Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og
friluftsliv
2022-2025
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Ordliste









Turvei – opparbeidet sti/vei med toppdekke som gir en jevn overflate når
det er bar mark, for fotgjengere, til dels syklister og noen steder skigåere,
med varierende bredder og standard, og fortrinnsvis med et grønt preg,
tilnærmet universelt utformet
Tursti – godt synlig sti ryddet for vegetasjon, men uten eller med liten
grad av opparbeidet grunn
Spillemidler – tilskudd fra kulturdepartementet til anlegg for idrett og
fysisk aktivitet. Skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen
mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i i regi av
den frivillige medlemsbaserte idretten. Anlegg i lokalmiljøet som
stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte
eller egenorganiserte former prioriteres særskilt.
Nærmiljøanlegg – et anlegg eller område for egenorganisert fysisk
aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med
nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg.
Ordinære idrettsanlegg – anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet,
samt egenorganisert fysisk aktivitet.
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Om planen
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes
handlingsprogram og rulleres årlig.
Kulturdepartementet har bestemt at for å komme i betraktning ved tildeling av
spillemidler, skal alle prosjekter være oppført i et kommunalt vedtatt
plandokument for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
Tiltakene i planen kan være ordinære idrettsanlegg eller nærmiljøanlegg, det kan
være nyanlegg eller rehabilitering av eksisterende anlegg. Prosjektene skal være
realistiske.
Årets innspill finnes i vedlegg 1.
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv er ingen spillemiddelsøknad, men en
oppføring i denne planen gir mulighet for å søke om spillemidler.
Fylkeskommunen behandler søknader om spillemidler og vedtar tildelingen.
Spillemiddelsøknader skal behandles av kommunens administrasjon før de
oversendes fylkeskommunen. Dette for å påse at alle aktuelle vedlegg er
inkludert og at søknaden er korrekt utfylt. Kommunen skal også foreta en
prioritering av innkomne spillemiddelsøknader før disse oversendes
fylkeskommunen. Dette gjøres ut fra prioriteringene i tiltaksplanen.
Kommunens frist for oversendelse til fylkeskommunen er 15. januar. Frist for
innsending av spillemiddelsøknader til kommunen er 15. november.
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Tiltak
Nye innspill er vurdert i forhold til tiltakene i gjeldende tiltaksplan. Nedenfor er
forslag til tiltak i ny tiltaksplan for 2022-2025, inndelt i ordinære idrettsanlegg og
nærmiljøanlegg. Det er egne tabeller for tiltak som er gjennomført, men som
fortsatt må være med i planen for at det skal kunne søkes om spillemidler.
Oversikten angir hvordan tiltakene er tenkt finansiert, der dette er klart; K =
kommunale midler, S = spillemidler og P = private midler. Det presiseres at
summene her er basert på innspillene som har kommet inn. Faktiske
søknadsbeløp vil fremgå av spillemiddelsøknaden når den kommer.

Ordinære idrettsanlegg
Tabell 1: Gjennomførte tiltak
Ordinære idrettsanlegg – tiltak som er gjennomført, men må opprettholdes i
planen for å kunne søke spillemidler.
Pri.
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9

10

Beskrivelse

Ansvar

Overslag
kr. 1000

Nordby stadion –
rehabilitering av
kunstgressbane
Eika sportssenter – nytt
anlegg

Ås kommune

SiÅs

S
P

Eika sportssenter –
rehabilitering av gulv, tak,
ventilasjon og oppvarming.

SiÅs

S
P

5

3 850

Finansiering

K
S

Gjennomføres/
kommentar

Opprettholdes i plan
for å kunne søke
spillemidler.
Sportssenteret er
etablert, men
opprettholdes i plan
for å kunne søke
spillemidler.
2019

Tabell 2: Ikke gjennomførte tiltak
Ordinære idrettsanlegg – tiltak som ikke er gjennomført, både tiltak fra tidligere
planer, samt nye tiltak. Årets innspill (2021) merket i grønt.
Pri.

