	
Kommunalbanken.	Kommunen	bidrar	med	råd	og	veiledning	under	
byggeperioden.	
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Gjennom	dette	samarbeidet	med	Triton	Lillestrøm	vil	kommunen	spare	store	
utgifter.	

- Ingen	investeringskostnader	gjør	at	den	krevende	kommuneøkonomien	
ikke	belastes	ytterligere,	men	heller	effektiviseres	

- 100%	momskompensasjon	i	forhold	til	byggekostnader	
- 100%	momsrefusjon	under	driften	
- Spillemidler	
- Altomfattende	anlegg	som	reduserer	det	akutte	bassengbehovet.	

Helsearbeid,	idrett	og	lovpålagt	skolesvømming	sikres	tilgang	
- I	Triton	er	det	ingen	som	tar	utbytte	–	eventuelle	overskudd	går	tilbake	til	

idretten,	frivilligheten	og	Lillestrøms	innbyggerne	
	

Kostnadsberegning og finansiering 
Ut	ifra	samtaler	med	forskjellige	prosjektledere,	entreprenører	og	erfaringer	fra	
Aurskog	Høland	og	Nes	kommune,	er	skissert	basseng	estimert	til	130	mill.	eks.	
moms.	Det	skal	trekkes	48	mill.	fra	de	estimerte	130	mill.	i	spillemidler	og	andre	
tilskudd,	som	gir	et	lånebehov	på	82	mill.	Med	finansiering	over	30	år	og	en	
rente	på	ca.	2%	vil	det	gi	en	årlig	finanskostnad	på	3	mill.	Prisene	er	ellers	
byggekostnader	minus	tomtekostnader	og	moms.	Vi	regner	med	inntekter	på	
rundt	10	millioner	kroner	gjennom	å	arrangere	folkebad.	Personalkostnader	
beregnes	til	5	millioner	kroner	og	10	stillinger,	finanskostnader	til	3	millioner,	
energi,	vann	og	kloakk,	kjemi	og	forsikring	til	4	millioner	kroner	og	vedlikehold	
og	diverse	til	3	millioner.	Dette	gir	et	tilskuddsbehov	på	5	millioner	kroner	årlig.	
	
Utgifter	 Kostnad	i	mill.	 
Personalkostnader	 5	(10	stillinger)	 
Finanskostnader	 3	 
Energi,	vann	og	kloakk,	kjemi,	
forsikring	 

4	 

Vedlikehold	 2	 
Diverse	 1	 
SUM	 15	 
	
Et	langbanebasseng	med	50m	vil	gi	en	større	vannflate	og	større	kapasitet	til	
kommunens	innbyggere.	Kosten	for	et	slik	anlegg	vil	ligge	på	180mill.	eks	moms.	
Dermed	øker	finanskostnadene	og	andre	utgifter,	men	samtidig	vil	også	
inntekter	og	tilskudd	som	spillemidler	øke.	Med	et	tilskudd	fra	kommunen	på	
mellom	7-8mill.	årlig	vil	anlegget	gå	i	0.		
	

En investering i Triton er en investering i lokalsamfunnet 
Med	dagens	modell	lykkes	vi	med	å	tilby	aktiviteter	som	fremmer	fysisk	og	
psykisk	helse	hos	cirka	6.000	av	kommunens	innbyggere	hvert	år.	Vi	
samarbeider	godt	med	kommunen	med	gjennomføringen	av	inkluderende	
prosjekter,	og	ønsker	å	videreutvikle	vårt	partnerskap	for	å	fremme	god	psykisk	
og	fysisk	folkehelse.	For	å	kunne	opprettholde	klubbens	kapasitet	samt	utvikle	

Inntekter Kostnader i mill. 
Folkebad 10 
Tilskudd fra 
kommunen 

5 

Sum 15 
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 5 

oss	videre,	er	vi	avhengig	av	at	svømmeanleggene	oppgraderes,	og	at	det	bygges	
flere	moderne	basseng.	
	
Alle	investeringer	svømmeklubben	gjør	skal	komme	samfunnet	til	gode	i	form	av	
bedre	folkehelse,	og	bidrag	til	sikring	av	svømmedyktighet	i	befolkningen.	De	
helsefremmende	tiltakene	Triton	står	for,	gir	vårt	lokalsamfunn	stor	avkastning	
på	kort	og	lang	sikt,	og	vi	ønsker	å	samarbeide	tett	med	kommunen	for	å	
realisere	visjonen	om	et	samfunn	der	flest	mulig	er	aktive.	
	
Vi	håper	dere	ser	de	samme	muligheten	som	oss,	og	at	kommunen	og	Triton	kan	
inngå	et	nytt	og	spennende	samarbeid	om	å	realisere	Triton	Arena.	
	
	
Marcel	Rosenberg	
Daglig	leder	
Triton	Lillestrøm	svømme-	og	triatlonklubb	
	

	
Bildet	viser	klubbens	yngste	konkurransesvømmere	
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Anmodning om å etablere 
et kampsportsenter 
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Del 1 
Kampsport 
Kampsport er en fellesbetegnelse på idretter som trener innen selvforsvar og kamp, ofte uten bruk av 
moderne våpen. Idrettene bygger opp under verdier som Trygghet, samhold og respekt. 
 
Kampsport skaper mestring, enten målet er selvutvikling, selvforsvar eller konkurranse. 
 
Klubbene fra Lillestrøm 
 
Lillestrøm Kampsportklubb (Selvforsvar) 

• Har vært 130 medlemmer, er nå 44 medlemmer  
(Før: Kick boxing, Ju-Jitsu & Doce pares, Nå: Ju-Jitsu) 

• Lokaler: 2 stk privatleide kjellerrom i gammelt nedslitt bygg på til sammen ca 140 kvm til ca 140 000 kr i 
året + strøm og vedlikehold, kontrakt ut oktober 2020. 
 

Romerike Judoklubb (Konkurranse)  
• Har vært 90 medlemmer, er nå 60 medlemmer 
• Lokaler: Låner gymsalen på Volla skole av Skedsmo Kommune, må ut når skolen snart skal pusses opp. 

(Mister sine lokaler når skolen pusses opp om 2 år, må finne nye lokaler)Må rydde ut og inn 120 
kvm  matter på hver trening. Dette tar 1 time pr dag. Taper 3 timer i uken med treningstid. 

• Har utfordringer med å beholde utøvere pga manglende kapasitet til trening og oppfølging av 
deltakerstevner i Norge og Nordisk.  

 
Klubbene fra Strømmen 
 
Romerike Aikido (Selvforsvar)  

• Har vært 40 medlemmer, er nå 6 medlemmer 
Har vært en selvstendig klubb, men trener nå sammen med Romerike Jujutsu Klubb 

 
Romerike Jujutsu Klubb (Selvforsvar)  

• Har vært 110 medlemmer, er nå ca 80 medlemmer 
• Lokaler: Samleier kjellerrom lokale med SKK og deler på husleien og strøm 

 
 

Skedsmo Karate Klubb (Konkurranse)  
• Har vært 200 medlemmer, er nå ca 150 medlemmer 
• Lokaler: Privatleide kjellerrom på til sammen ca 600 kvm til ca 500 000 kr i året + strøm og 

vedlikehold 
• Har investert store beløp i lokalene de har i dag 

 
Klubbenes utfordringer 

• Ingen av klubbene har i dag noen form for kommunal støtte  
• De av klubbene som betaler for private lokaler pr. i dag, opplever det å få finansiert utgiftene til driften som 

en stor utfordring. Tid som brukes til finansiering stjeler treningstid for medlemmene 
• To av klubbene opplever usikkerhet med tap av eksisterende lokaler i nær fremtid 
• Usikkerhet ift lokaler og økonomi tærer på klubbene, ildsjelene i klubben som bidrar med et solid antall 

timer gratisarbeid i form av instruksjon, tilrettelegging for trening, og forefallende vedlikehold og rengjøring 
er det som holder klubbene i gang 

• Tungdrevne/uegnete lokaler og økte medlemskostnader pga dyr leie, gjør rekruttering tyngre 
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Klubbenes ønsker 
• Stabile, sikre og egnete lokaler for trening 
• Kommunalt bidrag til etablering og drift  
• Øke rekruteringen til de forskjellige stilartene 
• Ett felles kampsport senter med permanente mattearealer, oppbevaringsrom, WC og dusj-

fasiliteter, samt fellesareal (til bruk før og etter trening, samt foreldre som henter/bringer barn 
til og fra trening) 

• Flere av klubbene har tanker om nye konsepter og bredere tilbud til ungdommen.  
 
Det siste punktet er lite gjennomført i den pressede situasjonen klubbene er i nå. Dersom man får 
frigjort ressurser/folk som nå brukes på utfordringene med drift og lokaler, kan arbeidet konsentreres 
om realisering av dette samt forbedre dagens klubbtilbud til ungdommen. 

 
Klubbenes behov av lokaler 
Et kampsportsenter/lokale som kan huse klubbene, og som også kan økt rekruttering, har vi følgende 
behov: 

• Lokale med fri takhøyde minimum 3 meter 
• Lokale uten støttesøyler i matteområdene 
• Lokale med totalt ca 1000-1500 m2 gulvflate til matteområder, fellesarealer, garderober 

med WC, dusj, utstyrsrom og eventuelt møterom. 
• Parkeringsplasser/muligheter til ca + 40 biler 
• Tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne 

 
 

Anmodning Plan A 
Det finnes et bygg i kommunal regi som ligger på Kjeller. Dette bygget eier kommunen og er 
spesielt egnet for kampsporttrening. Disse lokale innehar ca 1000 m2 uten søyler og har ingen 
vinduer. Lokalene leies ut til et firma pr. dags dato og i underetasjen har Krav Maga 
treningslokaler. Disse lokalene vil være meget interessante for treningslokaler for flere 
klubber. 
 
Bygge om bakkeplan-etasjen i Åråsveien 16A på Kjeller  

• Fordeler - Bygget er svært egnet ift:  
– Beliggenhet 
– Innvendig takhøyde 
– Søylefrie arealer 
– Uten vinduer 

• Ankepunkter 
– Få tilgjengelige parkeringsplasser  
– Skedsmos kommunes utleieavtale med dagens leietaker er pr nå ikke kartlagt  
– Mangler dusj- og garderobeplass 
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Adresse: Åråsveien 16A, 2007 Kjeller. Matrikkel 0231/29/1065/ : Eier Skedsmo Kommune. 
 

Anmodning Plan B 
Få tildelt en tomt av kommunen* og bygge et nytt kampsport senter.  
* Kommunen eier (har kjøpt eller skal kjøpe) tomtearealer på Volla inn mot flystripa på Kjeller som vil være meget 
aktuelle/ønskelige for Plan B, eller i tilknytning til idrettsanlegg rundt Skedsmohallen. 
 

• Fordeler 
– Lenger levetid på lokaliteter 
– Planlegges fra bunn (kan få optimale løsninger) 

• Ankepunkter 
– Må i så fall inn i kommuneplanen nå 
– Større kostnadsramme 

 

Betraktninger ift Plan A & Plan B 
 

• Plan A har lavere kostnadsramme, og er tidsbesparende og mindre ressurskrevende. 
• Plan A vil tidsmessig kunne avblåse utfordringen for to av klubbene som om kort tid står uten 

lokale 
• Plan A vil også gjøre at klubbdriften blir billigere på et tidligere tidspunkt for klubbene totalt 

sett. 
• Plan B vil kreve mer investeringer og vil ta lenger tid  
• Plan B vil for alvor kunne sette Lillestrøm på kartet med Norges beste kampsportarena 

(landets første kampsportsenter med alle fasiliteter)  
• Uavhengig av plan A eller B vil lokalene/deler av lokalene kunne brukes av andre i 

kommunens regi 
• Klubbene har til sammen allerede store arealer med treningsmatter og annet utstyr som 

selvfølgelig kan brukes i nye lokaler 
• Optimale løsning ville være å gå for Plan A nå og tilrettelegge for Plan B på lang sikt (5-10 år)  

• Med en slik plan vil alle behov være dekket 
• Effekten av å samle klubbene i ett kampsport-senter ville bli testet ut  
• Erfaringene fra dette ville være verdifulle innspill i en eventuell planlegging av Plan B 

med tanke på behov  
• Ville flere nye disipliner & klubber være aktuelle i en nytt kampsportsenter? 
• Var det andre inndelinger av lokalet som ville være mer fornuftig mtp optimal bruk, 

osv 
 

 

Finansiering: 
Finansiering rundt enten bygging eller oppussing av lokaler kan gjøres på forskjellige måter. pr. dags 
dato har klubbene vært selvdrevne uten støtte til drift og betaler for dyrt for lokaler.  
 
Eksempel på midler som kan søkes når planen er lagt: 

o Norges kampsportforbund  
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(Medlemsklubber innen kampidrettsforbundene kan få hjelp til å søke om statlige midler til 
bygging, rehabilitering eller ombygging av kampidrettsanlegg. 

• 250 – 499 kvm: Maksimalt kr. 1 000 000,- 
• Over 500 kvm: Maksimalt kr. 2 000 000,- 

o Kommunal støtte (f.eks støtter med drift av lokale) 
o Egen finansiering/innsatts fra klubbene 

 
Det finnes andre midler avsatt i de forskjellige forbund og særforbund som kan søkes på.  
Fylkesmidler kan også hentes ut som er øremerket for bygging. 
 

Sluttappell 
 
Kampsport er en stor aktør innen idretten for barn og ungdom i skolealder. Den representerer en 
idrettsform som gir både selvutvikling, fysisk og mental trening, og er attraktiv for folk i alle aldre. Det 
tilrettelegges både for de som vil være mosjonister, konkurrere lokalt eller satse mot toppidrett.  
 
For at kampsportidrettene skal kunne beholde det brede spekteret av mål og nivå og være et 
alternativ for de tradisjonelle sportene, er det behov for anlegg som er tilpasset til idretten.  
 
Kommunen har til nå satset lite på dette området. Her presenteres noen gjennomførbare forslag som 
kan gi denne delen av idretten et løft til stor glede for kommunens innbyggere. 
 
Vi kan se at denne idretten vokser når det er lagt til rette for det. 
 
Vi viser også til effektive tiltak som er utført med stort hell hos våre nabokommuner. Her er Novus 
Academy på Lørenskog og Frontline Academy i Oslo kommet fram som gode eksempel på samling av 
mange klubber under samme tak. 
 
 
Sitasjonen er prekær for samtlige av klubbene. Vi trenger å få en på plass en løsning så raskt som 
mulig, uavhengig om det blir i form av tilskudd for de lokaler som vi har i dag, nye felles lokaler i 
oppussede eksisterende lokaler (plan A) eller i nybygg (plan B). 
 
Med tanke på byggetider er Plan A den raskeste planen for å dekke de primære behov som er i klubbene i dag. 
Dette vil midlertidig løse de utfordringene klubbene har. 
 
Dette dokument er utarbeidet i sammarbeid med: 
Lillestrøm Kampsport, Romerike Judoklubb, Skedsmo Karate klubb, Romerike Akido, Romerike 
Jujutsu Klubb. 
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Del 2 
Utdypende dokumentasjon om klubber, 
behov for kampsport. 

 

Denne dokumentasjon er ment for utdypende informasjon om klubber i Skedsmo kommune, 
beskrivelsen av behov og forklaringer rundt både lokaler og kampsportarena. Ut ifra denne 
dokumentasjon håper vi at det skal bli en større forståelse rundt klubbene og idretten, samt å beskrive 
en utfyllende informasjon vedrørende krav og nødvendigheter.  

Referanser 

• Regjeringens Veileder for Anlegg for kampidrett (V-0987 B)  
• Kampsportforbundet Kampidrettsanlegg 
• Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2018 (V-0732 B) 
• Et trendskifte for idrett og fysisk aktivitet i Akershus 2017 -2030 

I Norge er det fem kampidrettsforbund som er medlemmer av Norges Idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF).  

De fem forbundene er: 

• Norges Bokseforbund 
• Norges Bryteforbund  
• Norges Judoforbund 
• Norges Kampsportforbund 
• Norges Kickboxingforbund.  
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De fleste av klubbene er organisert i et av disse forbund.  

Klubbene har de siste årene hatt både tilvekst og frafall av medlemmer ut ifra det klubbene kan drive i 
henhold til lokaler og midler. Når det gjelder organisert idrett for barn mellom 6 og 19 år, er 
kampidrettene en stor aktør innen idretten. Kampidrettene er individuelle idretter der det er stort fokus 
på egenutvikling, tillit og respekt. Selvutviklingen gjør idrettene attraktive for folk i alle aldre. Idrettene 
tilrettelegger både for de som vil være mosjonister, konkurrere lokalt eller satse mot toppidrett. 
Tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne er også viktig. For at kampidrettene skal 
kunne beholde det brede spekteret av mål og nivå og være et alternativ for de tradisjonelle sportene, 
er det behov for anlegg som er tilpasset til idretten.  

Klubbenes kjerneoppgave er å stimulere til organisert kampaktivitet under sunne sportslige forhold. 
Det er ønskelig med vekst for å fylle de anleggene vi har i dag med aktivitet. Målsettingen til klubbene 
er at alle klubbens medlemmer skal ha mulighet for selvutvikling og treningsglede på alle nivå.  

Kulturdepartementet og kampidrettsforbundene har i samarbeid utarbeidet en publikasjon der de tar 
for seg hvordan et idrettsanlegg/kamparena kan tilrettelegges for kampsporten. Denne publikasjonen 
utgitt av Kulturdepartementet er grunnlaget for informasjonen i denne publikasjon.  

Meningen med denne publikasjonen er å gi et innblikk i klubbenes behov, samt en forståelse for hva 
som må tilrettelegges for å etablere trygg arena for idretten. 

Målet er å opplyse idrettsrådet, kommuner eller utleiere som er sentrale i planleggingen av et 
kampidrettsanlegg/treningslokaler. Denne oversikten viser noen av de forskjellige kampidrettene og 
krav til lokaler.  

Dagens behov er målt ut ifra de klubber som har deltatt i denne dokumentasjonen, men man skal ikke 
se bort i fra de andre klubbene som også vil være med å dokumentere sine behov. 

All informasjon og opplysninger er gjennomgått av klubbene og er i henhold til dagens behov. 

Referanser til andre kampsportarenaer/treningslokaler, kan vi gå til nabokommunene Oslo og 
Lørenskog. Her har de laget noe som heter Academy sentere som har flere klubber og stilarter under 
samme tak. 

Henholdsvis har Frontline Academy i Oslo 750 kvm og Novus Academy på Lørenskog 1300 kvm. Her 
har de også toppidrettsutøvere som deltar internasjonalt. 

