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FORORD 
 

Bli med ut, ut og lek, så kan du bli supersprek! 
  

Vi vet at fysisk aktivitet er viktig for 
livskvalitet og god helse. Derfor er det 
avgjørende at alle kan få mulighet til å være 
i aktivitet, uavhengig av sosioøkonomiske 
forhold, fysiske begrensinger og alder. Målet 
vårt er at alle innbyggere i Asker skal ha 
muligheter til fysisk aktivitet i alle faser av 
livet, uavhengig av funksjonsnivå. 
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet – KIF-planen – er en 
helhetlig plan for hvordan vi skal jobbe for å 
oppnå dette. 
  
Hvordan kan vi best mulig tilrettelegge for 
en aktiv befolkning? Vi har valgt fire 
innsatsområder 1) hverdagsaktivitet, 2) 
egenorganisert aktivitet, 3) inkludering og 
4) idrett. Disse innsatsområdene er valgt 

utfra dialog med brukerne, og fra føringer i andre vedtatte plandokumenter, som 
for eksempel Kommunedelplan for folkehelse fra 2015. 
  
KIF-planen legger til rette for langsiktig planlegging og definerer konkrete mål 
for arbeidet med idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for perioden 2016-2028. 
Ønsker og behov for aktivitet og anlegg, sikring av arealer for idrett, 
nærmiljøaktiviteter og friluftsliv, er identifisert. Planen gir også føringer til 
kommende handlingsprogram og kommuneplaner, og skal ligge til grunn når vi 
gjør politiske prioriteringer. I gjennomføringen av planen har vi mange 
muligheter for samarbeid mellom kommunen, lag, foreninger og andre aktuelle 
parter. Det er også rom for at ulike aktører iverksetter tiltak på egenhånd. 
  
Stor takk til saksordfører Cathrine Jensen, som sammen med saksbehandler 
Ingrid Drivenes har sørget for at KIF-planen er bredt forankret. Planprosessen 
har vært omfattende med totalt 25 dialogmøter med lag, foreninger og andre 
aktuelle interessenter. God samhandling mellom alle de ulike aktørene er 
avgjørende for at vi skal lykkes i å gjennomføre tiltakene i planen. I Asker ønsker 
vi å tufte alt arbeidet vårt på prinsippene om medborgerskap og samskaping. Vi 
skal oppnå målene våre sammen, og vi skal tilrettelegge for at frivilligheten kan 
bidra på best mulig måte. Frivillige grasrotinitiativ er viktige for at folk er aktive i 
hverdagen – nær der de bor – og dermed for gjennomføringen av KIF-planen. 
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Slagordet «Bli med ut, ut og lek, så kan du bli supersprek», har De Unges 
Kommunestyre gitt planen. Dette viser hva barn og unge er opptatt av når det 
gjelder fysisk aktivitet, men det er også et godt råd til oss voksne. Det å være 
ute og leke er kanskje det sunneste vi kan gjøre for kropp og sinn – både barn 
og voksne. Vi er heldige i Asker. Naturen vår er så vakker og variert. Og vi må 
ikke glemme at den er tilgjengelig for oss å nyte, sommer som vinter, både 
gjennom idrett og fri uorganisert lek. 
  
Med dette verset, fra den 100 år gamle sangen «Hurra det sner!» av Margrethe 
Munthe, er det bare å bli med ut! 
  
Hurra for vintervær! 
Hei du, hvor gildt det er! 
Nå får de fine klær, 
busker og trær. 
Kom, nå vil vi ut og se 
ut i vind og vær og sne. 
Ut, ut i en – to – tre! 
Hvem vil bli med? 
 

 
Lene W. Conradi 
Ordfører 
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Sammendrag 
 
«Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016 – 2028» ble 
vedtatt av Kommunestyret i Asker den 6.september 2016, og den har som mål 
at alle innbyggerne i Asker skal ha muligheter til fysisk aktivitet i alle faser av 
livet. Den enkelte skal kunne finne aktiviteter å delta i, uavhengig av 
funksjonsnivå. De Unges Kommunestyre fikk høsten 2015 i oppdrag å vedta et 
slagord for planen. Slagordet synligjør hva barn og unge er opptatt av i forhold 
til fysisk aktivitet: «Bli med ut, ut og lek, så kan du bli supersprek».  
 
Formål 
Formålet med planen er å definere Askers målsettinger for arbeidet med idrett, 
friluftsliv og fysisk aktivitet. Den fastsetter planer og behov for anlegg og sikring 
av arealer for idrett, nærmiljøaktiviteter og friluftsliv. Planen har et langsiktig 
perspektiv, fra 2016 til 2028. Den gir føringer til kommende Handlingsprogram 
og Kommuneplaner, og den ivaretar det lovpålagte grunnlaget for å få tildelt 
spillemidler. 
 