Beskrivelse

Ansvar

1

Oppgradering lysløype
Bollerudåsen

Ås kommune

1 300

2

Oppgradering lysløype
Aschjemskogen

Ås kommune

800

3

Åshallen – fleridrettshall

4

Storebrand/Lillebrand –
rehabilitering
Åsgård skole –
fleridrettshall

Ås kommune/
Akershus
fylkeskommune
SiÅs/NMBU

5

Overslag
kr. 1000

20 000

Ås kommune

Lysanlegg tennisbane

Ås tennisklubb

Utstyrsgarasje Ås stadion

Ås IL

393, inkl
mva

Finansiering

S
K
P
S
K
P
K
S
P
S
P
K
S

P
S

P
S

Vedr. finansiering:
K – kommunale midler, S – spillemidler, P – private midler
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Gjennomføres/
kommentar

Avklaringer med
grunneier gjenstår
Avklaringer med
grunneier gjenstår
Innspill 2019.
Planlegging pågår.
Prosjekt i regi av
SiÅs/NMBU
Spilt inn 2019
Finansiering inngår i
prosjekt for Åsgård
skole.
Innspill 2021
Klubbet har finansiert
lysanlegg fra egne
midler og søker om
spillemidler for delvis
erstatning av egne
midler.
Tiltaket ble ferdigstilt i
2020.
Innspill 2021
Ikke søkt spillemidler
om dette tiltaket
tidligere.

Nærmiljøanlegg
Tabell 3: Gjennomførte tiltak
Nærmiljøanlegg – tiltak som er gjennomført, men må opprettholdes i planen for
å kunne søke spillemidler.
Pri.

Beskrivelse

Ansvar

Overslag
kr. 1000

Finansiering

Gjennomføres/
kommentar

5

Badebinge/oppgradering
HC-rampe på Breivoll

Ås kommune

1 200/
250

K

Ås kommune

100

K

Ås IL Fotball

900-1000

K
S
P

Gjennomført, men
behov for oppgradering pga
utforming ikke er i
tråd med retningslinjer for universell
utforming.
*
Tidligere bevilgede
midler til Breivoll
benyttes.
*
Innspill 2020
Kommunen bidrar
med kr. 200 000 pga
modulskolens bruk.
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Oppgradering stupebrett og
trapp opp fra vannet
Breivoll

7

Nytt kunstgress i Block
Watne-hallen

* Mulighet for fremskaffing av finansielle midler via ordninger og forvaltningsplaner (tiltaksdel) for statlig sikrete friområder.

Tabell 4: Ikke gjennomførte tiltak
Nærmiljøanlegg - tiltak som ikke er gjennomført, både tiltak fra tidligere planer,
samt nye innspill. Årets (2021) innspill merket i grønt hvor prioritering av tiltak
gjenstår.

Pri.

1

Beskrivelse

Ansvar

4 gapahuker
4 bålplasser
3 grill/bålplasser

DNT

Overslag
kr. 1000

400
100
7

Finansiering

Gjennomføres/
kommentar

P
S

Tilrettelegging av
uteområde for lek
aktivitet og natur-

hengekøyeområde

50

Utekjøkken teltplass

200

opplevelse på
Breivoll

2

Nærmiljøanlegg i Ås
sentrum

Ås kommune

900

S
K

3

Utendørs idrettspark –
sentrumsområdet

Ås kommune

400

S
K

5

Aktivitetsløype
Merke og skilte turløype
Natursti og fotballmål
Frisbeegolf
Basketløkke i sentrum

DNT

P
S

Ås IL basket

150
75
80
150
120

7

Sandvolleyball-bane Ås
sentrum

Ås kommune

100

9

Agilitybane
Kajakkpolo
Kajakknaust og
kajakkbrygge Breivoll
Drivhus Breivoll
Frisbeegolf-bane Breivoll
og NMBU-parken

DNT

50
100
2 250

11

Aalerudmyra – ny
skytterbane

Ås skytterlag

12

Kanin- og hønsehus
Utsiktstårn Breivoll
Tretopphytter Breivoll
Småhytter / Losjibygg /
Servicebygg Breivoll
Toløkka; ballplass og
skøytebane, en
samlingsplass i Togrenda
Sandhåndballbaner på
Breivoll

DNT

100
1 000
2 000
4 500

P
S

Askehaug og
Bølstad vel

1 825

Ås IL håndball,
Nordby IL, Ås
kommune
(kultur)

700

P
K
S
P

6

10

13

14

100
200

8

P
S
S
K
P
S

S
K
P

S
P

Internt innspill.
Midler avsettes
gjennom parkplanen.
Internt innspill.
Tidligere avsatte
midler videreføres
Breivoll