Hva er kampidrett?  
Mangfoldet i kampidrett er stort. Selv om de mange kampidrettsgrenene kan se forskjellige ut både i 
treningstøy og teknikkvalg, bygger de alle på pågangsmot, egenutvikling, disiplin og noen sentrale 
verdier som trygghet, ydmykhet og respekt. Et kjennetegn for kampidrettene er at det ikke finnes noen 
på reservebenken.   

Ikke alle kan spille fotball eller gå på ski. Kampsport gir mangfold i idretten og muligheter til de som 
faller utenom de andre tradisjonelle idretter. For ungdom som satser på denne idretten gir samhold, 
respekt, trygghet og selvdisiplin mening. Med et kampsporsenter kan man samle alle de gode 
egenskapene kampsport gir på en plass som ungdommen har muligheter å utfolde seg i et trygt 
miljø.  

Forbundene organiserer stort sett all kampsportidrett. Til sammen organiserer de 5 forbundene over 
30 ulike idretter og disipliner innen kampidrettene. Dette betyr at et anlegg kan dekke flere behov for 
utøving av idretten. 
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Kampidrett kan være alt fra mosjon og konkurranse, til selvforsvar. Kampidrettene skal legge til rette 
for en trygg arena der utøveren kan utfordres og bygge selvtillit, respekt og mestring.  

Behov 
Ved kartlegging av behov hadde alle klubber stort sett samme generelle behov. De grunnleggende 
behovene er framsatt i form at det er over 80% av klubbene som har det samme behovet. Klubbenes 
individuelle behov må eventuelle dokumenteres i en dypere analyse. 

Alle klubber har stort sett de samme behov når det gelder å drive klubben. Klubbene er sammensatt 
og må dekke noen minimumsbehov. 

Disse behovene er: 

• Treningslokaler 
• Driftsmidler 
• Medlemmer 
• Instruktører/Leder/Personell/Ildsjeler 
• Utstyr 
• Trygghet 

Treningslokaler: 

Alle klubber trenger treningslokaler som er utformet etter de ulike klubbenes behov. Lokalene må 
være av en slik art at de er attraktive og sikre for medlemmene. Det er noen kriterier som bør oppfylles 
for lokaler: 

• Treningslokaler (100M2 pr 25-30 medlem) 
• Garderober 
• Dusj 
• Toaletter 
• Møterom 
• Lagerrom  
• Fellesområde (inngangsparti/lobby/annet) 
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Driftsmidler: 

Pr. i dag betaler alle medlemmer for å trene. Dette er nødvendig da de fleste lokaler vi disponerer 
leies av private firmaer og ikke driftes av kommunen eller har støtte for dette. De av klubbene som har 
lokaler via kommunale skoler eller idrettsbygg, må bruke vesentlig del av tiden sin til å klargjøre 
treningslokalene eller de har andre utfordringer med lokalene. Dette betyr at i de fleste klubber må 
flesteparten av barn mellom 6-19 år betale for å trene. Kriterier som bør oppfylles ved drift av klubb er: 

• Kostnadene for treningslokalene kan ikke overstige det klubben kan avsette av midler å drive 
klubben. 

• Tid for å drive inn penger til drift av klubben kan ikke gå på bekostning av tid for treningen av 
medlemmene. 

• Klubben må ha nok midler til sikkerhetsmessig utstyr som er nødvendig for å forhindre skader. 
• Eventuelle driftstilskudd må være faste og forutsigbare. 
• Det må være nok driftsmidler til at klubben kan vokse.  

Driften må sikres på en slik måte at klubbene slipper å bekymre seg for en usikker framtid eller må 
avsette mer tid til å samle inn midler til drift, enn å ha gleden med å drive idrett. 

 Medlemmer og treningsstatus pr. i dag: 

• Romerike Judo Klubb 
o Trener på Volla, (Mister sine lokaler, må finne nye lokaler) 
o Må rydde ut og inn 120 m2 matter på hver trening. Mister 3t uken. 
o 60 aktive medlemmer  
o 8 Instruktører. 

 
Utfordringer: 
o Beholde utøvere med overgang mellom barn og voksne. 
o Sprengt kapasiteten for treningslokale pr. I dag. 
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o Manglende midler til nasjonal/internasjonal deltagelse 
 
 

Ønsker: 

o 3 kamareal med fast lagte matter, med demping i gulv. 
o Mulighet å trene 7 dager i uken med parti på 14 -16 utøvere 
o Mulig å arrangere stevner og treningssamlinger i helger 
o Sosial sone for barn og ungdom 
o Mer nasjonal og internasjonal deltagelse 
o Trygghet vedrørende lokaler. 
o Å bygge større klubb 

 
• Skedsmo Karate Klubb 

o Trener på Strømmen storsenter 
o Matter som ligger fast 
o Ca. 150 utøvere. 
o Har investert ca. 500.000 – 1. Mill i lokalene pr. I dag 
o Internasjonal deltagelse 
o 600 kvm lokaler hvorav 300 kvm er lager, dusj, og annet. 
 
Utfordringer: 
o Dyre lokaler (spiser opp midler til internasjonalt engasjement) 
o Dyre strømregninger 
o Vedlikeholdskostnader 
o Ingen støtte kommunalt 
 
Ønsker: 
o Bli en større klubb 
o Mere internasjonal deltagelse i toppklasse 
o Utarbeide flere idrettsutøvere på internasjonalt plan 
o Ønsker trygghet vedrørende lokaler og satsning internasjonalt. 
o Å arrangere leire/stevner/internasjonale arrangementer. 

 
 

• Romerike Aikido 
o I dag 6 aktive medlemmer 
o Trener i lokaler på Strømmen 

 
Utfordringer: 
o Trener under Romerike Jujutsu Klubb 
o Nyopprettet med nytt navn Romerike Aikido. 
o Tidligere lag lagt ned grunnet kostnad for trening 
o Ingen støtte fra kommunen 

 
Ønsker: 
o Bygge opp ny klubb så fort forholdene for dette ligger til rette. 
o Kan bli opp til 40 medlemmer i løpet av kort tid. 
o Støtte for å starte opp igjen. 
o Sikkerhet i forhold til lokaler 

 
 
 

• Lillestrøm Kampsport Klubb 
o 44 medlemmer 
o Lokaler i Lillestrøm 
 
Utfordringer: 
o Dårlig plass og uegnet da det er gammelt hus som skal pusses opp. 
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o Kontrakt ut oktober 2020.(Kan risikere å ikke kunne fornye kontrakt) 
o Dyre lokaler 
o Ingen støtte fra kommunen 
 
 
Ønsker: 
o Kan bli opp til 110 medlemmer så fort forholdene ligger til rette. 
o Stabile og sikre lokaler for trening 
o Mulighet for å ekspandere klubben 

 
 
 

• Romerike Jujutsu Klubb 
o Trener på Strømmen storsenter  
o Matter som ligger fast 
o Ca. 80 utøvere. 
o Leier 50% treningstid, og et lite lager bod av Skedsmo Karate Klubb 
o 600 kvm lokaler hvorav 300 kvm er lager, dusj, og annet 
 
Utfordringer: 
o Dyre lokaler spiser opp all midler til klubben 
o Dyre strømregninger 
o Ingen økonomisk støtte 
 
Ønsker: 
o Bli en større klubb 
o Trygghet vedrørende lokaler 
o Mulighet for leire og arrangement 
o På sikt, nasjonal og internasjonal deltagelse 

 

Instruktører/Leder/Personell/Ildsjeler 

Alle klubber har sine ildsjeler, instruktører og ledere som jobber for klubbens beste. Som regel har 
disse personene flere verv, arbeidsoppgaver eller tilknyttinger innenfor klubben eller idretten.  

Klubbene er avhengig av disse menneskene som står på for klubben. Uten disse vil ikke idretten 
overleve eller blomstre. Det legges ned så mye arbeid fra enkeltindivider at disse ikke kan pålegges 
flere oppgaver uten å bli utbrente. Mange av personene sitter på mye kunnskap som behøves for å 
drive klubbene, at tap av disse er katastrofalt. 

Godt eksempel på dette er i Jujutsu der det tar de ca 5-8 år for å fullføre til svart belte, hvorav ca 4 år 
før man kan bli en god hjelpeinstruktør/instruktør. De fleste av instruktørene har 8-35 års erfaring, og 
deltar på det meste innen idretten. Det er i de fleste idretter et faktum at de som bidrar som 
instruktører også har verv eller bidrar på andre måter i klubbene. 

Utstyr: 

Utstyr som brukes under trening som personlig beskyttelse, slagstokker, kniver, sverd, hansker eller 
boksesekker er avhengig av behovet i klubben. Her har klubbene egne utstyrslister de har og må ha i 
henhold til sporten de utøver. 

Hvis det en kontaktsport, stilles det større krav til personlig beskyttelse enn ved selvforsvar. Skal det 
utøves på et internasjonalt nivå, må klubben tilfredsstille de krav om utstyr og sikring som er 
nødvendig ved deltagelse. 
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Trygghet: 

Uansett klubb eller nivå på disse klubbene, trenger klubbene sikkerhet vedrørende treningslokaler og 
eventuelle faste muligheter for støtte. Dette for å kunne videreføre driften av klubbene. Ved å ha 
usikre fremtid vedrørende lokaler eller drift, vil belastningen på klubbene bli så store at mange vil falle 
fra.  

Generelle krav til lokaler 
For å kunne planlegge lokaler eller bygging, må man ta en del i betraktning: 

• Kommunens reguleringsplan 
• Analysere tomtespørsmålet og lokalisering  
• Tilgang til eksisterende idrettsanlegg 
• Kommunale lokaler egnet til formålet 
• Oppbygging av sikkerhetstiltak i lokalene 
• Parkering 
• Konkurranse både lokalt og internasjonalt 

Vurdere bestående anleggsplaner og få innpasset hallprosjektet i disse, eller få innpasset prosjektet i 
nye planer og prioriteringer bør det tilrettelegges for kampsport i henhold til sikkerhet og behovet 
spesielt for kampsportidretten. Dette er en viktig del, da det kreves spesielle utstyr og matter for å 
hindre idrettsskader. 

 

Konsepter og krav for idrettsanlegg:  
Kampidrett inkluderer et mangfold av idretter og nivåer. Det finnes tilbud for både de som ønsker å gå 
konkurranser i kamp eller mønster, samt de som ønsker å drive mosjon og selvutvikling. Idrettenes 
egenart tillater mange ulike utøvere med ulike ambisjoner å trene side om side.  
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Kampidrettene ønsker dedikerte anlegg for å kunne bruke mer tid på aktivitet, gi bedre hygieniske 
forhold, og kunne skape kulturell tilhørighet ved utsmykking og dekorasjon av sine anlegg.  

Et dedikert anlegg for kampidrett, enten det er eget rom, sal, anneks eller arena, som ikke er 
i sambruk med andre aktiviteter, er ønsket av idretten. Dedikerte kampidrettsanlegg vil gi mulighet for 
permanente matter og kampområder. Det minimerer tidsbruk på henting og lagring, noe som igjen 
fører til mer aktivitet for utøverne. Videre vil det være enklere å sikre at barfotsoner respekteres.  

Mange klubber ønsker ofte å dekorere trenings- lokalene sine med ulike elementer, som for eksempel 
flagg fra det landet der idretter har sin opprinnelse, ulike treningsvåpen og annet utstyr. Det er med til 
å skape en kulturell tilhørighet til idretten, noe som mange klubber opplever som svært viktig. Det bør 
derfor vurderes, i samarbeid med de idrettene som skal bruke treningslokalene, hvordan tilgangen 
skal kontrolleres, og i hvilket omfang lokalet skal være tilgjengelig for andre aktiviteter.  

Som ledd i arbeide med å finne lokaler for kampidrett er det fra idrettens side utviklet byggeplaner for 
to anleggskonsept som kan legges fram som forslag. Disse forslagene er kommet i samarbeid med 
Kulturdepartementet og Kampsportforbundene.  

Kampidrettsanneks er et mindre tilbygg som enten koples på et eksisterende idrettsbygg eller 
bygges inn i et anlegg i forbindelse med nyetablering – altså̊ egne rom/arealer for kampidrett. 
Kampidrettsannekset benytter da en rekke basisfasiliteter fra det eksisterende anlegget, som for 
eksempel garderober.  

Annekset vil kunne være et godt innspill i planleggingen av nye eller ved rehabilitering av eksisterende 
idrettshaller, da det legger til rette for gode løsninger for kampidrettene, samtidig som det ligger 
gevinster i sambruk av flere basisfunksjoner.  

Kampidrettsarena er et større og mer omfattende bygg. Kampidrettsarenaen er en frittstående enhet 
med egne basisfasiliteter. En kampidrettsarena skal kunne fungere som regions- og/eller 
nasjonalarena. Dette stiller spesielle krav til kampområdene og til tilskuerkapasitet.  

I dette avsnittet beskrives generelle anbefalinger og krav som gjelder alle kampidrettsanlegg, samt de 
to konseptene. Avslutningsvis beskrives plass og utstyrskrav for enkelte idretter. Beskrivelsen av 
plasskrav (kampflate) er tiltenkt konkurranseaktivitet.  

Grunnleggende om utforming og funksjoner for kampsport lokaler 

I utgangspunktet er det viktig at utviklingen av et lokale, om det er ombygging 
av anlegg, nye tilbygg (anneks) eller et frittstående anlegg, foretas i samarbeid med den eller de 
idretter som skal benytte anlegget. Kampidrettene er en mangfoldig samling av idretter som har noen 
felles behov, men samtidig har de også sprikende behov. Som i all planlegging er behovsvurderinger 
viktige, og det er viktig å tenke på at kampidrettene omfatter mange forskjellige aktiviteter. Samtidig er 
det mulig å komme med anbefalinger til et felles utgangspunkt, som kan være et referansepunkt i 
starten av planleggingen. Følgende punkter kan fungere som veiledende i forbindelse med 
prosjektering:  

Dette er kun en anbefaling for treningsområder: 

• Gulvflate til hovedaktivitet på minimum 8x8M med 2 meter sikkerhetssone  
• Anbefalt Ca 100 kvm pr 25 medlem/elev som trener  
• Fri takhøyde på minimum 3 m, men det anbefales 3,5 m over matte.  
• For grener som foregår i ring på podium innebærer dette en takhøyde i rommet på 4 – 4,5 m  
• Selvregulerende ventilasjonsanlegg som reguleres etter CO2-mengden i lokalet 
• Selvregulerende varmeanlegg  

Videre er gulv, lagerplass og oppholdsrom viktige elementer i anlegget, som må̊ tas med 
i planleggingen. De konkrete behovene er avhengig av aktivitetene som skal utøves i anlegget.  
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Følgende elementer må̊ utredes:  

• Gulv som er tilpasset den eller de idretter som skal benytte anlegget, både med og uten 
fjæring. 

• Lagerkapasitet tilpasset den eller de idretter som skal benytte anlegget  
• Oppholdsrom/møterom for tilskuere/ ledsagere og for klubbmedlemmer  
• Uttrekkbare boksesekker, annet nødvendig utstyr 
• Faste eller uttrekkbare matter 
• Speilvegger  
• Eventuelle ribbevegg 

Ved bruk av lokalene som 
kampidrettsarena  
En kampidrettsarena er et fullverdig idrettsbygg, dedikert til kampidrett, med egne garderobefasiliteter, 
og med mulighet for avholdelse av mesterskaper etter både nasjonal og internasjonal standard. En 
arena vil kunne huse flere kampidretter og ulike typer trening. Videre vil den kunne brukes til kulturelle 
formål på kommunalt og regionalt nivå, på samme måte som andre større idrettsanlegg.  

Utover den primære kampflaten med tribune er det ofte behov for: 

• lagring av konkurranseutstyr som boksering, plattform, sekker og matter  
• flere mindre rom for klubbens beskyttelses- og konkurranseutstyr, våpen, matter, m.m.  
• fellesområde med foaje, publikumsfasiliteter i sammenheng med kampflaten, mindre trenings- 

og oppvarmingsrom og garderober  

Møterom/presserom og samlingsrom ligger i forbindelse med en permanent løsning for lokalene. 

Tillegg til dette må det foreligge muligheter som: 

• Kiosk 
• Publikumsarena 
• Parkering besøkende 
• Styrketreningsrom  
• Sekretariat for større arrangement 
• Fellesarealer 
• Funksjonærrom 

Det er også krav om barfotsoner for å sikre at krav til hygiene er ivaretatt. Konkrete krav til slike bygg 
er utarbeidet av Kulturdepartementet og Kampsportforbundene. 

Generelt om gulv og matter  
Gulvet er den viktigste delen av et kampidrettsanlegg. Valget av gulv vil derfor være det viktigste 
valget man gjør ved planlegging av anlegget. Det er viktig å sette seg inn i egenskapene til de ulike 
gulvtypene, samt å hente inn referanser som kan være med på å velge et gulv som tilfredsstiller de 
lokale behovene og kravene. Her er det viktig at de ulike idrettene som skal benytte anlegget 
involveres tidlig i prosessen. Det er stor forskjell på hvilke gulv og mattekrav de ulike idrettene stiller, 
derfor må de som skal benytte lokalet være med på utarbeidelsen av spesifikasjoner. 

Ytelseskrav for gulv 
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Gulvet må ha egenskaper som sikrer utøveren mot akutte skader og uheldige belastninger. Det skal 
også stemme overens med den aktuelle idretts funksjonelle krav, og det skal kunne motstå de statiske 
og dynamiske belastningene som det utsettes for i bruk. Samtidig må det vurderes om det skal 
benyttes matter permanent eller om de kun skal benyttes til noen treningsaktiviteter. Dette er 
vurderinger som må gjøres sammen med de idrettene som skal benytte anlegget. Mattene kan stille 
forskjellige krav til underlaget som må utredes.  

Det skilles mellom filatelistiske gulv, som vil si at en større flate følger med under belastningen, og 
punktelastiske gulv, som vil si at gulvet deformeres rett under belastningsstedet. I tillegg finnes det en 
kombinasjonsløsning av disse to typene. Til kampidrettenes aktivitet anbefales det som utgangspunkt 
å benytte kombinasjonsgulv, eller filatelistisk gulv med tilhørende matter.  

Videre henvises det til veileder for idrettshaller (V-0989) for nærmere anvisning av de spesifikke krav, 
målemetoder og andre forhold som er av betydning for å velge riktig idrettsgulv. Det mest vesentlige i 
arbeidet med valg av gulv er imidlertid at de idretter som skal bruke lokalene har tilfredsstillende 
beskyttelse. 

Matter  

De ulike kampidrettene har behov for ulik tykkelse, hardhet og størrelse på matter. Det finnes et utvalg 
av leverandører og mattetyper: puslematter, judo-/brytematter, dekke til boksing, og så videre. Noen 
av idrettene kan også gjennomføre aktiviteter uten matter på gulvet.  

