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UTTALELSE FRA ÅS IL TIL FORSLAG OM NEDBYGGING AV GRUSBANEN VED ÅS STADION 
 
Idrettslaget i Ås ble i mail av 28. november fra Økonomisjef Emil Smith informert om at det i 
formannskapsmøtet den 3. desember vil bli foreslått å bygge en modulskole på grusbanen på Ås 
stadion. Idretten  har ikke  vært informert eller blitt rådført under planprosessen, og etter hva vi kan 
se er det ikke foretatt noen som helst konsekvensvurdering for idretten av forslaget. Det er vært å 
merke seg at rådmannen kun trekker frem fordelene ved en slik løsning og neglisjerer totalt 
konsekvensene for andre enn skolesektoren.  
 
Det sies i saksutredningen at Rådmannen har orientert Idrettsrådet og Ås Il om forslaget, hvilket som 
tidligere nevnt ble gjort 28. november på generelt grunnlag og saksutredningen fikk vi som 
formannskapet mandag 1. desember. Det vil si at det er to dager til å utarbeide en uttalelse til 
forslaget. Dette kan ikke aksepteres som forsvarlig saksbehandling. Dette forslaget har store 
konsekvenser for idretten i Ås, spesielt friidretten. Det feilkommuniseres også ved konsekvent å 
bruke ”grusbanen ved Ås ungdomsskole”, mens dette er en viktig del av Ås stadion og har ingen ting  
med Ås Ungdomsskole å gjøre. 
 
Vi minner om at området er regulert til idrettsformål, jfr. R-241 vedtatt i kommunestyre 05.09.2007. I 
følge denne reguleringen er det kun bygg eller anlegg som har tilknytning til friområdets bruk som 
idrettsanlegg, som er tillatt. Vi kan ikke se at rådmannens forslag er i tråd med reguleringen for 
området. 
 
Ås Il har en meget aktiv friidrettsgruppe og er den gruppa som blir sterkes berørt. 
 
Friidrettsgruppa består av 140 medlemmer, 81 utøvere er under 20 år. De siste årene er det satt opp 
ny ”målbu”, som er malt grønn, og det er etablert kastbur på kastbanen. Begge deler har krevd 
betydelig dugnadsinnsats og bruk av egne midler.  I 2014 har gruppa arrangert 5 kretsstevner, 
Parkløpet, Tinestafett for skolene, Bygdemesterskapet, Hilmar Hansen løpsstevne og hjulpet til på 
Årungen rundt/Falsenløpet. Før skolestart i år arrangerte vi DnB idrettsleker for 120 barn fra 6-12 år. 
Noen voksne tok da fri fra jobb for å bistå de tre dagene dette varte, og i tillegg stilte flere 
ungdomsutøvere velvillig opp som instruktører og hjelpere. I denne sammenheng er bruk av 
grusbanen helt avgjørende.  
 
Ås Il kan ikke arrangere idrettsstevner uten å ha mulighet for kastøvelsene. 
 
I 2015 planlegges tilsvarende aktivitet, og gruppa skal i tillegg igjen arrangere NM i terrengløp. Det 
sier seg selv at med et slikt aktivitetsnivå er gruppa avhengig av ildsjeler og stor dugnadsinnsats fra 
ivrige voksne/foreldre. Vi ser sterkt økende interesse for friidrett hos de yngste i Ås. Dette gleder oss 
og er noe vi ønsker vi å bygge opp under. 
 
Laget har en meget aktiv ungdomsgruppe som om vinteren trener innendørs på Ås ungdomsskole, på 
Ski i samarbeid med Ski IL friidrett, i Ekeberghallen og ved enkelte treninger i den nye friidrettshallen 

 



i Bærum. Om sommeren trener gruppa utendørs i Ås. Kastbanen er en viktig del av helheten og kan 
for ungdomsgruppa ikke sees isolert fra resten av friidrettsarenaen.  
 
Det er et viktig poeng at ved leggingen av kunstgresset på Ås stadion, var det en forutsetning at 
friidretten skulle bruke grusbanen til kastøvelser fordi kastøvelsene spyd, slegge og diskos ikke kan 
gjennomføres på hovedbanen uten at kunstgresset blir ødelagt. Friidrettsmiljøet har brukt mye 
dugnadstimer på å etablere en fullverdig kastbane med kastbur på grusba Til oppsetting av buret fikk 
gruppa god hjelp av kommunen v/teknisk etat, til fundamenteringen. Dette var så sent som i 2013.  
 
Det viktige med en kastbane er at den er stor og romslig for å unngå ulykker, at den er godt sikret og 
at den er tilknyttet et friidrettsanlegg.  
 
Kastbanen i Ås brukes til diskos-, slegge- og spydtreninger gjennom sommerhalvåret. Treningene 
foregår i tilknytning til annen friidrettstrening. Ungdomsgruppa bruker kastbanen mye. Flere utøvere 
på både gutte- og jentesiden er i norgestoppen i kastøvelser. Under PEAB-lekene, der alle de beste  
13- og 14-åringer på Østlandet deltok, tok våre utøvere fra Ås gull i både diskos, slegge og spyd. 
Antakelig har Ås per nå Norges beste ungdomsmiljø i kastøvelser. Dette har ikke kommet av seg selv, 
men er et nitidig arbeid over flere år. 
 