Innspill 2020
Internt innspill.
Midler avsettes
gjennom parkplanen.
Breivoll, kajakknaust
og brygge er søkt om
i 21 og
opprettholdes i
planen.
Internt innspill fra
planavdelingen, må
ses i sammenheng
med planer om
frisbee-golf i
Nordskogen
Det er søkt om
forhåndsgodkjenning
av spillemidler, men
det har ikke blitt søkt
om spillemidler.
Opprettholdes i
planen for å kunne
søke.
Breivoll

Nytt innspill 2020.
Opprettholdes i
planen
Må også tas med i
forvaltningsplanen
for statlig sikrede
friluftslivsområder

15

Aschjemskogen –
nærskogen som arena for
fri trening, lek og
friluftslivsaktiviteter

Ås IL

2 480

P
S
K - 200

16

Omgjøring av fotballbane til
basketballbane

FAU Rustad
skole

17

Ås IL fotball

1 450

20

Kunstgressbane ved
fotballhallen
Kart Nordskogen

100

21

Kart NMBU-parken

Ås IL
Orientering
Ås IL
Orientering

22

Kart Nordby

300

23

Kart Kroer

24

Kart Vardåsen

25

Sprintkart for orientering

29

Terrengløype Nordbytun
ungdomsskole og Nordby
skole

Ås IL
Orientering
Ås IL
Orientering
ÅS IL
Orientering
Ås IL
Orientering
Nordbytun
ungdomsskole
og Nordby skole

33

Skilting, karttavle med
turistinformasjon i Ås
sentrum
Aktivitetspark ved Nordby
idrettspark

Ås kommune

100

K
P

Vinterbro brett
og rulleklubb

Flere
mio.

(P)
S

P
S

120

9

300
200
40

S
P
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
K
S

som godkjennes av
fylkeskommunen.
Tidligere midler
avsatt til utendørs
idrettspark kan være
kommunens bidrag
her.
Forutsetter at plan
for
overvannshåndtering
på skolens uteareal
ivaretas ved denne
omgjøringen.
Opprettholdes i plan.
Planlagt utgivelse
2022
Planlagt utgivelse
2021, kanskje
allerede til høsten.
Planlagt utgivelse
2021
Utsettes til 2023
Planlagt utgivelse
2022

Planlagt 2019.
Finansieres av
skolene og
spillemidler. Mener
dette er lagt litt på is
og at det var forrige
rektor som var
pådriver, midlene er
vel nå brukt til
oppgradering av
skolegård?
Internt innspill

Stort prosjekt. Står
ingenting om
hvordan dette er
tenkt finansiert. Det
koster flere mio.
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Lys grønnslett
treningsarena bakke

Ås IL

100

K

Miniramp Ås ungdomsskole

The bowlroom

Ca. 8 mio

(P)
S
K

Oppgradering uteområde
Sjøskogen skole

FAU Sjøskogen
skole

Flere mio

K
S

Drenering grusbane,
oppgradering gangveier og
lys

Dysterlia vel

325 - 500

P
S

Oppgradering Rustadløkka

Rustadskogen
vel

1,1 mio
(anslått
budsjett)

P
S
(K)

Kart Ås stadion/Rustad

Ås IL orientering

80

Miljøstasjon til
avfallshåndtering Breivoll

DNT

700

P
S
K
S
P

Hundegård Breivoll
Sykkelparkering Breivoll
Parkeringsplasser utenfor
Breivoll
Veibom til Breivoll
Vedr. finansiering:

20
50
50
100

K – kommunale midler, S – spillemidler, P – private midler
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Grønnslett er
allerede utbygt. For
bruk i vintermånedene burde
kommunen installere
og drifte 4 lys.
Usikker om de har
egne midler, vil søke
stiftelser og diverse
støtteordninger
Søker også om
finansiering via
spillemidler. De
ønsker at
kommunen skal stå
for mesteparten av
oppgraderingen.
Pristilbud fra
entreprenør 2015,
Innspill om
ombygging av
vannkummer
(200´fra kommunen i
fjor) utgår. Tiltak
fjernet, se vedlegg 2
Har egne midler og
søker midler hos
stiftelser etc.
De håper kommunen
kan bidra med noen
midler og praktisk
hjelp. Har utarbeidet
bra budsjettforslag.
Søker midler via
Sparebankstiftelsen
også.
Breivoll

Vedlegg 1 – Oversikt over årets innspill
Liste over innspill, tiltaksplan Idrett, nærmiljø og friluftsliv 2021
Innsp
ill nr.