Valg av matter må avgjøres lokalt da det avhenger av type idrett og rettene som skal benytte anlegget 
er involvert og at følgende elementer er vurdert: 

 

 

 

Krav til spesifikke konkurranseområder  
De ulike kampidrettene har ulike markeringer, og konkurranseområdene varierer i størrelse. Felles for 
de fleste er at de har kampområde, varselområde og sikkerhetssone.  
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Generelt om matter i kampsportområder 

Hovedsakelig skal et kampområde skal være minimum 8 x 8 meter, maksimum 10 x 10 meter. Rundt 
konkurranseområdet skal det være minimum 1-2 meter sikkerhetssone. Hvis kampområdet bygges 
opp på et podium, skal sikkerhetssonen være minimum 2 meter på alle sider. Anbefalt høyde på 
podiet er 60 centimeter. Utøverne må kunne gå opp/ned på trapper. Konkurranseområdet samt 
sikkerhetsområdet skal være dekket av en matte som måler minimum cirka 20 millimeter i tykkelse. 
Matten skal enten være i ett stykke eller bestå av flere mindre enheter dersom disse er utformet slik at 
de fester seg til hverandre. 

Taekwondo ITF  

a) Frisparring  

Kampområdet skal være 8 x 8 meter. Det skal være matter minst 1 meter utenfor konkurranseområdet 
som danner en sikkerhetssone. Når en ring er hevet over opprinnelig gulvnivå, må sikkerhetssonen 
være minst 2 meter større enn konkurranseområdet. Konkurranseområdet og sikkerhetsområdet skal 
være dekket av en matte som måler cirka 20 millimeter i tykkelse. Matten skal enten være i ett stykke 
eller bestå av flere mindre enheter dersom disse er utformet slik at de fester seg til hverandre 

b) Mønster og tradisjonell sparring  

Kampområdet skal være 8 x 8 meter, dekket med matter. Det skal være sikkerhetssone på 1 meter. 
Konkurranseområdet skal være dekket av en matte som måler cirka 20 millimeter i tykkelse. Matten 
skal enten være i ett stykke eller bestå av flere mindre enheter dersom disse er utformet slik at de 
fester seg til hverandre. 

c) Spesialteknikk og knusing  

Konkurranseområdet for knusing skal foregå på et egnet område. Konkurranseområdet i 
spesialteknikk skal foregå på et mattebelagt område. 

Taekwondo WTF  

Kampområdet skal være 8 x 8 meter. Et sikkerhetsområde på 1-2 meter skal gå rundt hele 
konkurranseområdet. Konkurranseområdet skal være dekket av en matte som måler cirka 20 
millimeter i tykkelse. Matten skal enten være i ett stykke eller bestå av flere mindre enheter dersom 
disse er utformet slik at de fester seg til hverandre.  

I det 8-kantete kampområdet skal diagonalene være 8 x 8 meter. De 8 sidekantene skal være 
tilnærmet like lange hverandre. Det er tillatt med et sikkerhetsområde utenfor dette. 
Konkurranseområdet skal være dekket av en matte som måler cirka 20 millimeter i tykkelse. Matten 
skal enten være i ett stykke eller bestå av flere mindre enheter dersom disse er utformet slik at de 
fester seg til hverandre. 

Kali  

Kampområdet skal være 7 x 7 meter. Gulvet skal være dekket av matter eller et teppe. 

Jujutsu  

Kampområdet skal være 8 x 8 meter. Sikkerhetsområdet skal være minst 2 meter og gå rundt hele 
kampområdet.  Gulvet skal være dekket av jujutsu/judo tatami i godkjente farger (grønt område med 
rød kant/sikkerhetssone). Konkurranseområdet skal deles inn i 2 soner. Ved 2 eller flere 
konkurranseområder er det ikke tillatt å brukes felles sikkerhetsområde. 

Kendo  
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Kampområdet skal være fra 9 x 9 meter til 11 x 11 meter. Sikkerhetsområdet skal være 1,5 meter og 
gå rundt hele kampområdet. Det skal ha en tykkelse på 5-10 centimeter. Gulvet skal være parkett. 
Midtpunktet på kampområdet skal markeres med et kryss på 30-40 centimeter. Kaishi-sen skal 
markeres på begge sider av midtpunktet med samme avstand på 140 centimeter. Lengden på Kaishi-
sen er 50 centimeter. 

Wushu  

Internasjonalt godkjent kampområde skal bestå av en plattformkonstruksjon i tre; 80 centimeter høy, 8 
x 8 meter, dekket av en myk matte med minimum tykkelse 2,5 centimeter. De ytterste 100 
centimeterne av matten skal være i en annen farge enn resten av kampområdet.  

Det skal være beskyttelsesmatter som er 30 centimeter tykke og 200 centimeter brede som skal 
omslutte hele plattformen. (Se plantegning for kampområdet)  

Mulig kampområde som kan benyttes:  

Plattform med høyde inntil 60 centimeter som er dekket av en myk matte med minimum tykkelse 2,5 
centimeter. Rundt plattformen skal det legges et enkelt lag med 10 centimeter tykke myke matter eller 
et dobbelt lag med 5 centimeter tykke judomatter i en bredde på 200 centimeter. Ellers mål som 
internasjonalt godkjent kampområde.  

Et gulvområde på 8 x 8 meter dekket av myke matter med minimum tykkelse 2,5 centimeter. I tillegg 
skal det være en sikkerhetssone med bredde 200 centimeter rundt hele kampområdet dekket med 
samme type matter som kampområdet, men i en annen farge. 

Taolu  

Internasjonalt godkjent konkurranseområde er 14 x 8 meter teppe. Konkurranseområdets konstruksjon 
er kampsportmatter som ligger under et 16 x 10 eller 18 x 12 meter stort teppe som med hvit markør 
markerer konkurranseområdet på 14 x 8 meter. 

Kickboxing  

Om Kickboxing  

I kickboksing konkurreres det i 4 tatami grener (pointfighting, lettkontakt, kicklight og musical  

forms) og 3 ring grener (fullkontakt, lowkick og K1). Her benyttes to ulike kamparenaer avhengig av 
kampgren.  

A)   Tatami  

Kampområdet skal være 8 x 8 meter. Det skal være matter med annen farge minst 1 meter utenfor 
konkurranseområdet som danner en sikkerhetssone.  

Dersom en kampflate er hevet over opprinnelig gulvnivå må sikkerhetssonen være minst 2 meter 
større enn konkurranseområdet.  

Konkurranseområdet og sikkerhetsområdet skal være dekket av en matte av minimum 20 millimeter 
tykkelse.  

Matten skal enten være i ett stykke eller bestå av flere mindre enheter med rød og blå side dersom 
disse er utformet slik at de fester seg til hverandre. 

B)   Ringen  
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For alle internasjonale konkurranser må følgende reglement følges:  

Ringen må være et 6,10 x 6,10 meter kvadrat på innsiden av tauene og 7,80 x 7,80 meter på utsiden 
av tauene.  

Størrelsen på dekket skal strekke seg 85 centimeter utenfor tauene på hver side (inkludert ekstra om 
dekket må strammes).  

Høyden på plattformen må være 100 centimeter fra bakken (91-122 cm).  

Plattformen må være trygt konstruert, avrettet og fri for bulker. Den skal være utstyrt med fire 
hjørnestolper og fire hjørneklosser for å hindre skade av utøvere.  

Gulvet skal være dekket av filt, gummi eller annet godkjent materiale med tykkelse mellom 1,5 og 2,0 
centimeter. Dette må dekke hele plattformen, og ikke være for glatt, og ha fargen blå, Pantone 299.  

Det skal være fire separate tau på hver side av hjørnestolpene på 4 centimeter tykkelse. Disse skal 
være dekket av en tykk padding.  

Ringen skal være utstyrt med tre sett med trapper. To av trappene skal stå i hvert sitt motsatte hjørne 
for bruk av boksere.  

En trapp skal stå i det ene nøytrale hjørnet til bruk for hoveddommer. 

Boksing  

For alle AIBA konkurranser må følgende reglement følges:  

Ringen må være et 6,10 x 6,10 meter kvadrat på innsiden av tauene og 7,80 x 7,80 meter på utsiden 
av tauene.  

Størrelsen på dekket skal strekke seg 85 centimeter utenfor tauene på hver side (inkludert ekstra om 
dekket må strammes).  

Høyden på plattformen må være 100 centimeter fra bakken.  

Plattformen må være trygt konstruert, avrettet og fri for bulker. Den skal være utstyrt med fire 
hjørnestolper og fire hjørneklosser for å hindre skade av utøvere.  

Gulvet skal være dekket av filt, gummi eller annet godkjent materiale med tykkelse mellom 1,5 og 2,0 
centimeter. Dette må dekke hele plattformen, og ikke være for glatt, og ha fargen blå, Pantone 299.  

Det skal være fire separate tau på hver side av hjørnestolpene på 4 centimeter tykkelse. Disse skal 
være dekket av en tykk padding.  

Ringen skal være utstyrt med tre sett med trapper. To av trappene skal stå i hvert sitt  

motsatte hjørne for bruk av boksere. En trapp skal stå i det ene nøytrale hjørnet til bruk for 
hoveddommer. 

Bryting  

Konkurranseområdet er totalt 12 x 12 meter, kampområdet er 9 meter i diameter og sikkerhetssonen 
opptil 1,5 meter. I nasjonale konkurranser kan det totale konkurranseområdet være ned til 8 x 8 meter 
med en aktivitetssone på 4 meter i diameter.  
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Kampene foregår på en 10 centimeter tykk brytematte. Den har en sirkel rundt kampområdet med 
diameter 9 meter i internasjonale konkurranser, inkludert en 1 meter bred, rød sirkelsone 
(passivitetssonen) ytterst. Den resterende del kalles aktivitetssonen (diameter 7 meter), som midt i har 
en rød sirkel med diameter 1 meter. 

Judo  

Internasjonale kamparealer i judo er 8 x 8 meter og har en 4 meter sikkerhetssone. Avstand mellom 
kamparealene kan være 6 meter. I tillegg bør det være 1 meter gangareal dersom det ligger flere 
matter ute. Mattene skal ha en tykkelse på 5 centimeter. 

Andre rom og funksjoner i et anlegg 
I planleggingen av anleggsprosjektet vil man måtte kartlegge det behovet klubben/idretten har. Dette 
vil legge grunnlaget for hvor stort anlegget blir, og hvor mange rom som skal inkluderes i prosjektet.  

For krav og føringer gjeldende generelle rom og funksjoner i idrettshaller henvises til veileder for 
idrettshaller, utgitt av Kulturdepartementet.  

Funksjoner som utgjør sentrale deler av et fungerende kampidrettsanlegg: 

• Lager 
• Garderober  
• Oppholdsrom/møterom 

 

Lagerplass for materiell og utstyr  

Rom for materiell og utstyr er en viktig del av kampidrettsanlegget. De forskjellige idrettene er 
avhengige av forskjellige utstyr, og noen er avhengig av lagring, og effektiv tilgang til forholdsvis store 
elementer som må flyttes inn og ut. Andre kampidretter har langt mindre behov. For at lagring og 
henting skal skje effektivt, slik at tiden som brukes på aktivitet kan maksimeres, er det viktig å ta 
hensyn til lagringsplass. 

Oppholdsrom/møterom  

Oppholdsrom vil være en svært gunstig funksjon, særlig i mindre anlegg, for å gi tilskuere eller 
ledsagere – foreldre og andre – et sted å være, uten at de oppholder seg inne i selve 
aktivitetsområdet. Dette vil føre til bedre utnyttelse av anlegget, og dessuten ivareta renhetssoner.  

En god utforming vil kunne være et oppholdsrom med innsyn i aktivitetssalen, enten ved å være en 
utvidet, dedikert del av aktivitetssalen, eller gjennom å ha store vinduer mellom oppholdsrom og 
aktivitetssal. 

Trafikken må være isolert fra barfotarealet. 

Møterom og oppholdsrom vil også kunne gi klubber et tilbud for sosialt samvær blant medlemmene.  

Videre må det vurderes følgende funksjoner, avhengig av anleggets omfang 

Anleggsdrift 
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Det er viktig at de som skal drifte, vedlikeholde eller trene i et anlegg er med i oppstartfasen. Dette for 
at all informasjon om lokalene blir kjent og rutiner er lagt til rette for dette.  

Om det er klubbene selv eller annet personale som skal sørger for vedlikehold av lokaler, må det 
fremlegges rutiner som alle kjenner til. 

Daglig drift  

Når et nytt anlegg taes i bruk skal dette omtales i media. Dette for å kunne øke forståelsen av slikt 
anlegg og kunne annonsere tilbudet til alle. 

Den daglige driften av anlegget forutsetter løpende vedlikehold og god forvalting av treningstider, og 
det er viktig at anlegget kommer inn i gode driftsrutiner fra starten av.  

God drift handler også om å ha tilgang til gode instruktører og erfarne trenere. Det oppfordres til at 
man samler flere kampidrettsklubber i et bygg der man kan utveksle idrettslige erfaringer. Det er viktig 
å legge opp til at alle skal føle seg velkomne, enten de er unge eller gamle, nye eller erfarne. 

 

HMS  
Tilrettelegging for HMS (helse, miljø og sikkerhet) skal forebygge skader og miljøforstyrrelser. Det skal 
sikre at utøvere i et anlegg er mest mulig sikret og det er tilrettelagt for den idrett som skal utføres. 

Forsikring er et av kravene som også dukker opp og må legges ved som et HMS tiltak 

Tilskudd for bygging/lokaler 
Kulturdepartementet ønsker å stimulere til etablering av tilleggsareal for idrettslig aktivitet i tilknytning 
til ordinære idrettshaller. Som en del av anleggspolitisk program for 2018 er det satt av ekstraordinære 
midler til en særskilt tilskuddsordning for tilleggsarealer til ordinære idrettshaller. Slike tilleggsarealer 
er i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2018 omtalt som aktivitetssaler.  
Med aktivitetssaler menes spesialsaler egnet for sambruk mellom ulike idretter som i bestemmelsene 
pkt. 2.6.4 er eksemplifisert som bordtennis, kampsport, dans, fekting etc. Tilskuddsordningen er 
beregnet på anleggsprosjekter som utvider hallkapasiteten i ordinære idrettshaller med tilleggsarealer 
som omtalt over.  
 
Formålet er å tilrettelegge for at nye anleggsprosjekter skal inkludere separate aktivitetssaler i sine 
prosjekter for å skape strørre flater som er tilrettelagt for bred idrettslig aktivitet.  
Som en del av anleggspolitisk program for 2018/2019 er det satt av kr. 20 000 000,- som 
ekstraordinære midler til en særskilt tilskuddsordning til etablering av aktivitetssaler.  

o Krav til utforming  
– Aktivitetssalen må ha en anleggsflate på minst 250m2 
– Aktivitetssalen skal bestå av én hel sammenhengende flate. 
– Det er krav om takhøyde på minimum 4 meter. 
– Det er krav om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, jf. bestemmelser om tilskudd til 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2018, pkt. 2.5  

o Avgrensning 
Det gis ikke tilskudd til allerede oppførte aktivitetssaler, aktivitetssaler under oppføring eller 
anlegg som inkluderer aktivitetssaler hvor det foreligger idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning før 6. desember 2018.  

o Tilskuddssatser 
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Ekstraordinært tilskudd til aktivitetssaler kommer i tillegg til eventuelt tilskudd fra de ordinære 
spillemidlene. Det samlede tilskuddet kan ikke utgjøre mer enn 50% av godkjente, 
tilskuddsberettigede kostnader.  
Det er fastsatt følgende maksimalsatser for tilskuddet avhengig av aktivitetssalens størrelse:  
250 – 499 kvm: Maksimalt kr. 1 000 000,- 
Over 500 kvm: Maksimalt kr. 2 000 000,-  
 

Tegningsforslag til en 
Kamparena/treningslokaler 
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Notat 

 

Innspill til Temaplan, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

1. Generelt om lokalisering og planlegging av skoleanlegg 

Over tid har det skjedd endringer i synet på hva som er hensiktsmessig og riktig lokalisering av skoler. 
Fra å legge skoler i randsoner etableres de nå mer sentralt og gjerne også nær kollektivknutepunkter.  
Slik blir det mulig å nyttiggjøre seg kapasiteten, f. eks. ved nedgang i barnetallene, og behovet for bil 
for å komme seg på jobb for de ansatte reduseres. Dette gir en skolestruktur som er mer robust og 
miljømessig bærekraftig og som på en bedre måte kan møte endringer i befolkningsstrukturen.  

Med en mer sentral plassering kan imidlertid tilgangen til natur- og friområder bli vanskeligere 
samtidig som disponibelt uteareal i tilknytning til skolen kan gå ned. Dette stiller høyere krav til 
kvaliteten på utearealet. Arealer som er riktig utformet, vil, ved siden av å være en viktig 
læringsarena, stimulere og fremme lek og egenaktivitet og elevenes motoriske utvikling. Godt 
utformede utearealer vil også være en ressurs for barn i nærmiljøet i fritiden. 

I arbeidet med å skape en best mulig skolestruktur vil man måtte avveie en rekke hensyn mot 
hverandre. En kjent problemstilling i den forbindelse er hvordan skolens pedagogiske målsettinger 
skal vektes mot andre samfunnshensyn og da særlig lokalsamfunnsbehov. Den beste løsning får man 
hvis man klarer å kombinere hensyn på en slik måte at man får både pedagogiske gevinster og 
merverdi for lokalsamfunnet av en skoleetablering. 

Utvikling av nye skoleanlegg skjer på grunnlag av et standard romprogram for ulike skoletyper. Et 
standard romprogram inneholder standardiserte funksjons- og arealkrav som skal sikre 
kostnadseffektive og gode pedagogiske løsninger. I den grad det er mulig, vil normene i 
romprogrammet også ligge til grunn ved rehabilitering og tilpasning av eldre skolebygg. Fastsatte 
funksjons- og arealkrav sikrer alle skoler de samme forutsetninger i arbeidet med kjerneoppgaven, 
best mulig læring for elevene, og er samtidig med og sikrer likeverdighet i opplæringstilbudet i den 
enkelte kommune.  

Ofte vil det være aktuelt å supplere standardnormene i de tilfeller hvor det skal innarbeides 
tilleggsfunksjoner i byggene. Det gjøres derfor en særskilt vurdering av dette i forbindelse med 
detaljplanlegging og prosjektering av det enkelte bygg. I praksis vil det dreie seg om utvidete arealer 
til fysisk aktivitet i form av flerbrukshall, helsetjenester, bibliotek, sambruksarealer for det frivillige 
organisasjonsliv, øvings- og lagerarealer for skolekorps mv.  