Innsatsområder 
KIF-planen har 4 innsatsområder, med tilhørende hovedmål. Under hvert 
innsatsområde er det nedfelt 3-5 strategier, med dertil hørende tiltak.  
 
Innsatsområde Hverdagsaktivitet. 

Hovedmål: Innbyggerne i Asker skal bevege seg mer i hverdagen. 
 

Innsatsområde Egenorganisert aktivitet. 
Hovedmål: Innbyggerne i Asker har mulighet til friluftsliv og 
egenorganisert fysisk aktivitet i nærheten av der de bor. 
 

Innsatsområde Inkludering. 
Hovedmål: Alle innbyggere i Asker har mulighet til bevegelsesglede på 
sine premisser. 
 

Innsatsområde Idrett. 
Hovedmål: Idretten har en sterk rolle for en mer fysisk aktiv befolkning i 
Asker. 

 
Medvirkning 
Innbyggerne i Asker har medvirket i arbeidet med planen.  Dialogmøter har vært 
med på å legge grunnlaget for at mål, strategier og tiltak i planen avspeiler de 
behov og utfordringer organisasjoner og andre aktuelle grupper har.   
 
Implementering 
KIF-planen er for alle Askers innbyggere.  Medborgerskap, samskaping og 
samhandling mellom ulike aktører er en viktig forutsetning for å lykkes med å 
gjennomføre strategiene og tiltakene i KIF-planen. Samarbeidet kan være både 
internt i Asker kommune og mellom frivillige organisasjoner og kommune. Lag og 
foreninger og andre kan også på selvstendig grunnlag samarbeide om eller 
iverksette noen av tiltakene i planen, med eller uten kommunale midler. 
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Fire innsatsområder: 
 
 Hverdagsaktivitet 
 Egenorganisert aktivitet 
 Inkludering 
 Idrett 

1.0 Innledning 
 
1.1 Formål 
«Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016 -2028» (KIF-
planen) ble vedtatt av Kommunestyret i Asker den 6.september 2016. KIF-
planen er en revisjon av tidligere vedtatt «Kommunal plan for idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet 2012 -2015», vedtatt av kommunestyret i Asker den 31.august 
2011.  
 
Formålet med planen er å:  
a) nedfelle målsettinger for satsing på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet  
b) fastsette målsettinger for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett, 

nærmiljøaktiviteter og friluftsliv 
c) gi en vurdering av kortsiktige og langsiktige behov for aktivitet og anlegg 
d) gi føringer til Handlingsprogrammet og Kommuneplanen 
e) ivareta det lovpålagte grunnlaget for å få tildelt spillemidler 
 
KIF-planen skal bidra til at innbyggerne i Asker har mulighet til fysisk aktivitet i 
alle livets faser, uavhengig av funksjonsnivå. De Unges Kommunestyre fikk 
høsten 2015 i oppdrag å vedta et slagord for planen. Slagordet skal synligjøre 
hva barn og unge er opptatt av i forhold til fysisk aktivitet: «Bli med ut, ut og 
lek, så kan du bli supersprek».  
 
Det er et økende fokus på forebygging og tidlig innsats i stedet for reparasjon og 
behandling.1  Dette er noe av bakgrunnen for at Kommunestyret i Asker 
kommune i 2014 vedtok en egen folkehelseplan2.  Folkehelseplanen har flere 
strategier som ivaretar målsetningen om en mer fysisk aktiv befolkning, og KIF-
planen skal blant annet følge opp dette. 
 
Planen har fire innsatsområder. Disse er valgt med basis i en analyse av trender, 
vedtatte lokale, regionale og statlige 
dokumenter og fakta. Under hvert 
innsatsområde er det nedfelt mål og strategier 
med tilhørende tiltak og måleindikatorer. Ulike 
representanter fra frivillige organisasjoner, 
institusjoner og andre aktuelle parter har 
medvirket i utarbeidingen av dette. Dette 
samspillet har vært med på å definere 
utfordringsbildet.  
 
KIF-planen er en kommunedelplan i henhold til plan- og bygningslovens 
bestemmelser, og følger den formelle saksgangen som kreves for at 
kommunestyret skal kunne vedta planen som en egen kommunedelplan. 
Planarbeidet ble varslet oppstartet i henhold til PBL. § 11-12, samtidig med at et 
planprogram ble sendt på høring. Planprogrammet ble vedtatt av formannskapet 
01.september 2015 og dannet grunnlag for videre prosess.  Programmet fastla 
formål med planen, organisering, medvirkningsprosess, tidsplan etc.   
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Hvorfor fysisk aktivitet? 
 Gir store helsemessige 

gevinster. 
 Utvikler mennesket både 

fysisk og mentalt.  
 Er en kilde til glede, 

overskudd, fysisk og psykisk 
mestring. 