Innsender

Navn tiltak/forslag gjelder

1

Gina Ekholt

Snarveier/hundremeterskog
er/skilt/gapahuker

2

Vinterbro
brett og
rulleklubb
Mathias
Eckholdt

Aktivitetspark Nordby
idrettspark

3

4
5
6

7
8

9
10
11
12
13
14

Forslag/
idè til
tiltak(ta
s ikke
med)
X

Kommentarer

Stinett, tilgang fålesloråsen
sjøskogen

X

Håvard
Oftstad
Charlotte
Bless
Knut
Singsaas

Sykkelvei esso holstad

X

Jobbes allerede med i
turlaget og Ås
kommune
Jobbes allerede med

Hundepark, tilrettelegging
hundeeiere
Opparbeiding turvei
Vardåsen(Ås)

X

Ås
tennisklubb
Mariann
Stordahl

Lysanlegg tennisbane

Trine
Isaksen
Tove
Smelhus
Ås IL
Ås
tennisklubb
The
Bowlroom
FAU
Sjøskogen
skole

Konkret
tiltak
(tas
med)

Jobbes allerede med i
turlaget og Ås
kommune

X

X

Burde evt gjøres av
turlaget som allerede
driver med merking osv
i området og har
kontakt med grunneiere

X

Noe av dette jobbes det
allerede med

X

Lysløype
pollevann/gjersjøen,
ballbinge/sykkelpark/tuftepa
rk/skatepark sjøskogen
Turvei mellom brekkekroken
herumveien
Buss mellom Ås og
Nordby/Vinterbro
Lys Grønslett treningsarena
bakke
Lysanlegg tennisbane

X
X
X
X

Miniramp Ås u skole

X

Oppgradering skolegård,
scene, fysisk aktivitet,
ballbinge, skatepark

X
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15

Dysterlia vel

16

Follo
brukshund
klubb

17
18

Ås venstre
Olav Fjeld
Kraugerud

19

Ås
landbrukslag

20

NMBU

21

Rustadskoge
n vel

22

Ås IL
orientering

23

Ås IL

Drenering grusbane,
ombygging vannkummer,
gangstier oppgraderes
Område for plasthall, gjerde
Syverudveien

X

X

Arealformål tiltak
Press nærmiljø,
sparkemuligheter,
sammenhengende stier
Gang sykkelvei Ås Nordby
Kongeveien, hensyn til
grunneiere ved tiltak
Grunneierproblematikk tiltak

Oppgradering av
rustadløkka,
ballbane/skøytebane,
belysning, gangvei,
lekeapparater, grillplass
Orienteringskart Ås IL,
revisjon av Ås
stadion/Rustad, Nordskogen,
Vardåsen og Kroer O-kart
Utstyrsgarasje Ås stadion

Dette ligger i statlig
sikret friområde. En del
ting må avklares før det
regnes som realiserbart
tiltak.

X

X

Dette går inn på en del
av problematikken med
flere innspill som ikke
har avtale med
grunneiere eller der
grunneiere i
utgangspunktet er
negative til
tiltaket/ideen
X

X

X

Konkrete tiltak som tas med i tiltaksplanen er oppført i listen over ordinære
anlegg eller henholdsvis nærmiljøanlegg ovenfor. Disse er merket med grønt som
skal framheve årets innspill/tiltak.
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Vedlegg 2 – Tiltak tatt ut av planen
Tabellene nedenfor viser en liste over tiltak som under rullering av tiltaksplanen i
2021 blir vurdert til å fjernes fra planen. Årsakene kan være følgende:





Tiltaket er avsluttet og har fått utbetalt midler.
Tiltaket ble opprettholdt i planen for å kunne søke midler, men vurderes
fjernet i år.
Manglende avtaler og usikkerhet i videre framgang av tiltaket
Prosjektet er ferdigstilt

Ordinære anlegg, gjennomført
1

Solberg skole – flerbrukshall

Ås kommune

60 000

2

Ås stadion – rehabilitering
av kunstgressbane
Ås stadion – rehabilitering
friidrettsdekke løpebane
Rustad skole –
fleridrettshall
Oppgradering lysanlegg Ås
stadion