2. Anlegg for svømmeopplæringen 

Svømmeopplæringen er en viktig del av opplæringstilbudet i skolen og et formål av varig karakter. 
Dette skaper et forutsigbart behov for svømmehallkapasitet.  

Hensiktsmessig lokalisering og nærhet til svømmeanlegg er avgjørende for å oppnå god effekt av 
svømmeopplæringen. 

Lang avstand med tilhørende transportutfordringer medfører høye ekstra kostnader til lønn og leie 
av busser. Lang reisevei stjeler dessuten unødvendig tid fra undervisningen og reduserer tiden til 
svømmeundervisning, da tid går med til å skysse elevene. I tillegg kommer utfordringer knyttet til 
timeplanlogistikk, noe som kan gjøre skoledriften mindre effektiv. I praksis vil man måtte å lønne 
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lærerne to-tre ekstra timer for å få gjennomført en time svømmeopplæring. Ligger ikke forholdene 
godt nok til rette, kan svømmeopplæringen bli nedprioritert av skolene. 

Barn som bor i nærheten av svømmehaller svømmer derfor mer, bedre og er dyktigere livreddere, og 
felles for de skolene som gir elevene flest timer i bassenget, er nærhet til svømmehall. 

Dersom en skole ikke har eget basseng, bør det være gangavstand til nærmeste basseng. To 
kilometer vil normalt være en øvre grense for hva som regnes som gangavstand. Gangavstand til 
basseng vil også spare miljøet ved at unødvendig bil-/busstransport unngås. Transport til basseng bør 
i minst mulig grad være bilbasert. Dette gagner også fritidsbruken ved at de fleste barn kan 
transportere seg selv til og fra uten hjelp av foreldre. Å kunne gå til bassenget forutsetter imidlertid 
at traseen er trafikksikker. 

Ifølge Spesifikasjon for svømmeanlegg fra Norges svømmeforbund benytter svømmeidretten to 
bassengstørrelser, langbanebasseng (50 meter) og kortbanebasseng (25 meter) til trening og 
konkurranser. Til grunnopplæring i svømming og til innføring i alle svømmeartene er 
opplæringsbasseng med kortere lengder å foretrekke. Denne bassengtypen egner seg også utmerket 
til terapibasseng på grunn av høyere temperatur i vannet. 

Det er i dag 12 bassenger i Lillestrøm kommune, lokalisert i eller i tilknytning til skolene. Ved 
Frydenlund skole og ressurssenter er det i tillegg et terapibasseng. 

Bassengene er lokalisert slik innenfor skoleområdene:                                                                                                

Skoleområde Lillestrøm og Kjeller: fem skoler (Sophie Radich medregnet), basseng ved Volla og 
Vigernes. 

Skoleområde Skedsmokorset, Frogner og Leirsund: åtte skoler, basseng ved Sten-Tærud, Åsenhagen, 
Frogner og Asak. Bassenget ved Vesterskaun er ikke i bruk, og arealene er delvis omdisponert, så det 
er ikke uten videre mulig å sette det i drift igjen. 

Skoleområde Sørum: en skole, ingen basseng.  

Skoleområde Sørumsand: to skoler, basseng ved Bingsfoss. 

Skoleområde Blaker: to skoler, basseng ved Fjuk. 

Skoleområde Strømmen og Skjetten: fem skoler, basseng ved Sagdalen og Skjetten 

Skoleområde Fetsund vest: to skoler, ingen basseng 

Skoleområde Fetsund øst: to skoler, ett basseng ved Østersund 

Skoleområde Dalen: en skole, ett basseng ved Dalen. 

Svømmehallkapasiteten i kommunen er ikke økt i takt med befolkningsøkningen, og bassengene har 
derfor ikke kapasitet til å møte et stadig økende behov.  
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Det er planer om et badeland på Strømmen, men dette vil i liten grad kunne dekke skolenes behov 
for svømmeanlegg. Det er lite hensiktsmessig å frakte elevene i buss i forbindelse med den ordinære 
opplæringen ved skolene, men det kan være et alternativ for de skolene som ligger nærmest og som 
ikke har eget basseng. I praksis vil det imidlertid kun dreie seg Bråtejordet skole.  
 
Foruten å møte svømmeidrettens behov, vil et regionalt svømmeanlegg på Nebbursvollen være 
svært gunstig også med tanke på behov for opplæringsbassenger for flere av skolene i området. 
Lokaliseringen tilsier at dette enkelt vil kunne brukes både av Volla, Kjellervolla, Sophie Radich, 
Kjeller og en ny skole på Skjærva.  
 
Som det fremgår mangler bassenger i to av skoleområdene. Fetsund vest, dvs. Garderåsen og 
Hovinhøgda har en utfordrende situasjon da svømmeopplæringen skjer ved svømmehallene ved 
Dalen og Østersund. I tillegg til at kapasiteten her er sprengt, går det bort verdifull tid til transport. 
Det er derfor et stort behov for en ny svømmehall som kan dekke disse to skolene. Også på 
Sørumsand er hallkapasiteten begrenset, og det vil være behov for å bygge et nytt basseng for å 
dekke behovet som utløses av elevtallsveksten. 
 
I forbindelse med forslaget om å legge ned Haugtun skole og overføre virksomheten ved Skåningsrud 
til Haugtun høsten 2021, ligger det som forutsetning at det skal etableres et terapibasseng ved 
Haugtun. 
 
3. Gymsal-/hallkapasitet 
Det er i skolebehovsplanen en liste over prioriterte utbyggingstiltak, og denne omfatter både 
rehabilitering og nybygging av skoleanlegg. Det forutsettes at det i tråd med vanlig praksis, jf. pkt 1, 
gjøres en vurdering av hvilke tilleggsfunksjoner utover standard romprogram som skal tas inn i det 
enkelte prosjekt.  
 
Generelt er det likevel grunn til å fremheve betydningen av å satse innenfor skoleområde 
Strømmen/Skjetten. Antall barn/unge i grunnskolealder i området vil øke i kommende 10-årsperiode 
fra ca. 2700 til ca. 3000. Befolkningen er preget av et større mangfold enn ellers i kommunen både 
etnisk, kulturelt og sosialt. Det bør derfor ligge et tilleggsperspektiv på tjenesteutviklingen at den skal 
virke integreringsfremmende. Det kan f. eks. bety at det her bør legges til rette for et større 
mangfold av tilbud, kanskje også tilbud på idrettens område utenfor det som kan sies å være 
mainstream. 
 
Også situasjonen på Kjeller bør få større oppmerksomhet framover med bakgrunn i den sterke 
befolkningsveksten. 
 
Nedenfor følger en omtale av behov i tilknytning til de skoleprosjektene som ligger i 
skolebehovsplanen. 
 
Sophie Radich 
Skolen skal etter planen stå klar til skolestart i august 2022, og flerbrukshall inngår i prosjektet. I 
kombinasjon med et mulig fremtidig helårs svømmeanlegg på Nebbursvollen og tilgjengelige 
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friområder i forbindelse med utviklingen av flyplassområdet ligger det et stort potensial for tilbud av 
høy kvalitet. 
 
Skjærva 
Skolen, en 2 parallellers barneskole med kapasitet inntil 392 elever, skal etter planen stå ferdig i 
2024. Tomten, som er under regulering, er på 14 daa. Som ledd i planleggingen bør det vurderes om 
en flerbrukshall kan inngå i prosjektet. For øvrig har skolen en gunstig beliggenhet med tanke på 
gjennomføring av svømmeopplæringen i et eventuelt nytt anlegg på Nebbursvollen. Atkomsten til 
skolen vil også være enkel med en ny gangbroforbindelse over Nitelva. Slik vil skolen kunne bidra til 
binde sammen områdene på østsiden og vestsiden av elva. 
 
Hovinhøgda og Garderåsen 
I forbindelse med rehabilitering/utbygging av Hovinhøgda og Garderåsen foreslås det å etablere en 
svømmehall med en beliggenhet som gjør at den enkelt kan nyttes av begge skolene. Eksisterende 
gymsal-kapasitet ved de to skolene er også for liten, og det bør vurderes innpasset en flerbrukshall i 
prosjektet. 
 
Vesterskaun 
Det ligger som forutsetning i skolebehovsplanen at Vesterskaun skal renoveres/nybygges med en 
behovsdekkende kapasitet. Elevtallet ved skolen vil gå ned de nærmeste årene, og det vil neppe 
være aktuelt å innpasse en flerbrukshall i dette prosjektet. 
 
Sørumsand og Bingsfoss  
Elevtallet på Sørumsand er økende, men elevtallsveksten blir ikke så høy at det er behov for å bygge 
en ny ungdomsskole og gjøre Bingsfoss om til barneskole, slik det opprinnelig har vært forutsatt. 
Fremtidig elevtallsvekst vil derfor dekkes gjennom utvidelser av Sørumsand og Bingsfoss. Det betyr at 
både svømmehall- og gymsalkapasiteten er for lav. I skolebehovsplanen forutsettes det bygging av et 
nytt svømmeanlegg, og det vil være riktig å prioritere inn en flerbrukshall samtidig. 
 
Volla 
Totalrehabilitering av Volla skole er lagt inn i planen i 2022/23.  Elevtallet ved skolen vil gå noe ned 
etter at Kjellervolla er tatt i bruk som barneskole. Eksisterende paviljong på Volla kan da fjernes, noe 
som betyr at tilgjengelig uteareal vil øke. Parallelt med rehabiliteringen av skolen og fjerningen av 
paviljongen bør det gjøres en vurdering av hvordan et noe større tilgjengelig uteareal kan 
tilrettelegges for å oppfylle krav til kvalitet. Svømmehall- og gymsalkapasiteten ved skolen vurderes 
som tilstrekkelig. 
 
Kjeller 
Elevtallet er økende, og det er behov for å bygge skolen ut, trolig til en full tre-paralleller. Dette gir 
knapphet på utearealer, og innenfor skolens eksisterende tomteareal ligger det ikke til rette for 
utbygging utover utvidelse av klasseromskapasiteten. Nærområdet på Kjeller er fattig på idrettstilbud 
og samlingspunkter for øvrig. Manglende fritidstilbud og sterk befolkningsvekst er erfaringsmessig en 
dårlig kombinasjon. I forbindelse med utbyggingen bør det samtidig gjøres en samlet vurdering av 
hvordan nærmiljø og stedskvaliteter på Kjeller kan styrkes. 
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Vardeåsen 
Skolen er planlagt utvidet til en 1-7 skole fra 2023. Det medfører påbygging og et høyere elevtall. Å 
bygge ut skolen mer enn det som er nødvendig for å øke klasseromskapasiteten, vil neppe være 
mulig og vurderes heller ikke som nødvendig.  
 
Åsenhagen 
En større rehabilitering har lenge vært planlagt, men er så langt ikke gjennomført. Elevtallet vil gå 
ned de nærmeste årene, og det vurderes ikke som aktuelt å tilføre skolen ekstra arealer. 
Rehabiliteringen er i skolebehovsplanen foreslått gjennomført i 2023. Skolen disponerer betydelige 
utearealer, og potensialet for å løfte dette bør ses på.  
 
Sten-Tærud 
I likhet med Åsenhagen står også Sten-Tærud foran en rehabilitering. Skolen vil samtidig endres fra 1-
10 til 1-7-skole. Elevtallet vil da gå vesentlig ned, og gjenstående del av gamle Skedsmovollen kan 
fases ut, med unntak av gymsalen. Med eget basseng og store utearealer ligger forholdene godt til 
rette for kroppsøvingsfaget og fysisk aktivitet og lek. 
 
Tæruddalen 
Skolen skal bygges ut til en sju-parallellers skole, og elevtallet vil øke tilsvarende. Det er ikke vurdert 
som aktuelt å bygge ut tilbudet ved skolen ytterligere.  
 
Fjuk og Haugtun 
Ved nedleggelse av Haugtun, vil en større del av elevene enn opprinnelig forutsatt, som resultat av 
behandlingen av skolebehovsplanen, overføres til Fjuk. Dette vil øke arealbehovene på Fjuk, men det 
er så langt ikke gjort en fullstendig arealgjennomgang som grunnlag for å konkludere mht omfang. 
Det legges likevel til grunn at det ikke vil være behov for tiltak utover økning av 
klasseromskapasiteten. 
 
01.04.20/HD 
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0. SAMMENDRAG / ANBEFALING 
 
Mulighetsstudien konkluderer med følgende: 
 
 

 Selv om alle tre tomtealternativene har klare kvaliteter, peker Nebbursvollen seg ut som 
det beste alternativet. 

 Forholdene ligger godt til rette for å etablere et nytt svømmeanlegg ved siden av det 
eksisterende utendørsanlegget på Nebbursvollen. 

 Et helårs svømmeanlegg på Nebbursvollen har potensiale til å bli en viktig møteplass for 
idrett og kultur i Skedsmo kommune og i fremtidige Lillestrøm kommune. 

 Tomten gir rom for et fleksibelt, funksjonelt og arkitektonisk spennende bygg. 
 Alternativet ivaretar utvikling av et helårs svømmeanlegg i et regionalt perspektiv. 
 Et romprogram på omtrent 4000 - 5000 kvm gir muligheter for utvikling av et basseng 

inntil 50 m. I tillegg vil lokaliseringen dekke et fremtidig parkeringsbehov til et slikt 
anlegg. 

 Statlige støtteordninger og tilskudd kan bidra til finansiering av helårs svømmeanlegg. 
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1. INNLEDNING 
 
1.1 Bakgrunn for oppdraget 
 
På oppdrag fra Skedsmo kommune har A38 arkitekter as utarbeidet en mulighetsstudie for et 
regionalt helårs svømmeanlegg. Utredningen bygger på kommunestyrets vedtak av 14.12.2016, 
sak 16/145. (Se vedlegg nr. 2 pkt. 8) 
 
 
«Pkt. 15  Rådmannen bes om å se på muligheter for å etablere et helårs svømmeanlegg som 

en del av utvikling av Nebbursvollen, eller et annet sted. Svømmeanlegget bør være 
et regionalt anlegg. Det skal i saken fremgå mulige kostnader for realisering av et 
slikt anlegg samt vurdering av hvordan dette kan finansieres. Saken fremmes for 
politisk behandling høsten 2017. 

  
Enstemmig vedtatt» 

 
 
Lillestrøm kommune vil i 2020 bli en av Norges største kommuner med en sterk 
befolkningsvekst. Det ønskes derfor innspill om en fremtidig svømmehallstruktur som skal legge 
til rette for helse og mosjon, opplæring og idrett. 
 
Utredningen har vurdert lokalisering av helårs svømmeanlegg til følgende områder: 
 
- Området i tilknytning til Nebbursvollen Friluftsbad 
 
- Området i tilknytning til skoletomten i Sophie Radichs vei (Vestbyparken) 
 
- Området i tilknytning til Norges varemesse (Lillestrøm syd) 
 
 
Utredningen har ikke tatt stilling til Thon-gruppens badeland prosjekt på Strømmen.  
Et helårs svømmeanlegg er vurdert som et supplement til Thon-gruppens planer på Strømmen 
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1.1.1 Prosess, bidragsytere og deltagere 
 
 
Prosjekteier: 
Skedsmo kommune, avd.sjef park- og idrett – Thor Sandness – thors@skedsmo.kommune.no 
 
Prosjekt/referansegruppe 
Skedsmo idrettsråd:  
Arne Kalstadstuen – Leder - leder.skedsmo@irnif.no 
Pål Tore Berg – Nestleder – paltoreberg@gmail.com 
 
AIL Skjetten Svømming:  
Marcel Mendritzki – svomming@ssk.no 
 
Skedsmo kommune, park- og idrettsavdeling:  
Hilde Johanne Mangerud – hilmang@skedsmo.kommune.no 
 
Arkitekt 
A38 arkitekter as: 
Rune Ramfelt – Oppdragsansvarlig 
Jon Fleischer  – Ansvarlig arkitekt 
Mari Heum   –  Arkitekt  
Julia Kolacz   – Arkitektassistent 
 
Arbeidet med utredningen har pågått i perioden juni-august 2018.  
 
Mulighetsstudiet bygger på tidligere prosesser, politiske vedtak og føringer fra følgende 
dokumenter: 
 
- Kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017 -2027 
- Rapport om regionalt svømme- og skøyteanlegg på Nedre Romerike, datert juni 2010 
- Evalueringsrapport – Mulighetsstudie for utvikling av Nebbursvollen som del av et  
   åpent parkanlegg, datert 26.06.2009 
- Interkommunalt svømmeanlegg på Nedre Romerike – vurdering av svømmehallstrukturen i 
  Skedsmo, datert 5.september. 2008 
- Innspill fra Skjetten Svømming til fremtidig svømmehallstruktur i den nye Lillestrøm kommune 
- Regional plan for areal- og transport, vedtatt 2015 
- Områdeplan Nitelva, vedtatt 2017/2016 
- Masterplan – «Vestbyparken», 2017 
- Gjeldende kommuneplan (arealplan) for Skedsmo kommune 
- Gjeldende reguleringsplaner for berørte områder som vurderes som aktuell lokalisering av helårs 
  svømmeanlegg. 
- Andre vedlegg i pkt. 8  
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2. DAGENS BEHOV 
 
 
Alderen og tilstanden til de eksisterende bassengene i Skedsmo gjør at dagens situasjon er 
utfordrende og fremtiden svært kritisk. Levealderen på svømmehaller beregnes til å være ca 
40 år. I Skedsmo kommune er 16 av 18 bassenger over 40 år, mens det nyeste er 38 år. 
Bassengene er altså gamle, har høyt vedlikeholdsbehov og er ikke godt nok egnet til dagens 
bruk.  
 
Utredningen har ikke vurdert tilstanden til bassengene i Fet og Sørum.  
 
Bassengene holdes åpent med dispensasjoner og dette gjelder alle bassenger i nye Lillestrøm 
kommune. Ikke-planlagte stengninger er noe som skjer hyppig. Ofte er det en usikkerhet om 
svømmetimen kan gjennomføres eller må avlyses.  
De fleste bassengene trenger omfattende rehabilitering, dersom de fortsatt skal brukes. 
 
Svømmebassengene i nye Lillestrøm kommune brukes hovedsakelig til svømmeopplæring 
for skoler og barnehager, samt svømmeopplæring, trening og mosjon for idrettsklubbene. 
Befolkningen generelt har svært begrenset tilgang til svømmehallene. 
 
Flere av bassengene brukes 17 timer om dagen, av mange brukere. For eksempel har Skjetten 
svømmebasseng opp til 560 besøkende i løpet av en dag. 
 