 Gir sosialt fellesskap. 
 Fører til personlig utvikling, 

fellesskapsorientering og har 
en samfunnsbyggende 
funksjon. 

 Gir gode og trygge 
oppvekstsvilkår. 

 Er en arena for inkludering. 
 Gir gode møteplasser på 

tvers av generasjoner og 
sosiale skillelinjer. 

 Har bred publikumsappell. 
(Kilde: Den norske 
idrettsmodellen, St.m. 26) 

 

For denne planen var det Komité for teknikk, kultur og fritid (komite TKF) som 
var det forberedende organ for behandlinger i kommunestyret. Etter at et 
fullstendig planforslag ble vedtatt av komite TKF, ble det lagt ut til offentlig 
ettersyn og sendt på høring jfr. PBL §.11-14.  KIF-planen ble deretter vedtatt av 
Komite TKF i mai 2016 og sendt til Kommunestyret for sluttbehandling og 
endelig vedtak, jfr. PBL. §11-13, den 6.september 2016.    
 
KIF-planen er et politisk vedtatt dokument. Kommunestyret skal kunne benytte 
dette dokumentet i kommende politiske prosesser.  Planen er ikke juridisk 
bindende, men skal gi innspill til andre politiske prosesser som for eksempel 
Handlingsprogram og Kommuneplaner.  Første mulighet er i forbindelse med 
Handlingsprogrammet for 2017 -2020.  
 
KIF-planen har et langsiktig perspektiv, fra vedtatt plan i 2016 og helt fram til 
2028. Mål og strategier skal som hovedregel stå fast i hele 12 årsperioden. 
Planen revideres hvert 4. år, og det vil si at tiltak kan omprioriteres og suppleres 
hvert 4. år. Imidlertid kan tiltak fra planen også rulleres i forbindelse med den 
årlige behandlingen av kommunestyrets handlingsprogram. Forslag til tiltak er 
todelt. En prioritert del for kommende planperiode 2016 -2020, og en uprioritert. 
De uprioriterte tiltakene (også kalt «andre tiltak») kan løftes opp under prioritert 
del, for eksempel i forbindelse med Kommunestyrets behandling av 
handlingsprogrammet. Alternativt kan de løftes til prioritert del når KIF-planen 
revideres om fire år.  
 
Medvirkning fra lag, foreninger og andre 
grupper har vært sentralt i planprosessen. 
Likedan er dette nødvendig for å få 
gjennomført strategier og tiltak i KIF-planen, 
når den senere skal implementeres. 
Medborgerskap, samskaping og samhandling 
mellom ulike aktører er en viktig forutsetning 
for å lykkes med dette.  
 
Kunnskapsgrunnlaget3 (Del 2) gir en oversikt 
over forskning, tall og fakta, samt en oversikt 
over relevante føringer og resultatvurdering 
av forrige plan. Kunnskapsgrunnlaget er 
utarbeidet i tidsrommet mars 2015 – februar 
2016. 
 
1.2 Trender og føringer – en analyse 
 
I dette kapittelet er det gjort en analyse av 
trender, relevante føringer, forskning og 
brukerdialoger. Tall og fakta er i hovedsak 
hentet fra Kunnskapsgrunnlaget. 
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 Kun en av tre voksne og eldre 
i Norge tilfredsstiller de 
norske anbefalingene til fysisk 
aktivitet, omtrent halvparten 
av ungdommene oppfyller 
anbefalingene, mens de fleste 
6-åringene er tilfredsstillende 
aktive. 

 Stillesitting har økt blant 9- 
15-åringer. 
 (Helsedirektoratet 2013) 

Nasjonale anbefalinger:   
 Barn: 60 minutter 

fysisk aktivitet per dag 
med moderat til høy 
intensitet. Høy 
intensitet minst tre 
ganger per uke. 

 Voksne og eldre: 150 
minutter moderat 
intensitet eller 75 
minutter høy intensitet 
pr. uke. Kan deles i 
bolker på minst 10 
minutters varighet. 

Befolkningsutvikling 
Asker har i 2016 vel 60 000 innbyggere. I løpet av de neste 15 årene vil andelen 
eldre vokse med 53 prosent, mens andelen barn og unge vil vokse med 18 
prosent. Asker er et mangfoldig samfunn med 19 prosent flerkulturelle, som 
igjen har sin bakgrunn fra 130 ulike land.  
 