Ås kommune

3 850

Ås kommune

1 350

4
5
6

Ås kommune
Ås kommune

750

K
S
K
S
K
S
K
S
S
K

Ferdig utbetalt

K
S
K
S
K
S
K
S
K
S
P

Gjennomført

Ferdig søkt, jobber
med utbetaling
Ferdig søkt, jobber
med utbetaling
Ferdig søkt, jobber
med utbetaling
Er dette tenkt søkt om
er det nok allerede for
sent

Nærmiljøanlegg, gjennomført
1

Ås kommune

1658

2

Solberg skole –
flerbruksområde
Solberg skole – fotballbane

Ås kommune

970

3

Solberg skole – skatepark

Ås kommune

1602

4

Solberg skole –
multifunksjonell bane
Nytt kunstgress i Block
Watne-hallen

Ås kommune

1018

Ås IL Fotball

900-1000

7
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Gjennomført
Gjennomført
Gjennomført
Innspill 2020
Kommunen bidrar
med kr. 200 000 pga
modulskolens bruk.

Nærmiljøanlegg, ikke gjennomført
Tabellen nedenfor viser en liste over tiltak som ikke er gjennomført og som er
foreslått fjernet fra planen på grunn av følgende årsaker:





Tidl
ige
re
Pri.

Uklarheter i finanisering
Usikkerhet i framgang av prosjektet
Tiltak er for ukonkret og minner mer om en idé framfor et realiserbart
prosjekt
Kommunale (interne) innspill som ikke lar seg gjennomføre
Usikkerhet rundt om tiltak er berettiget til å søke spillemidler
Beskrivelse

Ansvar

4

SMIL-møteplass Årungen

Ås kommune

200

8

15 Pust-i-bakken benker
langs sentrale turstier og
sykkel-løyper.

Ås kommune

90

11

Frisbee-golfbane i
Nordskogen

18

Utsiktstårn Ramlapinnen

Sindre
Tallaksrud/
NMBU
Ås kommune

19

Ombygging av vannkummer
for at de skal kunne brukes
til uttak av vann for å lage
skøytebaner.
Sjøskogen: gang/sykkelveiforbindelse
mellom sjøskogen og
Fålesloråsen (trasé ikke
fastsatt)

26

Overslag
kr. 1000

Ås kommune

Ås kommune

14

Finansiering

Gjennomføres/
kommentar

S
K
P
S
K
P

Internt innspill. Egne
SMIL-midler i
begrenset periode.
Internt innspill i tråd
med eldrerådets
innspill.
SMIL-midler
Grunneieravtale ikke
på plass. Fått nei fra
grunneier.
Internt innspill

S
P

200

S
K
P
K

Midler ikke vedtatt
til dette tiltaket.

Tiltak overført fra
tiltaksplan for sykling
og gange i den
politiske
behandlingen. Ingen
midler lagt inn.
Vurdering av
gjennomføring av
prosjektet (med
tanke på tillatelse fra
grunneiere), samt
grovt
kostnadsoverslag må
foreligge i løpet av
april 2021 for evt å

27

Gangvei/snarvei/tursti
Togrenda-Nygårdsveien

Ås kommune

200

28

Gangvei/snarvei/tursti RisBrekkeveien (KongeveienNesset)

Ås kommune

200

30

Sykkelcross-løype til
sykkelopplæring
Nordbyhuken.
Oppgradering med bord,
benker og bedre stier

Ås kommune

200

32

Ås kommune

15

S
K

tas inn i planene fra
2022.
Overført fra
tiltaksplan for sykling
og gange.
Midler for 2020 ikke
bevilget/trukket
tilbake. Vurdering av
gjennomføring av
prosjektet (med
tanke på tillatelse fra
grunneiere), samt
grovt
kostnadsoverslag må
foreligge i løpet av
april 2021 for evt å
tas inn i planene fra
2022.
Overført fra
tiltaksplan for sykling
og gange.
Midler for 2020 ikke
bevilget/trukket
tilbake. Vurdering av
gjennomføring av
prosjektet (med
tanke på tillatelse fra
grunneiere), samt
grovt
kostnadsoverslag må
foreligge i løpet av
april 2021 for evt å
tas inn i planene fra
2022.
Internt innspill
Internt innspill