(Kilde: Vedlegg nr. 1 i pkt. 8) 
 
 
I følge anleggsplanen for Norges Svømmeforbund er normen for antall svømmeanlegg basert på 
befolkningens størrelse; ett 25 meters anlegg pr. 10.000 innbyggere. Fire 25 meters anlegg 
tilsvarer ett 50 meters basseng. Alle konkurranseanlegg skal ha eget stupebasseng, og vil da 
tilsvare fem 25 meters anlegg.  
 
Anleggsplanen til Norges Svømmeforbund anbefaler at det utvikles et langbane 
konkurranseanlegg på Romerike. 
 
Et godt svømmeanlegg er viktig fordi: 
 
- Alle barn skal lære å svømme! Dette er det grunnleggende, som også er nedfelt i skolens 

læreplaner. (Brukerundersøkelser viser at Akershus-elever har langt mindre 
svømmeundervisning enn de fleste andre fylker) 

- Babysvømming er blitt stadig mer utbredt 
- Svømming som idrett har stor oppslutning blant barn og unge, og et svømme- og stupeanlegg 

vil også være et verdifullt element i andre idretters treningsopplegg. 
- Spesialtilbud. For diverse grupper: Listen er lang for de spesialtilbudene et svømmeanlegg kan 

tilby for ulike grupper. 
- Et svømmeanlegg skal være et tilbud for mosjon og folkehelse 
- Forbedrer nærmiljøet 

 
(Kilde: Vedlegg nr. 3 i pkt. 8) 
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2.1 Oversikt over svømmehaller med 50-meters basseng i Norge 
 
Eksisterende innendørs 50-meters svømmebasseng i Norge: 
 
1. Oslo: Tøyenbadet (åpnet i 1976) 
2. Hamar: Ankerskogen (åpnet i begynnelsen av 1980-årene) 
3. Namsos: Oasen (åpnet rundt 1990) 
4. Trondheim: Pirbadet (åpnet i begynnelsen av 2000-tallet) 
5. Drammen: Drammensbadet (åpnet i 2008) 
6. Kristiansand: Aquarama (åpnet i 2013) 
7. Bergen: AdO - Helleren (Åpnet i 2014) 
 
 
Eksisterende utendørsanlegg med 50-meters svømmebasseng: 
 
1. Oslo: Frognerbadet (åpnet i 1956) 
2. Drammen: Marienlyst (åpnet i midten av 1960-årene) 
3. Lillestrøm: Nebbursvollen (åpnet i 1967 – rehabilitert i 2005/06) 
4. Årdal: Friluftsbad 
 
På grunn av de klimatiske forholdene i Norge, har man de seneste årene bare konsentrert seg om 
utvikling av innendørsanlegg. NSF er av den oppfatning at utendørsanlegg har en for kort 
driftssesong til at det er økonomisk forsvarlig å investere i slike anlegg. 
 
(Kilde: Vedlegg nr. 4 i pkt. 8) 
 
 
2.2 Kapasitet av ulike svømmeanlegg 
 
Kapasiteten på et 25-meters anlegg og 50-meters anlegg er følgende: 
 
25m basseng: Har en årlig brukerkapasitet på minst 80 000 brukere. Med eget opplæringsbasseng 
og eget terapibasseng over 150 000.  
 
50m basseng: Har en brukerkapasitet på minst 450 000 brukere. Avhengig av tilleggsarealer kan 
kapasiteten økes til over 1 000 000. (5,6 ganger høyere minimum antall brukere enn ett 25m 
basseng) 
 
Anleggskapasiteten for skolesvømming:  
 
25m basseng: 140 klasser per år 
50m basseng: 560 klasser per år (4 ganger høyere kapasitet enn 25m basseng) 
 
Antall aktive medlemmer: 
 
25m basseng: Opptil 3000 
50m basseng: Opptil 8000 (2,6 ganger høyere medlemskapasitet enn 25m basseng) 
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(Kilde: Vedlegg nr. 12 i pkt. 8) 
 
2.3 Oversikt over svømmehaller på Nedre Romerike 
 
Nedre Romerike, bestående av Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og 
Sørum, har i dag 30 innendørs svømmeanlegg.  
Kun 9 av disse er 25-meters basseng, og det finnes ingen 50-meters basseng i regionen.  
 
I rapporten gjennomført av Norconsult er det beskrevet at Skedsmo kommune er et område hvor 
det er behov for et konkurranseanlegg med et 50-meters basseng med eget stupebasseng.  
I tillegg er det et krav om ett basseng per 10 000 innbyggere.  
 
Basert på SSB er befolkningen på Nedre Romerike per 1. januar 2018:  
 
Aurskog-Høland: 16 390 
Fet: 11 663 
Lørenskog: 38 670 
Nittedal: 23 545 
Rælingen: 17 874 
Skedsmo: 54 178 
Sørum: 17 980 
Totalt: 180 300       
 
Antall 25-meters basseng: 9 
Befolkning: 180 300 
Krav basseng / innebygger: 1 / 10 000 
Realitet basseng / innebygger: 1 / 20 000 
 
(Info fra vedlegg nr. 3 i pkt. 8) 
 
 
 
I spesifikasjonene fra Norges Svømmeforbund er det skrevet at et komplett langbandeanlegg 
består av: 
 
1 stk. konkurransebasseng 50x25 meter uten stup 
1 stk. Stupebasseng 25x20 meter  
1 stk. Opplæringsbasseng 12,5x8 meter 
1 stk. Tørrtreningsanlegg for stup 
 
Det finnes tre typer konkurranseanlegg: 
 
Type A: Langbandeanlegg for internasjonale stevner og mesterskap 
Type B: Langbaneanlegg for norske mesterskap og internasjonale og nasjonale stevner 
Type C: Kortbaneanlegg for norske mesterskap og nasjonale stevner 
 
Det er spesifisert at et hovedanlegg for svømmeidrettene må tilfredsstille kravene til 
langbaneanlegg. 
 
(Se vedlegg nr. 4 i pkt. 8) 
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3. TOMTEANALYSE 
 
For studiet er det tatt utgangspunkt i et areal for svømmeanlegg på 5000 kvm, i tillegg til et 
parkeringsplassareal på 4250-5370 kvm (200-250 biler). I tillegg er det viktig at tomten ikke er 
topologisk krevende, og at den er tilgjengelig for befolkningen og kollektivtransport. Dagens eiere 
og reguleringer for tomtene vil påvirke prosessen. Det er ønskelig å få en ryddig og oversiktlig 
prosess. 
 
 
 
 
 
 
De tre mulige tomtene som har blitt studert er: 
 
0231-31/282 Nebbursvollen  
 
0231-83/786 Sophie Radichs vei 
 
0231-81/4 Nesgata / Norges Varemesse 
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3.1 Tomt 1 
 
 
0231-31/282 Nebbursvollen.  
 
 

 
 
 
 
3.1.1 Beskrivelse av området 
 
Tomten avgrenses av Badeveien i nord-øst og Nitelva i sør-vest. Eiendommen ligger i en grønn 
sone med mye vegetasjon, og er i gangavstand til den tettere boligbebyggelsen i øst. Eiendommen 
består av et stort parkområde og Nebbursvollen Friluftsbad med et utendørs svømmebasseng, 
sklie og tilhørende anlegg. Et helårssvømmeanlegg i kombinasjon med friluftsbadet kan bidra til 
aktivisering av parkområdet gjennom hele året.  
 
Nærhet til grøntarealer, Nitelva og Nebbursvollen Friluftsbad gir et spennende utgangspunkt for et 
anlegg som i tillegg til å være treningsbasseng kan fungere som et offentlig folkebad. Det ligger 
mye potensiale for utvikling og fleksibilitet i denne eiendommen. 
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3.1.2 Gjeldende regulering 
 

 
Reguleringsplan 506 – Regulering for Nitelva.  
Tomten er i dag regulert til badeplass-område, som Nebbursvollen friluftsbad er en del av. 
Reguleringsplan viser hensynssone, i sammenheng med flomfare. Det er tillatt å etablere 
konstruksjoner som støtter under formålene ”Badeområde” og ”Friluftsbad”. Det har tidligere blitt 
gjort mulighetsstudier for utviding av friluftsbadet, se pkt. 3.1.5.   
 
 
3.1.3 Eiendomsforhold 
Tomten er eid av Skedsmo kommune.  
  
 
3.1.4 Topografi og landskap 
Det er en lett tilgjengelig tomt med lite kupert terreng. Fine grøntarealer og lett tilgang til 
friluftsbadet og parkområdet gir rom for ulike typer lek og aktiviteter.  
Naturområdet er markert som meget viktig på kommunens kartportal, men er ikke et 
naturvernområde. 
 
 
3.1.5 Miljøtekniske forhold 
Kommunens karttjenester forteller at området er fritt fra støy (se støykart under), og har lite 
trafikk. Ingen trafikkulykker har funnet sted i nærheten. Moderat radonkonsentrasjon. Det er lite 
forurensing på tomten, men den ligger i nærheten av forurenset grunn.    
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3.1.6 Teknisk infrastruktur 
 
Tomten er beliggende i hensynssone for flomfare. Nybygg må tåle å stå under eller i vann. 
Installasjoner for eksisterende utendørs badeanlegg antas å kunne videreføres/utvides, men har 
sterkt behov for rehabilitering.  
 
3.1.7 Geotekniske forhold (Jfr. forklaringer i pkt 3.2.7) 

 
Tomten ligger på grønt område:  
 
Glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein, 
amfibolitt. Overveiende granat-
muskovittgneis, stedvis med disten og/eller 
sillimanitt, og med kalksilikatlinser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tomten ligger i gult område: 
 
Elve- og bekkeavsetning (Fluvial avsetning). 
Materiale som er transportert og avsatt av elver 
og bekker. De mest typiske formene er 
elvesletter, terrasser og vifter. Sand og grus 
dominerer, og materialet er sortert og rundet. 
Mektigheten varierer fra 0,5 til mer enn 10 m. 
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3.1.8 Flom 
 
 
20-års flom                                                            200-års flom 
 

 
 
1000-års flom: 
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3.1.9 Sosial infrastruktur og tilgjengelighet 
 
Tomten ligger i utkanten av Lillestrøm sentrum, og befinner seg i et område som består av 
boliger, skoler og friluftsområder.   

 
Innenfor en radius på 2 km luftavstand befinner det seg 13 skoler. Disse er:  
 
Bråten skole  
Kjeller skole 
Kjellervolla skole 
Volla skole 
Gjellerås skole 
Stav skole 
Skjetten skole 
Bråtejordet skole 
Sagdalen skole 
Frydenlund skole 
Lillestrøm videregående skole 
Skedsmo videregående skole 
Strømmen videregående skole 
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Det er en fin sykkelvei langs Nitelva, fra Lillestrøm stasjon til Nebbursvollen, som gir mulighet til 
hyggelig adkomst ved bruk av sykkel. Innenfor en radius på 2 km, som vist på kartet, finner vi 
deler av sentrum, der Lillestrøm stasjon er i periferien av 2 km sirkelen, i tillegg til boligfelt med 
skoler. 
 
Avstander fra kollektiv transport: 
 
Bussholderplassen Jonas Lies gate: 1,4 km - 4 min på sykkel / 16 min gange 
Bussholderplassen Vestbygata: 1,6 km - 6 min på sykkel / 20 min gange 
Lillestrøm Stasjon: 2,0 km - 7 min på sykkel / 25 min gange 
 
 
3.1.10 Parkering og biltilgjengelighet 
 
Allerede eksisterende parkering i sammenheng med friluftsbadet dekker nesten det dobbelte av 
parkeringsbehovet til et nytt svømmeanlegg. Dette kan altså brukes, og det er muligheter for 
utvidelse om det skulle være nødvendig. 
 
Det er enkelt å komme fram med bil. Veien foran tomten er lite trafikkert og gir mulighet for 
stopp for å levere og hente barn osv.  
 
For å gjøre atkomsten til tomten mer tilgjengelig, kan en ny forbindelse med riksvei 22 etableres, 
da Kjeller flyplass er vedtatt nedlagt i 2023.  
 
 
3.1.11 Arealkrav 
 
Med utgangspunkt i et areal på 5000 kvm for nytt svømmeanlegg er det en reell mulighet å bygge 
på denne tomten. Tomten sør for det eksisterende utendørsanlegget egner seg for utvikling av et 
helårs svømmeanlegg. Der er det i tillegg eksisterende parkeringsplasser, og evt. mulighet for å 
utvide disse. 
 
 
3.1.12 Konsekvenser for nærmiljøet: 
 
Det er enkelt å komme fram til tomten med bil, men man beveger seg gjennom et boligområde. 
Hvis man oppretter en ny forbindelse med riksvei 22 gjennom Kjeller, kan man unngå økt trafikk 
i boligfeltet. Stillestående trafikk som henting av barn, buss som skal snu osv. vil foregå utenfor 
boligområdet, da dette vil skje i Badeveien og på parkeringsplassen. Den økte trafikken vil altså 
være en gjennomkjørende trafikk.  
Etablering av nytt svømmeanlegg på denne tomten gir muligheten til å skape et flott område for 
sport og friluftsaktiviteter for lokalbefolkningen. Nærheten til naturen og samlokaliseringen med 
eksisterende friluftsbad er et godt utgangspunkt for et nytt svømmeanlegg som kan dra nytte av 
det eksisterende anlegget. Begge anleggene kan dra nytte av hverandre.  
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3.1.13 Tidligere studier av tomt 
 
Det i ble i 2009 gjort et mulighetsstudie for utvikling av Nebbursvollen som åpen park. 
Studien ble gjort av landskapsarkitektfirmaene; Bjørbekk og Lindheim AS, Grindaker AS og Link 
Landskap AS som leverte hvert sitt utkast.  
Forslaget til Bjørbekk og Lindheim ble utropt som det best egnede forslaget. De tre forslagene vist 
kort under: 
 
 
Bjørbekk og Lindheim AS: 
 

 
 
Forslaget ble valgt som beste løsningen for tomten, der det gis skryt for utvikling av en 
sammenhengende og åpen park der badet og hele friområdet er inkludert. Stiene bidrar til at elva, 
badet og naturkvalitetene i området blir tilgjengelige. Måten man trekker Nitelva inn i parken ved 
bruk av nivåer som trapper seg ned mot elva blir beskrevet som en elegant løsning.  
 
Den blir i tillegg beskrevet som en arkitektonisk god løsning, der grepet aktiviserer og urbaniserer 
området samtidig som det inkluderer den store parken med et effektivt nett av stier. 
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Grindaker AS: 
 

 
I dette forslaget blir elementer som pergola i tilknytning til badeanlegget, utvidet vannlek i 
forbindelse med eksisterende plaskebasseng og et område for solsenger beskrevet som elementer 
som burde tas videre i den nye planen for Nebbursvollen.  
 
I tillegg blir det skrevet om utvidelsen av eksisterende flomvoll i badeområdets nordlige og 
sørlige retning som et godt romdannende element. Den hindrer blant annet innsyn til driftsområde 
i tilknytning til teknisk bygg. I sør blir vollen til et terreng amfi som kan benyttes til konserter o.l.  
 
 
Link Landskap AS: 
 

 
 
Dette forslaget blir beskrevet som det beste med tanke på fremtidig tilknytning til den nye bydelen 
på Kjeller. Når Kjeller flyplass blir lagt ned, kan en forbindelse med dette nye området bli til. En 
ny gang- og sykkelvei er lagt over Sokna og gjør dermed også denne naturkvaliteten tilgjengelig 
og inkluderer området som en del av parken.  
 
Planen går lengst i å legge til rette for å utvikle Nebbursvollen urbant og kommersielt, med helårs 
restaurant med takterrasse og utsikt, treningssenter som også kan utnytte idrettsbaner og stinett til 
joggeløyper.  
 
(Se mer i vedlegg nr. 5 i pkt. 8) 
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I evalueringsrapporten for mulighetsstudiet er det beskrevet et ønske om utvikling av 
Nebbursvollen. De skriver:  
 
Åpenhet har vært et sentralt punkt for utvikling av Nebbursvollen. Med dette menes: 
- Minst mulig stengsler 
- Best mulig utnyttelse av naturområdene og fremtidig utvikling av parkområdene 
- Attraktivitet  ”et godt sted å være” 
 
En etablering av nytt helårs svømmeanlegg på Nebbursvollen ville vært i tråd med visjonene fra 
denne evaluerings rapporten. Det vil øke kvaliteten på Nebbursvollen ved etablering av flere 
aktiviteter av samme slag, og dermed gjøre hele området det til et mer attraktivt sted for alle. 
Svømmehall i forbindelse med det eksisterende friluftsbadet vil øke antallet mennesker som 
ferdes i området, og vil kunne øke bruken av naturområdet og motivere til fremtidig 
videreutvikling av parkområdene. 
 
I rapporten blir forbindelsen med Nitelva beskrevet flere ganger som en viktig faktor. Et 
badeanlegg med utsikt til Nitelva kunne vært en fin måte å danne denne forbindelsen. Området 
kan få en identitet som både handler om vann og sport, men samtidig er rolig og avslappende. De 
grønne arealene og elvevannet rammer det inn fra hver sin side, og danner et attraktivt område 
som kan brukes hele året.  
 
 
 
3.1.14 Konklusjon 
 
Denne tomten er relativt sentralt plassert, da den ligger 2 km fra Lillestrøm stasjon. Det finnes 
gode sykkel- og gangmuligheter langs Nitelva og fra tilliggende boligområde. En forbindelse med 
Rv. 22 gjennom den foreslåtte nye bydel på Kjeller, etter at Kjeller flyplass er nedlagt, vil være 
fordelaktig. Innen en radius på 2 km finnes det 13 skoler, og et stadig økende antall boliger. 
 
Tomten er i umiddelbar nærhet til fine naturområder og eksisterende friluftsbad. Muligheten til å 
drive med ulike typer sport i et slikt område øker sannsynligheten for at anlegget blir brukt hele 
året. 
 
Tomten er tilgjengelig til fots, med sykkel, bil og har gode parkeringsmuligheter, samt gode 
muligheter for å øke parkeringskapasiteten. Som nevnt kan en forbindelse med Rv. 22 gjennom 
den planlagte nye bydel på Kjeller være aktuelt og det bør også vurderes en kollektivforbindelse 
til svømmeanlegget. 
 
Et nytt svømmeanlegg gir muligheter for å danne en nærmere forbindelse med Nitelva. Det må 
likevel tas hensyn til flomfare, da tomten ligger tett på Nitelva. 
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3.2 Tomt 2 
 
0231-83/786 Sophie Radichs vei 
 

 
 
3.2.1 Beskrivelse av området 
 
Vestbyparken ligger rett nord for Lillestrøm sentrum og grenser mot Kjeller flyplass i nord, 
Sophies Radichs/Vestbygata med variert boligbebyggelse i sør, Skedsmo videregående skole i øst 
og næringsarealer i vest. Tomten ligger i tilknytning til skoler, idrettshall og industrianlegg, og 
ligger plassert i ytterkant av et sentrumsnært boligområde med en blanding av eneboliger, 
tomannsboliger og rekkehus.  
 