Ungdommene som trener kast trener også løp, sprint, hekk, høyde, lengde, tresteg. og stav. 
Allsidighet er skadeforebyggende, og spesialisering bør ikke skje i altfor ung alder.  
 
Til friidrettstreninger trenger vi kuler, diskoser, slegger og spyd med ulik tyngde etter alder på 
utøveren. I tillegg er det nødvendig med høydelister, hekker, startblokker og annet utstyr til andre 
øvelser enn kast. Dette må oppbevares et sikkert sted i tilknytning til friidrettsanlegget, da utstyret er 
tungt, dyrt og tungvint å frakte med seg.  
 
Viktigst av alt for friidrettsgruppa er dyktige trenere som er vår knappeste ressurs. Det er ikke slik at 
vi har egne kasttrenere og høydetrenere. Vi har i stedet få trenere som kan mye. Utøverne sprer seg 
på flere øvelser, slik at vi får best mulig utnyttelse av trenere og friidrettsanlegget i løpet av 
treningsøkten. Det er ikke slik at det er kastøvelser én dag og hoppøvelser en annen dag. Alt foregår 
samtidig og er en del av det totale miljøet og det totale tilbudet. 
 
Trenerne er ildsjeler som selv har egne aktive barn i ungdomsgruppa, og flere av disse ungdommene 
er ivrige kastere. Vi vil ikke klare å opprettholde et godt tilbud for de av utøverne som  trener kast. 
Veien blir for disse kort til andre friidrettsklubber utenfor kommunen med bedre treningstilbud. Det 
er derfor sannsynlig at disse utøverne vil forsvinne til andre klubber. I så fall mister vi også viktige 
ildsjeler og trenere.  
 
Ås Il Fotball benytter også grusbanen selv om den ikke er primærarena verken for trening eller 
kamper i regi av Ås Il fotball. Fotballgruppa har et omfang av vintertrening på grusbanen. Behovet for 
dette vil øke da kapasitet i fotballhallen vil fordeles på flere interessenter. Bortfall av grusbanen som 
treningsarena kan kompenseres ved at Ås Kommune vinterbrøyter kunstgressbanen på Ås Stadion og 
bærer kostnadene ved dette.  
 
Grusbanen benyttes som kamparena for bedriftsidretten, da det ikke er kapasitet på kunstgresset 
ved Ås Stadion. Det må derfor finnes en ny kamparena for bedriftsidretten. 
 
Ås IL Fotball benytter grusbanen til parkering ved SpareBank 1 cup og ved avslutningshelg for 
barnefotballen i Østfold fotballkrets. Grusbanen er veldig arbeidsbesparende for oss å benytte, det er 
enkelt for oss å organisere parkering der (nærhet til cup- sekretariat), det er lett å ha oversikt og 
kontrollere arealet, og det gir oss trygg inntekt fra parkering. 



 
Ås Il vil på det sterkes fraråde å benytte grusbanen til modulskole. Det vil i sterk grad  begrense 
idrettsaktiviteten i Ås og ikke minst sender rådmannen/formannskapet et meget negativt signal til 
idretten med et pennestrøk å begrense barn og ungdoms idrettsutfoldelse. Det er ikke et ord i 
framlegget til formannskapet om negative konsekvenser av forslaget og vi som er berørt gis to dager 
på å uttale oss.  
 
Ås Il vil ikke påta seg rollen å komme med alternative forslag til plassering av en ”midlertidig” 
modulskole, men vil påpeke at det utvilsomt finnes andre alternativ enn de to som rådmannen 
beskriver. 
 
Oppsummeringsvis: 
 

1. Plansituasjonen synes ikke å være utredet. Arealet er i reguleringsplanen avsatt til friområde, 

med underformål idrett/park. Herunder med bestemmelse om at bygg som oppføres på 

arealet forutsettes å være bygg relatert til idrett. Oppføring av skolebygg vil være i strid med 

reguleringsplanen, og ulovlig. Omregulering er ikke utredet, eller kommentert. 

2. Utredningen oppfyller åpenbart ikke generelle forvaltningsrettslige krav til utredning. 

Spesielle krav til konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven er ikke vurdert, herunder 

konsekvensutredningsforskriften. Omdisponeringen krever omregulering. Omreguleringen er 

ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Forskriften skal vurderes, og må trolig lede til 

konsekvensutredningsplikt. Forskriften stiller blant annet krav til alternativvurderinger. 

3. Idrettens interesser, som jo området er avsatt av hensyn til, er ikke særskilt vurdert. 

4. Grunnleggende krav til medvirkning og høring er satt til side. 

 
 
Ås Il er som det fremgår sterkt imot forslaget. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
John Høsteland        Dag Kjønniksen 
Leder Ås IL        Styreleder Ås IL Fotball 
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