 
3.2.2 Gjeldende regulering 
 
Reguleringsplan 247 – Reguleringsplan for Vestbygata/Sophie Radichs vei.  
 
Området er på ca 52 500 kvm og omfatter eiendommene 83/801 og 83/796 (ubebygd areal), 
83/786 (drivhus/plantasje), eiendom 83/790 (bil/maskinverksted), eiendom 83/789 
(snekkerverksted), eiendom 83/793(annen næringsvirksomhet), eiendom 83/787 og eiendom 
83/450 (flerbrukshall).  
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I kommuneplanens arealdel (2015-2026) er to av eiendommene avsatt til skole. De øvrige 
eiendommene avsatt til kombinert bebyggelse og anlegg. Kommunestyret har vedtatt at det skal 
bygges ny ungdomsskole med flerbrukshall på tomten og det foreligger et planforslag utarbeidet 
av Tegn_3 arkitekter. Planforslaget foreslår å benytte hele ovennevnte område til skole og 
flerbrukshall. Se mer informasjon under avsnitt 3.2.13.  
 
Vi har tatt utgangspunkt i at det skal bygges skole med flerbrukshall på området og basert vår 
videre vurdering på det foreliggende illustrasjonsprosjektet som er utarbeidet i forbindelse med 
planbeskrivelsen. 
 
(Se vedlegg nr. 6, 8 og 9 i pkt. 8) 
 
 
 
3.2.3 Eiendomsforhold 
 
Skedsmo kommune eier de ubebygde eiendommene gnr./bnr. 83/801 og 83/796, samt 
eiendommene gnr./bnr. 83/793 og 83/450. Eiendom 83/450 er festet av Akershus fylkeskommune 
som eier flerbrukshallen på eiendommen.  
 
 
 
3.2.4 Topografi og landskap 
 
Tomten er tilnærmet flat. Vestlige deler av området er ubebygget med noe naturlig vegetasjon. I 
følge planprogrammet for pågående regulering er det gjort funn av enkelte verdifulle arter i 
ytterkant av planområdet.  
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3.2.5 Miljøtekniske forhold 
 
 
Området ligger delvis innenfor et område som er merket som moderat med tanke på 
radonaktsomhet. Det er tidvis støy fra Kjeller flyplass, men denne skal legges ned i 2023. I tillegg 
er det lettere støy fra biltrafikk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.6 Teknisk infrastruktur 
 
I følge planprogrammet som er utarbeidet i forbindelse med reguleringen finnes det et mindre 
kommunalt renseanlegg/pumpestasjon innenfor området. Anlegg for vann, spillvann og overvann 
inn til området ble anlagt i 1996, og kan benyttes til ny bebyggelse. Brannvannkapasitet er minst 
50 l/s. 
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3.2.7 Geotekniske forhold 
 

Tomten er på grønt og rødt 
område.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grønt område: Glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein, amfibolitt. Overveiende granat-
muskovittgneis, stedvis med disten og/eller sillimanitt, og med kalksilikatlinser 
 
Rødt område: Gabbro, amfibolitt. Klorittamfibolitt, mafisk til ultramafisk, stedvis 
mylonittforskifret 
 

 
Tomten ligger på gult område, 
og delvis på grått område. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gult område: Elve- og bekkeavsetning (Fluvial avsetning). Materiale som er transportert og avsatt 
av elver og bekker. De mest typiske formene er elvesletter, terrasser og vifter. Sand og grus 
dominerer, og materialet er sortert og rundet. Mektigheten varierer fra 0,5 til mer enn 10 m. 
 
Grått område: Fyllmasse (antropogent materiale). Løsmasser tilført eller sterkt påvirket av 
menneskers aktivitet, vesentlig i urbane områder.  
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3.2.8 Flom 
 
 
20-års flom                                                              200-års flom      

 
 
 
1000-års flom: 
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3.2.9 Sosial infrastruktur og tilgjengelighet 
 
Innenfor et influensområde på ca. 2 km finner man størsteparten av Lillestrøm sentrum, store 
boligområder, samt skoler og offentlige institusjoner. Det finnes 7 skoler innen en radius på 2 km. 
Disse er: 
 
Kjeller skole 
Kjellervolla skole 
Volla skole 
Vigernes skole 
Strømmen videregående skole 
Lillestrøm videregående skole 
Skjedsmo videregående skole 
 

 
 
Det er et godt opparbeidet turveinett i form av gang- og sykkelvei i tilknytning til området. Sophie 
Radichs vei/Vestbygata med tilhørende gang- og sykkelvei fungerer som hovedatkomst til tomten. 
 
Avstander fra kollektiv transport: 
Vestbygata bussholdeplass: 800 m - 4 min på sykkel / 10 min gange  
Lillestrøm stasjon: 1,7 km - 6 min på sykkel / 22 min gange 
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3.2.10 Parkering og biltilgjengelighet 
 
Det er enkelt å komme fram med bil. I dag er det ikke tilstrekkelig med parkeringsplasser for et 
svømmeanlegg, kombinert med nye planer for skole. Det er usannsynlig å få til parkeringsplasser 
som dekker behovet på arealet til tomten, med mindre man lager et parkeringshus med flere 
etasjer. Dette kan bli vanskelig med de allerede eksisterende planene for tomten, da også 
etablering av ny skole krever sin egen parkeringskapasitet.  
 
 
3.2.11 Arealkrav 
 
Med utgangspunkt i illustrasjonsprosjektet som foreligger i forbindelse med pågående regulering 
er det ikke avsatt plass til svømmeanlegg. En svømmehall på henholdsvis 5000 kvm vil være 
plasskrevende, og dersom det er ønskelig å beholde skole og flerbrukshall innenfor det samme 
området må det vurderes å legge en del funksjoner i høyden. På denne måten vil man få samlet 
funksjonene, redusere fotavtrykk og dermed gi rom for gode park- og utearealer.  
 
 
3.2.12 Konsekvenser for nærmiljøet 
 
Tomten ligger i umiddelbar nærhet til to skoler og en idrettshall, noe som kan bidra til hyppig 
bruk av svømmeanlegg uten behov for transportmiddel for elevene ved angjeldende skoler. 
Samtidig kan denne konsentrasjonen av brukere (både elever og publikum generelt) kunne være 
en belastning med tanke på trafikk og parkering i område. Parkeringssituasjonen er krevende, og 
bakkearealet er ikke tilstrekkelig. Et parkeringshus på flere etasjer kan bli krevende og kostbart å 
etablere. Det vil i tillegg oppstå en belastning på området i sammenheng med besøkende brukere 
på kveldstid (støy og forurensing).   
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3.2.13 Tidligere studier av tomt 
 
Kommunestyret har gjennom flere vedtak (k-sak 14/119, 14/136 og 16/159) stadfestet at det skal 
bygges en ny ungdomsskole med 21 klasser som skal lokaliseres i Sophies Radichs vei i 
Lillestrøm. Skolen er nå planlagt ferdigstilt 1.6.2021. Kjellervolla blir samtidig omgjort til 
barneskole, og Lillestrøm får dermed tre barneskoler.  
 
Bildet under viser illustrasjon av ny ungdomsskole, som skal bygges på tomta.  
Tegningen er datert 27. mars 2018. 
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Tegn_3 beskriver prosjektet slik: 
  
Vestbyparken er en ny park og campus langs Vestbygata i Lillestrøm.  Parken vil være et hjem for 
skoler, sportsarenaer, barnehage og andre varierte uteområder. Området blir en destinasjon og et 
landemerke som støtter opp under Skedsmos mål om å være ledende innen utdanning og kultur. 
Den nye parken strekker seg mellom Sogna i øst og Henrik Wergelands gate i vest. I framtiden vil 
parken utvides østover langs Vestbygata og over Storgata mot Skedsmohallen. 
 
Målet er å skape et helhetlig grønt landskap med gang- og sykkelveier som knytter sammen 
Nitelva og Leira. Dette skaper den nordre delen av Skedsmos “grønne loop”, som er en idé om å 
skape et sammenhengende grønt landskap fylt med samfunnsaktiviteter, som strekker seg langs 
hele Skedsmo og knytter alle tettstedene sammen. 
 
(Se mer i vedlegg nr. 9 og 10) 
 
 
I tillegg er det gjort et mulighetsstudie kalt ”Vestbyparken” som omhandler den nye planen for 
området rundt skolene. 
 
 

 
 
 
Her er fokuset på en utvidelse og bygging av nye skoler og barnehager samt forbedring og 
utvidelse av eksisterende flerbrukshall.  
 
(Se mer i vedlegg nr. 18 i pkt. 8) 
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3.2.14 Konklusjon 
 
Et svømmeanlegg på denne eiendommen vil kreve en endring av den planlagte situasjonen og 
sannsynligvis omregulering, noe som vil kreve både tid og resurser. Planene for områdets 
utvikling er relativt klare, men det er ikke er lagt til rette for et svømmeanlegg i sammenheng med 
de nye skolene. Selv om det er viktig at anlegget er i nærheten av skoler, så har ikke denne tomten 
kapasiteten til å oppfylle eventuelle parkeringskrav for besøkende. Det er mange andre skoler som 
skal ha tilgang til svømmeanlegget, og en mer nøytral lokalisering vil være bedre for alle parter.   
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3.3 Tomt 3 
 
0231-81/4 Nesgata / Norges Varemesse 
 

 
 
3.3.1 Bekrivelse av området 
 
Området ligger sentralt, med relativt tett bebyggelse rundt. Omkringliggende bygg varierer fra 
bolig, til hotell, i tillegg til bedrifter og industri. Avstanden fra Lillestrøm stasjon er kort og gjør 
tomten lett tilgjengelig. En radius på 2 km fra tomten dekker det meste av sentrum.  
 
3.3.2 Gjeldende regulering 
 
Kombinert formål/Allmennyttig formål, messe/kontor/lager/parkering, bolig/forretning/kontor.   
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3.3.3 Eiendomsforhold 
Tomten er i privat eie, og omfatter eiendommene gnr./bnr. 81/4 og 81/2160 og brukes i dag  til 
messe- og kongresser og verksteder. 
 
 
3.3.4 Topografi og landskap 
Det er et tilnærmet flatt terreng, med hovedsakelig asfaltert grunn.  
 
 
3.3.5 Miljøtekniske forhold 
Kommunens karttjenester forteller at det er støy i området fra bil- og kollektivtrafikk. Det er mye 
trafikk i området, og det har vært en rekke lettere bilulykker på riksvei 159 og fylkesvei 120. 
Moderat radonkonsentrasjon, lik i hele sentrum. Tomten befinner seg på forurenset grunn, mens 
luftforurensing er akseptabel for dagens arealforbruk. 
 
Støykart: 
 

 
 
 
3.3.6 Teknisk infrastruktur 
Varemessens eiendommer er forbundet med det offentlige veinettet via Nesgata i nord og vest 
samt Messeveien i sør/øst. Deler av fylkesvei 120 Jernbanegata inngår også i planområdet. 
Tomten ligger svært sentralt, med kort vei til stasjonen. Lett å nå for både lokalbefolkning og 
regionalbefolkning.  
 
Avstander fra kollektiv transport: 
Lillestrøm stasjon: 500m - 3 min på sykkel / 7 min gange  
 
Det er en gang- og sykkelvei, men det er mest tilrettelagt for bilbruk. Finnes ikke overgang fra 
gang-/sykkelvei over riksvei 159 til tomten i umiddelbar nærhet.  
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3.3.7 Geotekniske forhold 
 

 
 
Tomten ligger på grønt område: Glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein, amfibolitt. 
Overveiende granat-muskovittgneis, stedvis med disten og/eller sillimanitt, og med 
kalksilikatlinser 
 
 

 
 
Tomten ligger i grått område:  
 
Gult område: Elve- og bekkeavsetning (Fluvial avsetning). 
 
Grått område: Fyllmasse (antropogent materiale). Løsmasser tilført eller sterkt påvirket av 
menneskers aktivitet, vesentlig i urbane områder.  
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3.3.8 Flom 
 
  
20-års flom                200-års flom 
 

 
 
1000-års flom: 
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3.3.9 Sosial infrastruktur og tilgjengelighet 
Tomten ligger veldig sentralt, og har en kort vei til det meste i Lillestrøm sentrum. I det 
omkringliggende området finner vi boliger, sentrumsfunksjoner som hotell, treningssenter og 
næring, i tillegg til andre forretninger og industri.  
 

 
 
Innenfor en radius på 2 km luftavstand finnes vi 7 skoler. Disse er:  
 
Kjellervolla skole 
Volla skole 
Vigernes skole 
Rud skole 
Løvenstad skole 
Skedsmo videregående skole 
Lillestrøm videregående skole 
 
Ligger veldig sentralt, med kort vei til stasjonen. Lett å nå for både lokalbefolkning og 
regionalbefolkning.  
 
Avstander fra kollektiv transport: 
Lillestrøm stasjon: 500m - 3 min på sykkel / 7 min gange  
 
Lite trivelig gang- og sykkelvei, da det er mest tilrettelagt for bilbruk. Finnes ikke overgang fra 
gang-/sykkelvei over riksvei 159 til tomten i umiddelbar nærhet.  
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3.3.10 Parkering og biltilgjengelighet 
 
Tomten er lett tilgjengelig med bil, og har gode parkeringsmuligheter, da det er en stor 
parkeringsplass der i dag. Dette er likevel avhengig av den fremtidige utviklingen av tomten. 
Planene for tomten beskrevet i pkt. 3.3.13 påvirker arealet man har disponibelt til et 
svømmeanlegg med det store parkeringsbehov nåværende anlegg har. 
 
 
3.3.11 Arealkrav 
 
Med utgangspunkt i tidligere studier av tomten (pkt. 3.3.13), vil det være mulig å plassere en 
svømmehall på henholdsvis 5000 kvm på området. Eksisterende parkeringsplass kan bli utnyttet 
til svømmeanleggets behov, både som parkering og som grunnareal til anlegget. Kunne vært 
kombinert med forslag for ny bruk av tomten (3.3.13), med forbehold om at deler av formålet blir 
endret.  
 
3.3.12 Konsekvenser for nærmiljøet 
 
Et nytt svømmeanlegg på denne tomten vil gi ny aktivitet til et ellers homogent og stort område. 
Trafikkforholdene må ikke nødvendigvis øke, da tomten er sentralt plassert og lett tilgjengelig fra 
Riksvei 159. Svømmeanlegget kunne være et positivt tillegg til messehall og de øvrige foreslåtte 
funksjoner.  
 
 
3.3.13 Tidligere studier av tomt 
 
I 2017 ble det gjennomført et parallelloppdrag der A-Lab´s forslag er lagt til grunn for videre 
planutvikling. I utkastet er det beskrevet flere alternativ: 
 
 
Alternativ 1:  
 
Videreføring av varemessens eiendom i henhold til gjeldende reguleringsplan. 
 
 
Alternativ 2: Utvikling av varemessens eiendommer i henhold til A-labs forslag til plan- og 
byutviklingsgrep, deriblant:  
 
 
- En omdisponering av parkeringsplass til ny bebyggelse, med boliger, næring, kontor, 

forretning og andre sentrumsformål.  
- Etablering av nye byrom, gater, plasser og offentlige rom.  
- Videreføring av eksisterende messehaller. 
- Regulering av nødvendige arealer for gående, syklende og kjøretøy 
- Riving/ombygging av de vestlige delene av varemessa for etablering av høgskole/universitet 

eller kontor/næring 
 

 



SKEDSMO KOMMUNE -  HELÅRS SVØMMEANLEGG  
Mulighetsstudie 
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
A38 • Sarbuvollveien 38 1363 Høvik • NO 915 891 284 MVA • T 912 38 000 • post@A38arkitekter.no • www.A38arkitekter.no

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativ 3: 
 
Grepet bygger på samme prinsipp som alternativ 2, der arealbruksformålene er en blanding av 
bolig, næring, kontor, forrentning, sentrumsformål, utdanning/universitet/høgskole, parkering 
samt byrom, gater, plasser, offentlige rom og nødvendig trafikk- og samferdselsareal. 
Videreføring av messehaller skjer på lik måte som alternativ 1. 
 
Alternativet skiller seg fra nr. 2 ved at en større andel av arealene mot støykilden riksvei 159 
omdisponeres til næringsformål i stedet for boliger. Alternative kvartals- og bebyggelsesstrukturer 
vil bli utforsket; spesielt med tanke på støyskjerming og koblinger mot Nitelva. 
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Basert på forslagene til utvikling av tomten ser man blant annet at en bedre atkomst til tomten er 
nødvendig. Overganger over Riksvei 159 for gående og syklende, i tillegg til en forbedret vei fra 
Lillestrøm stasjon ville gjort området mer attraktivt for personer uten bil.  
 
Det er fysisk mulig å legge et svømmeanlegg i planen for utvikling i arealet i sør (dagens 
parkeringsplass) mot Rv. 159. Dette kan være i strid med planene for bolig og mindre 
bebyggelse/byfunksjoner som er presentert i mulighetsstudiet. Om planer for framtidig utbygging 
skjer som planlagt, med bolig og næring i området, vil svømmehall muligens fungere godt i 
sammenheng med dette. Hvis funksjonen som messe-/kongressenter skal fortsette som det er i 
dag, er det vanskelig å si om et svømmeanlegg fungerer godt sammen med dette. 
 
(Se mer i vedlegg nr. 11 i pkt. 8) 
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3.3.14 Konklusjon 
 
Tomten er sentralt plassert i Lillestrøm sentrum og har gode kollektive transportmuligheter. Det er 
kort vei fra Lillestrøm stasjon, og tomten er godt tilgjengelig med bil.  
Arealet på tomten gir rom for et nytt svømmeanlegg, og har en topografi som også tillater dette.  
 
Tomten er i privat eie, noe som gjør at prosessen blir krevende. Fremdriften er mer uforutsigbar 
grunnet at man forholde seg til en tredjepart. Økonomi og fremdriftshorisont blir uklar. 
 
Selv om tomten er sentral, har den et lavere antall skoler innen en radius på 2 km. Det kan likevel 
argumenteres med at kollektivtransporten er godt tilrettelagt her. 
 
Ved eventuell etablering av svømmeanlegg på tomten, er det viktig å sørge for sikker adkomst for 
gående og syklende, ved å åpne for flere forbindelser og overganger både fra Lillestrøm stasjon, 
og over Rv. 159.  
 
Etablering av et svømmeanlegg på tomten må sees i lys av ønsket om videre utvikling av området. 
  
Som angitt i tidligere mulighetsstudier er det ønsket bolig og næring på området, og en viss 
redusering av varemessehallens funksjon. Det er viktig å ta slike ønsker i betraktning, da dette kan 
påvirke hvorvidt område er egnet til et svømmeanlegg i fremtiden. Det er altså på dette tidspunkt 
usikkert om det er mulig å få til alle de ønskede funksjoner, med tanke på arealkravet, 
parkeringskravet og trafikk på denne tomten. 
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4. PROGRAM FOR NYTT SVØMMEANLEGG 
 
4.1 Rolle i nærmiljøet 
 
En svømmehall inngår i nærmiljøet både som en arena for trening i forbindelse med skole og 
idrett, samt for lek og fritid. Et eventuelt nytt konkurranseanlegg vil kunne bidra til å løfte 
kommunen som helhet, ved å gi muligheten til nasjonale mesterskap og stevner, samt at det gir 
lokalbefolkningen et profesjonelt basseng.  
 
Romerike er et område hvor det, med bakgrunn i Norges Svømmeforbunds vurderinger, er behov 
for å realisere et 50-meters basseng. I svømmeidrettens vurdering (Vedlegg 1) er det avgjørende at 
det etableres et hovedsvømmeanlegg som er stort nok, se pkt. 2.  
 
 
4.2 Alternativer for nytt svømmeanlegg 
 
4.3.1 Alternativ 1: To bassenger 
 
50x25m basseng 
12,5x8,5m opplæringsbasseng 
 
Dette alternativet tilfredsstiller kravet om 50m basseng, og har i tillegg et basseng for 
opplæring/terapi. De to bassengene kan brukes parallelt til ulike aktiviteter. Dette er attraktivt for 
flere brukere, som barnefamilier og ungdom, og for svømmeopplæring for skoler.  
 
4.3.2 Alternativ 2: To bassenger 
 
50x25m basseng 
12,5x17m opplæringsbasseng 
Tørrtreningsanlegg for stup 
 
Dette alternativet tilfredsstiller kravet om 50m basseng, og har et dobbelt basseng for 
opplæring/terapi. Dette øker kapasiteten i svømmeanlegget, og de to bassengene kan brukes 
parallelt til ulike aktiviteter. Et slikt vil være likt Langhus bad, vedlagt referanseprosjekt (Vedlegg 
nr. 16 pkt. 8). 
 
4.3.3 Alternativ 3: Tre bassenger  
 
25x15,5m basseng 
25x20m stupebasseng  
12,5x8,5m opplæringsbasseng 
 
Dette alternativet tilfredsstiller kravene om et konkurranseanlegg type C, som kan bli brukt i 
nasjonale stevner og mesterskap, men tilfredsstiller ikke Romerikes behov for 50m basseng. Det 
gir muligheten til ulik type svømming, men har en begrenset kapasitet, noe som gjør at dagens 
behov for svømmeopplæring blir vanskelig å dekke. 
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4.3.4 Alternativ 4: To bassenger 
25x21m basseng 
12,5x8,5m opplæringsbasseng 
 
Alternativet har et større hovedbasseng enn alternativ 4. Det gir mulighet for svømmeopplæring 
for skoler, samtidig som opplæring-/terapibassenget kan bli brukt til andre formål. Dagens behov 
blir dekket i mindre grad, da bassengets kapasitet er relativt liten.  
 
 
 
4.4 Anbefalinger fra tidligere rapporter og studier  
 
Den nye kommunen har et behov for et nytt svømmeanlegg.  
 
Følgende underpunktene beskriver spesifikt anbefalingene og forslagene fra tidligere rapporter. 
 
 
 
4.4.1 Rapport om nytt interkommunalt svømmeanlegg på Nedre Romerike 
 
I en rapport om interkommunalt svømmeanlegg på Nedre Romerike fra 2008 konkluderes det med 
en anbefaling om:  
 
50x25m basseng  
25x20m stupebasseng 
12,5x8m varmt terapibasseng 
(Sistnevnte befinner seg i en helse- og velværedel sammen med dampbadstu, tørrbadstu, boblebad 
og kaldkulp samt garderober og hvilearealer.) 
 
Det spesifiseres at dette forslaget danner den mest fleksible bruken, der separat stupebasseng og 
hovedbasseng gir en god og fleksibel bruksutnyttelse, da de kan bli brukt parallelt til ulike 
aktiviteter. 
 
Det er videre anbefalt et heve-/senkegulv i tillegg til en flyttbar delebrygge, for å kunne dele inn 
bassenget avhengig av ønskede aktiviteter. 
 
I følge rapporten vil et anlegg med 50-meters basseng sammen med et stupebasseng ha en 
kvadratmeterpris som er 50% lavere enn ved etablering av et enkeltstående 25-meter basseng. Det 
vil være det mest gunstige alternativet når man ser på pris/ytelse.  
 
Alternativet med et 25-meters basseng blir av svømmeidretten beskrevet som et «ikke-reelt» 
alternativ da det ikke dekker behovet i Skedsmo eller Nedre Romerike. Som alternativ til den 
tidligere nevnte anbefalingen er det sett på muligheten til å fjerne stupebassenget. Dette er likevel 
i følge rapporten lite gunstig med tanke på effektiv bruk av bassengene. 
 
(Se mer vedlegg nr. 17 i pkt. 8) 
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4.4.2 Norconsult sin rapport om regionalt svømmeanlegg  
 
Som beskrevet i pkt. 2 i denne rapporten, er Romerike, i flg. Norges svømmeforbund, et område 
med behov for ett langbane konkurranseanlegg. Et slikt anlegg krever 50x25m basseng, 25x20m 
stupebasseng, 12,5x8,5m opplæringsbasseng og et tørrtreningsanlegg for stup. 
 
 
 
4.4.3 Konseptvalgutredning fra Lørenskog kommune 
 
Det er nødvendig med et kombinert svømmeanlegg som inneholder opplæringsbasseng og et 
konkurransebasseng for å få til en god og effektiv svømmeopplæring. På denne måten kan elever 
utnytte hvert basseng avhengig av ferdigheter og behov. 
 
(Se vedlegg nr. 19 i pkt. 8) 
 
 
 
4.4.4 Tall fra Norges Svømmeforbund 
 
Basert på Norges Svømmeforbunds norm for antall svømmehaller per innebygger, vil Nedre 
Romerikes befolkning på 180 300 personer kreve 18 bassenger på 25 meter. Dagens situasjon 
utfyller bare halvparten av dette kravet, i tillegg til at eksisterende bassenger er utdaterte og 
trenger rehabilitering. Et 50-meters basseng tilsvarer fire 25-metersbasseng. Et nytt 
svømmeanlegg ville ha økt forholdstallet som følgende (Svømmebasseng / Innebygger): 
 
Nytt 25-meters basseng: 1 / 18 000  
Nytt 50-meters basseng: 1 / 13 900  
Nytt 50-meters basseng med eget stupebasseng: 1 / 12 800 
 
(Info hentet i vedlegg nr. 3 i pkt. 8) 
 
 
 
4.4.5 Skjetten Svømming sitt innspill 
 
Svømmeidretten, representert ved Skjetten Svømming, har tidligere nevnt i pkt. 2 beskriver 
svømmeidrettens behov slik: 
 
Det er avgjørende at det etableres et hovedsvømmeanlegg  som er stort nok. Et slikt anlegg bør 
ligge sentralt og kan erstatte noen av de eksisterende bassengene. Det er fortsatt viktig at 
distriktsbassengene rehabiliteres eller erstattes med nye bassenger.  
Et hovedbasseng betyr 50x25m samt 2 opplæringsbassenger med heve- og senkebunn.  
Et distriktsbasseng er et 25x12,5m samt 1 opplæringsbasseng med heve- og senkebunn. 
 
(Vedlegg nr. 1 i pkt. 8) 
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4.6 Konklusjon 

 
Som vist i de ulike alternativene og basert på eksisterende rapporter kan man se at et 50-meters 
basseng i mye større grad vil dekke dagens behov for svømmehaller i Skedsmo kommune og 
fremtidige Lillestrøm kommune. I tillegg åpner det for flere brukergrupper som kan bruke 
anlegget samtidig. Svømmeopplæring for skoler og hobbysvømming kan foregå mer effektivt. 
 
Et opplæringsbasseng som kan brukes til terapi vil være gunstig for at svømmeanlegget blir 
attraktivt for eldre og yngre generasjoner. Et dobbelt basseng, altså to 12,5x8m bassenger 
(12,5x17m), kan være en god løsning. 
 
Ved et ønske om å eliminere noe fra anlegget, er stupebasseng et potensielt overflødig tilbud, da 
dette er orientert mot en mindre brukergruppe. Det samme gjelder tørrtreningsanlegg for stup. 
Disse to krever både store arealer, høye rom og dypt basseng, og kan bidra til ineffektiv arealbruk 
i dette anlegget. Det er vanskelig å kombinere stupebasseng med hovedbasseng, da dette 
begrenser parallell bruk av fasilitetene 
 
Også denne utredningen deler den gjennomgående enigheten i tidligere rapporter om at et 50-
meters basseng vil være det mest attraktive og lønnsomme alternativet. Det er noen usikkerheter 
angående stupebassenget, mens et opplæringsbasseng presenteres som nødvendig. 
 
Av de 4 alternativene for svømmehallen er det alternativ 1 som virker mest attraktivt. 
Alternativene 3 og 4 er mindre ønsket, men er likevel mulige om budsjettet er begrenset. 
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5. ØKONOMI 
 
5.1 Kostnadsvurdering 
 
5.1.1  Kostnadsvurdering og referansetall 
 
Basert på Norconsult sin rapport om svømme- og skøyteanlegg på Nedre Romerike (2008), finner 
man en prosjektkostnad for Nedre Romerike, som ligger på 50 – 60 000 kr / kvm (vær 
oppmerksom på at rapporten er fra 2010 og kostnader vil ha økt med tiden). Erfaring viser at 
overskridelser på 20, 30 og 40% er normalt. Basert på tidligere svømmeanlegg, eksempelvis 
Langhus bad, og informasjon fra Asplan Viak er et referansetall for kostnad 70 000 NOK / kvm 
grunnflate, og 210 000 NOK/kvm vannflate.  
 
(Vedlegg nr. 3 og 16 i pkt. 8) 
 
 
I tabellen vist i rapporten angående Rud svømmehall fra 2016 presenteres det en kostnadsoversikt: 
 

 
 
 
Gjennomsnittlig kostnad for alle 16 anlegg er rundt 63 000 kr/kvm grunnflate og 210 000 kr/kvm 
vannflate. Indeksregulert fra januar 2012 til januar 2017 tilsvarer dette nærmere 72 000 kr/kvm og 
240 000 kr/kvm. Det er likevel realistisk å få lavere kostnader, da noen av de overnevnte 
prosjektene skiller seg ut med ekstreme kostnader. Hvis man eliminerer de fire ekstrempunktene, 
både de to med lavest og de to med høyest pris, vil et gjennomsnitt ligge på, omtrent 60 000 kr/ 
kvm grunnflate og 190 000 kr / kvm vann.  
 
Hvis man tar utgangspunkt i Aquarama (Bygget i 2013) sitt budsjett, er prisene på rundt 70 000 
kr/kvm lgrunnflate og 175 000 kr/kvm vann. Dette er relevant da svømmeanlegget er relativt nytt 
og inneholder et 50-meters basseng, noe som er et klart uttrykt ønske i det nye svømmeanlegget i 
Skedsmo.  
 
(OBS: Tallene er eks. mva.)  
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5.1.2 Grovt overslag på kostnad 
 
Tabell med utgangspunkt i 70 000 kr/kvm grunnareal og 175 000 kr/kvm vann (Aquarama), med 
et langbaneanlegg med 50m-basseng. Tabellen viser alternativ 1 og 2 fra pkt. 4.2: 
 
 

 
 
 
 
 
Tabell med utgangspunkt i gjennomsnitt på 60 000 kr/kvm grunnareal og 190 000 kr/kvm vann, 
med et langbaneanlegg med 50m-basseng. Tabellen viser alternativ 1 og 2 fra pkt. 4.: 
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Som man ser kan disse kostnadene overskride budsjettet drastisk. Man kan vurdere om 
etableringen av et enkelt 25-meters basseng vil være mer aktuelt, selv om overnevnte alternativ er 
en betydelig bedre løsning. 
 
Hvis man velger å etablere et svømmeanlegg med ett 25-meters hovedbasseng og ett 
opplæringsbasseng ville kostnadene bli som følgende. Tabellen viser alternativ 3 og 4 fra pkt. 4.: 
 
70 000 kr/kvm land og 175 000 kr/kvm vann: 
 

 
 
 
60 000 kr/kvm land og 190 000 kr/kvm vann: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et alternativ kan være en billigere bassengløsning som for eksempel Bjøkelangen svømmehall.  
Her er det et basseng på 25 meter og et på 12,5 meter. 
 
Kostnadene for dette anlegget er rapportert til å være mellom 70 og 90 millioner. 
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5.2 Støtteordninger 
 
Det finnes ulike støtte- og tilskuddsordninger, som for eksempel tilskudd fra Enova, 
Kulturdepartementet(spillemidler) og Kommunalbankens grønne lån.  
 
MVA-kompensasjon for kommunale idrettsanlegg må utredes nærmere av Skedsmo kommune. 
 
Enova har blant annet gitt støtte til Holmen bad, for å være et av Norges mest energieffektive 
svømmehaller med høyteknologiske løsninger for energisparing. Støtten de mottok var på 9,9 
millioner kroner. Det er altså gunstig å ta miljøaspektet i betraktning ved planlegging av det nye 
svømmeanlegget. (Se vedlegg nr. 13).  
 
Kommunalbankens grønne lån er et lån til klima- og miljøriktige investeringer. Det er ikke en 
direkte støtte, men et gunstig lån man kan ta i bruk.  
 
 
Kulturdepartementets spillemiddeltilskudd for svømmeanlegg er følgende: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Se mer i vedlegg nr. 14) 
 
Et 50-meters basseng vil bli særskilt vurdert, og et stupebasseng som har målene 25x21m vil 
kunne få samme beløp som konkurranseanlegg med disse målene. Ytterligere informasjon fra 
Kulturdepartementet angående mulig støtte til 50-meters basseng sier:  
 
«Det siste 50 m bassenget som fikk vurdert mulig søknadsramme i departementet var Aquarama i 
Kristiansand. Mulig søknadsramme for 50m bassenget ble da satt til 35 mill. kroner. I tillegg 
kommer andre tilskudds berettigede elementer i anlegget.» 
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Alternativene fra pkt. 5.1.2 vil generere en støtte fra Kulturdepartementet på: 
 
Alternativ1: 
Langbaneanlegg med enkelt opplæringsbasseng. 
 
35 mill + 6 mill = 41 mill kr 
 
 
Alternativ 2: 
Langbaneanlegg med dobbelt opplæringsbasseng. 
 
35 mill + 6 mill + 6 mill = 47 mill kr 
 
 
Alternativ 3: 
Kortbaneanlegg med opplæringsbasseng og stupebasseng. 
 
25,5 mill + 6 mill + 20,5 mill = 52 mill kr 
 
 
Alternativ 4: 
Kortbaneanlegg med opplæringsbasseng. 
 
25,5 mill + 6 mill = 31,5 mill kr 
 
 
 
5.2.1 Andre tiltak mtp. økonomi 
 
Det finnes flere måter å redusere kostnader på. I tillegg til direkte støtte fra ulike aktører kan man 
studere rene arkitektoniske grep som besparingsmetode. Det finnes flere eksempler på både idrett- 
og svømmeanlegg der for eksempel prefabrikkerte elementer har blitt tatt i bruk for å redusere 
kostnadene. Man kan i prosjekteringen vurdere slike metoder, som reduserer kostnader uten å 
redusere kvaliteten vesentlig, men disse løsningene må vurderes opp mot drifts- og 
vedlikeholdskostnader. 
 
Valg av tomt påvirker også prosjektets økonomi, der eksisterende fasiliteter spiller en viktig rolle. 
Krevende areal på tomten, der utbygging av parkeringsplasser/-hus er nødvendig kan blant annet 
øke kostnadene. I tillegg vil eieren av tomten være i en viktig posisjon som avgjør om prosessen 
går som planlagt. Disse aspektene er viktig å ta i betraktning gjennom hele prosessen, også nå i 
den tidlige fasen, for å unngå senere komplikasjoner og uforutsette kostnader. 
 
Ved å lage et miljøvennlig svømmeanlegg med fokus på energibesparing, vil man kunne få støtte 
fra Enova for energieffektive bygg. I tillegg vil dette fokuset gjøre at man senere får lavere drifts- 
og kostnader og utgifter, på grunn av de energieffektive løsningene.  
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5.3 Konklusjon 
 
Et svømmeanlegg med 50-meters basseng, vil heve antallet besøkende kraftig, og dermed 
være til god disposisjon for svømmeopplæring for skoler. Det er viktig å merke seg at 
etablering av et slikt svømmeanlegg vil være en stor engangsinvestering, men kan lønne seg i 
det lange løp. Et anlegg med 25-meters basseng vil senke kostnadene, men krever at det blir 
bygget flere anlegg i kommunen, hvis behovet skal være dekket. Enkeltkostnaden blir altså 
mindre, men totalt kan kostnaden være høyere. 
 
Basert på erfaringstall vil kostnaden ligge på mellom 321 – 470 millioner kroner, men dette 
kan variere stort og er knyttet opp mot type og antall bassenger.  
Denne kostnaden kan reduseres ved bruk av tilskudd og støtte fra diverse aktører, blant annet 
spillemidler fra Kulturdepartementet. 
 
I tillegg er finnes det potensiale i ny teknologi, byggeteknikk og materialvalg som kan 
redusere kostnader. Dette burde studeres og vurderes som mulig metode for å redusere 
kostnader ytterligere. 
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6. Miljø 
 
6.1 Kommunens ønsker og miljømål 
 
I Skedsmos kommuneplan står det: 
«For å minske behovet for transport må planleggingen legge til rette for at mange daglige 
gjøremål ligger nær kollektivknutepunkt, og at busser, syklende og gående sikres god 
framkommelighet på veger og gater. Transport- og arealkrevende virksomhet må lokaliseres i 
umiddelbar nærhet til hovedvegnettet.  

Gjennom en styrking av kollektivnettet, forsterking av gang- og sykkelvegnettet, aktiv 
parkeringspolitikk og prioritering av gående og syklende vil man styre reisemiddelvalg bort fra 
personbil. » 
 
«Gjennom fysisk planlegging skal Skedsmo kommune legge til rette for at befolkningen skal kunne 
leve et aktivt og helsefremmende liv. Turstier og rekreasjonsområder skal være slik tilrettelagt at 
å nå dem er mulig via helsefremmende aktivitet som å gå og å sykle. Trygge og sammenhengende 
sykkelveier skal bidra til at det er enkelt å velge sykkel som transportmiddel.»  
 
(Se vedlegg nr. 7 i pkt. 8) 
 
Av de tre potensielle tomtene vil tomt 1 og 3 være miljømessig de mest aktuelle: 
 
Tomt 1 legger til rette for aktivitet og bruk av grøntområder, samtidig som den er relativt sentralt 
plassert. Kontakten med dagens friluftsbad vil øke bruken av området gjennom hele året, der 
utendørs badeanlegg og rekreasjonsareal blir mer brukt på sommerstid, mens innendørs 
svømmeanlegg blir mer brukt på vinterstid. 
 
Tomt 2 er sentralt plassert, og er nærme kollektive knutepunkt. De planlagte skolene på tomten 
ville vært i umiddelbar nærhet til en svømmehall. Likevel er det nødvendig å tilrettelegge for flere 
besøkende fra andre skoler i tillegg til publikum generelt. Dette har ikke tomten kapasitet til.  
 
Tomt 3 ligger veldig sentralt, og fungerer godt med tanke på å redusere bilbruk og legge til rette 
for atkomst med kollektiv transport.  
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6.2 Visjoner om passivhus i kommunen og fylkeskommunen 
 
I Bærekraftrapporten for Akershus fylkeskommune er det beskrevet et ønske om at nye bygg skal 
være passivhus. Det er beskrevet slik: 
 
Akershus fylkeskommune har et Energiforbruk på 80 895 MWh, der forbruk av elektrisitet fra de 
videregående skolene, tannklinikkene, sportshallene, Akershus KollektivTerminaler FKF og 
fylkeskommunens arbeidslokaler står for de største utslippene. (...) Ut fra beregninger for 
effektivisering ved noen av AFK eiendom FKF sine eide bygg, estimerer vi at det vil være mulig 
med 15 % reduksjon i energiforbruket ved eksisterende bygg innen 2020, og 30 % innen 20258.  
 

 
 
 
Når nye bygg skal bygges, bør kommunen stille krav til at byggene er passivhus eller bedre. Ved 
bygging av nye Jessheim vgs. ble det tilrettelagt for bruk av jordvarme som varmekilde, noe som 
er et meget godt alternativ til både elektrisk oppvarming og fjernvarme. AFK eiendom FKF har 
som ambisjon at nybygg, tilbygg og ombygg skal redusere klimagassutslippene sine med minst 50 
% relativt til et referansebygg. I tillegg til å redusere forbruket av elektrisitet, kan 
fylkeskommunen også redusere utslipp, ved å velge å produsere store deler av strømmen selv ved 
bruk av solcellepaneler. Mange skolebygg har store takarealer, som gjerne kan benyttes til 
strømproduksjon. Det finnes også tilgjengelig teknologi for å bruke solceller på andre steder enn 
tak, som er mulig å ta i bruk som tiltak for å redusere utslipp fra elektrisitetsforbruk. 
 
(Vedlegg nr. 23 i pkt. 8) 
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(Tabell fra den regionale planen for klima og energi i Akershus. Vedlegg nr. 22 i pkt. 8) 
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I Skedsmos kommuneplan er det skrevet: 
 
Nye nærings- og boligbygg bør bygges som passivhus, der Norsk Standard for passivhus legges til 
grunn.  
 
Tilknytningsplikt til fjernvarme fastsettes i reguleringsplan.  
 
For tiltak som er innenfor konsesjonsområdene for fjernvarme, men hvor det ikke er krav om ny 
reguleringsplan, er det tilknytningsplikt. Det kan gis unntak for tiltak som er mindre enn 300 m2 
eller for passivhus eller plusshus.  
 
 
6.3 Mulige tiltak i ny svømmehall 
 
Holmen svømmehall er et passivhusprosjekt, og kan brukes som en kilde til informasjon angående 
miljøvennlige bygg. Det skal regnes med at minst 60% av varmebehovet til varmesystemet skal 
dekkes av annen energikilde enn elektrisitet og fossilt brensel.  
 
I svømmehallen er følgende tiltak brukt for å oppnå et passivt idrettsanlegg: 
 
- Solceller som fasadeløsning 
- Solfangeranlegg på parkeringsplasser og veiareal 
- Heve-/Senkebunn i begge bassengene 
- Renseanlegg med keramisk filter 
- Vannbasert varmeanlegg 
- Helintegrert automasjonssystem/SD-anlegg 
- Miljøvennlig materialvalg (lavkarbonbetong etc.) 
- Behovsstyrt ventilasjonsanlegg, sparedusjer, samt LED-lys og dagsstyring 

 
 

 
Konsekvensene for å investere i et energieffektivt bygg, er at investeringsbudsjettet blir høyere.  
Driftsutgiftene går derimot ned. Energibehovet fra forprosjektsfasen til Holmen svømmehall er 
beregnet til ca. 1,6 GWh per år. Sammenlignet med en tradisjonell svømmehall bygget etter 
TEK10, som har standarden på 2,8 GWh per år, gir det nesten en halvering av kostnadene. Gitt at 
prisen for strømforbruk og nettleie avrundes til ca. 1 krone per kilowattime i gjennomsnitt, vil det 
reduserte energiforbruket kunne medføre en besparelse på ca. 1,2 mill. kr. årlig. Totalt gjennom 
byggets levetid (antatt 60 år), med en diskonteringsrente på 4 %, vil kommunen kunne spare ca. 
34 mill. kr. 12% av årlig strømforbruk blir dekket av solcelleanlegget. 
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Mulige tiltak på ny svømmehall i Skedsmo: 
 
Solcelleanlegg: 
 
- Solcelleanlegg på tak og fasade: Produserer strøm til svømmehallen 

 
- Solfangeranlegg på veiareal og parkeringsplass: Varmer/Lader opp bergbrønner på 

sommerhalvåret. Deler av anlegget fungerer som snøsmelteanlegg på vinterstid. 
 
Fysiske tiltak i basseng: 
 
- Heve-/Senkebunn i bassengene: Gir mulighet til å heve bunnen helt opp på nattestid, slik at 

avdamping fra overflaten blir mindre når svømmehallen ikke er i bruk. Dette reduserer 
oppvarmingsbehovet, og ventilasjonsanleggene kan gå med mindre funksjon. 

 
Vannbaserte varmeanlegg: 
 
- Bergbrønn: Gir mulighet til frikjøling, som er energibesparende sammenlignet med 

tradisjonelle kjølemaskiner. 
 

- Gråvannsgjenvinning: Varmen fra avløpsvann fra dusjanleggene gjenvinnes. En varmepumpe 
sørger for å gjenvinne varmen fra vannet, der gråvannet lagres i tanker og brukes til 
oppvarming av resten av bygget. 

 
Materialvalg: 
 
- Bruk av lavkarbonbetong reduserer CO2-utslipp fra materialbruk.  
- Se tabell for sammenligning av vanlig betong og lavkarbonbetong klasse B. 
 
 

 
 
(Info fra vedlegg nr. 21 i pkt. 8) 
 
 
 
6.4 Konklusjon 
 
Et fokus på miljøet, der passivhus blir studert og vurdert som alternativ, kan gi en gevinst i 
støttemidler, samtidig som der er i tråd med kommuneplanen og fylkeskommunens visjoner 
og krav for framtidige bygg. Det er flere tiltak som kan tas i bruk, der man kan hente 
informasjon fra blant annet Holmen svømmehall, som regnes som den mest energieffektive 
svømmehallen i Norge. 
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7. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON 
 
7.1 Sammendrag av tomteanalyse 
 
Radius 2 km fra hver av tomtene: 
 

 
 
Tomt 1 - Nebbursvollen : Grønn 
Tomt 2 - Sophie Radichs vei : Rød 
Tomt 3 - Norges varemesse : Blå 
 
 
Etter analyse av de tre tomtene, ser man noen viktige punkter som karakteriserer hver tomt. Under 
er det laget en oppsummerende liste for hver tomt, for å danne et helhetlig bilde av hver av dem. 
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7.1.1 Tomt 1 – Nebbursvollen 
 
- Regulering, topografi og areal på tomten tillater bygging av nytt 4000-5000 kvm badeanlegg. 
- Tomten er eid av kommunen, som gjør prosessen enklere med tanke på tid og økonomi. 
- Tomten er relativt sentral, samtidig som den er nær natur- og grøntområder. 
- En radius på 2 km omfatter et område med 13 skoler. 
- Gode atkomstmuligheter med sykkel og greie gangavstander til kollektivtransport. 
- Tilgjengelig for biltrafikk og gode parkeringsmuligheter. 
- Mulig behov for å utarbeide ny forbindelse med ny bydel på Kjeller, til Rv. 22. Uten denne 
forbindelsen kan det oppstå økt trafikk i området. 
- Nytt svømmeanlegg kan urbanisere og aktivisere et område i sentrumsperiferien. 
- Elveavsetning gir utfordringer med tanke på fundament og avstand til fast grunn. 
- Flomfare må tas hensyn til. 
- Nytt svømmeanlegg er i tråd med tanker fra tidligere mulighetsstudier på tomten. 
- Kan ta del av det eksisterende friluftsbadet. 
 
 
7.1.2 Tomt 2 - Sophie Radichs vei 
 
- Reguleringer på tomten tilsier at det skal bygges ny skole, noe som begrenser arealet. Et nytt 
svømmeanlegg vil være for plasskrevende og krever omregulering.  
- Arealet på tomten er begrenset og tillater ikke en 4000-5000 kvm svømmehall med parkering. 
- Tomten er delvis eid av kommunen, delvis privat. 
- Svømmehallsfunksjon kunne vært i tråd med utviklingen av skole samt flerbrukshall på tomten. 
- En radius på 2 km omfatter et område med 7 skoler. 
- Relativt nær kollektiv transport, både buss og Lillestrøm stasjon. 
- Tilgjengelig med bil. Begrensede muligheter for parkering. Krever nytt parkeringshus. 
- Nytt svømmeanlegg kan øke biltrafikken området. 
- Elveavsetning gir utfordringer med tanke på fundament og avstand til fast grunn. 
- Flomfare må tas hensyn til. 
 
 
7.1.3 Tomt 3 - Norges varemesse 
 
- Dagens regulering er allmenn og gir rom for nytt svømmeanlegg på 4000-5000 kvm. 
- Tomtens typologi og areal er godt egnet for nytt svømmeanlegg. 
- Privat eid tomt gir en vanskeligere prosess med tanke på tid og økonomi. 
- Tomten er svært sentral, nærme Lillestrøm stasjon. Krever forbedring av gangveier og          
overganger over Rv. 159. 
- En radius på 2 km omfatter et område med 7 skoler. 
- Tomten er tilgjengelig med bil, og parkeringsmulighetene er gode. 
- Framtidens utvikling av område avgjørende for svømmehallens plassering. 
- Kan være i tråd med tidligere studier av tomt, hvis planen blir delvis endret. 
- Høyere luftforurensing enn andre tomter. Befinner seg på forurenset grunn. 
- Mye støy fra biltrafikk. 
- Fast berggrunn gir gode byggeforhold. 
- Flomfare må tas mindre hensyn til. 
 
 
 



SKEDSMO KOMMUNE -  HELÅRS SVØMMEANLEGG  
Mulighetsstudie 
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
A38 • Sarbuvollveien 38 1363 Høvik • NO 915 891 284 MVA • T 912 38 000 • post@A38arkitekter.no • www.A38arkitekter.no

56 

 
 
7.2 Sammendrag av bassengtype og økonomisk aspekt 
 
Alternativene for det nye svømmeanlegget er: 
 
Alternativ 1 
50x25m basseng med enkelt opplæringsbasseng på 12,5x8m m. Hev-/senkbunn. 
 
- Omtrentlig kostnad: 440 - 450 millioner kroner 
- Øker dagens behov fra 1 / 20 000 (svømmebasseng / innebygger) til 1 / 13 900 
- Spillemidler fra Kulturdepartementet: 41 millioner kroner 
- Andre tilskudd kan tilkomme (Enova, prefab. løsninger) 
 
Alternativ 2 (dobbelt opplæringsbasseng) 
50x25m basseng med dobbelt opplæringsbasseng på 12,5x17m m. Hev-/senkbunn. 
 
- Omtrentlig kostnad: 460 - 470 millioner kroner 
- Øker dagens behov fra 1 / 20 000 (svømmebasseng / innebygger) til 1 / 13 900 
- Formelt sett dekkes ikke et større behov, men i praksis gir den større fleksibilitet enn alternativ 
over pga. større opplæringsbasseng. 
- Spillemidler fra Kulturdepartementet: 47 millioner kroner 
- Andre tilskudd kan tilkomme (Enova, prefab. løsninger) 
 
 
Et 25-meters hovedbasseng er ikke tilstrekkelig i følge eksisterende rapporter, behov og krav, men 
det er likevel en mulighet som har en betydelig lavere kostnad:  
 
Alternativ 3 
25x15,5m basseng med opplæringsbasseng på 12,5x8,5m m. Hev-/senkebunn og stupebasseng på 
25x20m: 
  
- Omtrentlig kostnad 370 – 380 millioner kroner 
- Øker dagens behov fra 1 / 20 000 (svømmebasseng / innebygger) til 1 / 16 400 
- Spillemidler fra Kulturdepartementet: 52 millioner kroner 
- Andre tilskudd kan tilkomme (Enova, prefab. løsninger) 
 
Alternativ 4 
25x21m basseng med opplæringsbasseng på 12,5x8,5m m. Hev-/senkebunn: 
 
- Omtrentlig kostnad på: 320 – 345 millioner kroner 
- Øker dagens behov fra 1 / 20 000 (svømmebasseng / innebygger) til 1 / 18 000  
- Spillemidler fra Kulturdepartementet: 31,5 millioner kroner 
- Andre tilskudd kan tilkomme (Enova, prefab. løsninger) 
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7.3 Konklusjon 
 
Tomt 1 på Nebbursvollen har en god plassering med tanke på regulering, areal og tilgjengelighet, 
samt fine grøntarealer rundt. Et nytt svømmeanlegg på denne tomten kan bidra til ytterligere vekst  
av svømmeidretten i kommunen, lokalisert til ett sted. Sammen med det eksisterende friluftsbadet, 
kan svømmehallen urbanisere og aktivisere området. Det er potensiale for at tomten blir en 
møteplass for idrett og kultur i den fremtidige Lillestrøm kommune, men også for hele Nedre 
Romerike. Tomten er relativt sentral, og du finner 13 skoler innenfor en radius på 2 km. Tomten 
gir rom for fleksibilitet og et funksjonelt og arkitektonisk spennende bygg i flotte omgivelser. 
 
Et 50-meters basseng i kommunen er ønsket av flere, og vil være en god investering i framtiden. 
Sammen med et mindre opplæringsbasseng blir dette økonomisk og praktisk mest effektivt.  
 
Det er fortsatt viktig at eksisterende bassenger rehabiliteres eller erstattes, da behovet for 
svømmeanlegg i kommunen ikke er dekket. Samtlige bassenger er mer enn 40 år gamle, og 
trenger avlastning. Det er lovfestet at skoleklasser skal ha tilgang til et visst antall svømmeanlegg, 
og det er derfor viktig å forsøke å tilfredsstille dette behovet. (Ett 25m-basseng / 10.000 
innbyggere) 
 
Basert på alternativene som blir presentert i denne utredningen, vil et budsjett være på mellom 
321 - 470 millioner, avhengig av hvilke basseng som velges.  
 
Alternativene med et 50-meters basseng er sterkest ønsket av svømmeidretten, men vil også ha 
den høyeste investeringsrammen.  
Over tid vil behovet for supplerende mindre basseng være mindre ved et slikt valg.  
Et 25-meters bassenganlegg har naturlig nok ha en lavere investeringsramme, men vil over tid 
aktualisere behovet for flere tilsvarende basseng i fremtidige Lillestrøm kommune. 
 
Tilskudd og støtteordninger vil kunne bidra noe i finansieringen av et nytt helårs svømmeanlegg i 
Skedsmo kommune. Videre vil vurdering av prefabrikkerte elementer og forsøk på å lage et 
energieffektivt bygg, medvirke til å redusere kostnadene. Det er likevel usikkert å si en nøyaktig 
sum på den totale støtten som kan forventes utløst til nevnte anlegg. 
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8. VEDLEGG 
 
Vedlegg nevnt direkte i rapporten: 

 
Nr. 1 – Innspill til fremtidig svømmehallstruktur i Lillestrøm. (Skjetten svømming)  
Nr. 2 – Kommunestyre protokoll 14.12.2016 
Nr. 3 – Regionalt svømme- og skøyteanlegg på Nedre Romerike (Norconsult) 
Nr. 4 – Spesifikasjon for svømmeanlegg (Norges svømmeforbund) 
Nr. 5 – Evalueringsrapport av mulighetsstudie på Nebbursvollen 
Nr. 6 – Skedsmo Kommuneplan 2015-2026 (Arealdelen) 
Nr. 7 – Skedsmo Kommuneplan 2015-2026 (Samfunnsdelen) 
Nr. 8 – Skolebehovsplan 2018-2028 (Skedsmo Kommune) 
Nr. 9 – Planprogram for Sophie Radichs vei (Skedsmo Kommune) 
Nr. 10 – Illustrasjon til reguleringsplan for Kjellervolla skole 
Nr. 11 – Planprogram for detaljereguleringsplan for Norges Varemesse i Skedsmo 
Nr. 12 – Strategidokument for svømmeanlegg (Norges svømmeforbund)  
Nr. 13 – Resultat og aktivitetsrapport (Enova) 
Nr. 14 – Bestemmelser om tilskudd (Kulturdepartementet) 
Nr. 15 – Reguleringsbestemmelser for områderegulering for Nitelva 
Nr. 16 – Mulighetsstudie «Ny svømmehall i Langhus» (Sweco) 
Nr. 17 – Interkommunalt Svømmeanlegg på Nedre Romerike 
Nr. 18 – Vestbyparken Masterplan (Akershus fylkeskommune & Skedsmo Kommune) 
Nr. 19 – Konseptvalgutredning Svømmemelding (Lørenskog Kommune) 
Nr. 20 – Gjennomføring og konseptanalyser av nytt svømmeanlegg på Rud (Bærum Kommune) 
Nr. 21 – Gevinstanalyse for Holmen Svømmehall (Analyse & Strategi) 
Nr. 22 – Regional plan for klima og energi i Akershus 
Nr. 23 – Bærekraftrapport for Akershus Fylkeskommune 
Nr. 24 – Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
Nr. 35 – Kommuneplan for Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (Skedsmo Kommune) 
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