Fysisk aktivitet gjennom livet 
Fysisk aktivitet har mange positive effekter, både 
helsemessige, sosiale og utviklingsrelaterte 
effekter (se ramme).  
 
Barn trener vanligvis organisert og gjerne i 
lagidretter. I Asker er de største idrettene blant 
barn og unge fotball, turn og rytmisk gymnastikk 
(RG), svømming og ski. Gjennom tenårene ser 
man en vridning fra de organiserte lagidrettene 
til egenorganisert trening. Selv om mange slutter 
i idrettslaget trener ungdom i Asker nesten like 
mye gjennom hele ungdomstiden.   
Voksne trener i hovedsak egenorganisert. 
Individuelle aktiviteter som langrenn, jogging, 
sykling og styrketrening er de mest populære 
aktivitetene blant voksne i Norge. Det finnes ikke 
tilvarende tall for Asker, men man kan anta at 
det samme gjelder her.  
 
Eldre trener mer enn tidligere, men har fortsatt høyest andel av befolkningen 
som aldri trener. Det er relativt stor forskjell mellom enslige eldre og eldre par, 
hvor andelen blant enslige eldre som aldri trener er høyere. 
 
Hverdagsaktiviteten er gått ned. 
74 % av Norges befolkning oppgir å trene eller 
drive fysisk aktivitet en eller flere ganger i uka. 
Alle aldersgrupper er mer eller mindre aktive. 
De som trener, trener mer enn før. Men den 
daglige aktiviteten, hverdagsaktiviteten, er 
redusert. Endring i livsstil og vaner, f.eks. mer 
stillesitting, har ført til fremvekst av 
livsstilssykdommer og helseplager. Det er ikke 
gjort egne undersøkelser for å avdekke hvor 
fysisk aktive Askers innbyggere er. 
 
Denne problemstillingen er belyst i føringer 
både lokalt, regionalt og nasjonalt. Man ønsker 
at innbyggerne skal øke hverdagsaktiviteten ved å ta i bruk beina eller sykkelen 
mer, for å komme seg til skole, arbeid og fritidsaktiviteter. 
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Egenorganisert aktivitet. 
Det er et økende fokus på å tilrettelegge for ulike aktiviteter og arenaer for 
egenorganisert aktivitet for å sikre at størst mulig del av befolkningen er i 
aktivitet. I tillegg ser man at unge som slutter med organisert idrett ikke slutter 
å være fysisk aktive, men heller driver med fysisk aktivitet utenfor idretten.  
 
Nærhet til friluftsmuligheter og ulike anlegg er avgjørende for hvor mye man tar 
dem i bruk. Kommunen jobber mot et mål om at innbyggerne skal ha mindre enn 
250 meter til nærmeste merkede tursti. Det finnes 143 km merkede turstier, og 
dette øker stadig, blant annet med etableringen av 20 nye rundturer nær 
boligområder. Hver vinter kjøres det opp 123 km skiløyper, men i enkelte 
områder, blant annet Nesøya og Løkeneshalvøya, er det ikke avtale på kjøring av 
løyper i dag. 
 
Nærmiljøanlegg er ment for egenorganisert aktivitet og bør ligge i tilknytning til 
bo- eller oppholdsområder, eller ved skoler. Asker har i dag ca. 170 
nærmiljøanlegg, hvorav ballbinger og balløkker utgjør de fleste. Enkelte 
områder, som Dikemark, Vettre/Løkeneshalvøya og Nesøya nordøst, har få eller 
ingen anlegg. 
 
Et inkluderende nærmiljø. 
Det er tydelige føringer på at det skal tilrettelegges for fysisk aktivitet for 
grupper med behov for spesiell tilrettelegging. Det å få disse gruppene i aktivitet, 
kan være avgjørende for den enkeltes livskvalitet og helse.  Fysisk aktivitet i 
fellesskap med andre er en viktig inkluderingsarena.  
 
Enkelte grupper er ikke i like mye fysisk aktivitet som befolkningen generelt. 
Blant disse finner man ikke–vestlige jenter og kvinner, enslige eldre og personer 
med nedsatt funksjonsevne. Ikke-vestlig innvandrerungdom deltar også mindre i 
friluftsaktiviteter enn andre ungdommer. Det samme gjelder for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Vi blir også flere eldre, og denne gruppen trenger gjerne 
spesiell tilrettelegging for fysisk aktivitet. Denne gruppen er imidlertid også en 
betydelig ressurs for frivillig sektor. 
 
Hvor mye man er i aktivitet henger ofte sammen med sosioøkonomiske faktorer, 
som blant annet utdanning og inntekt. Personer med høyere utdanning er i 
gjennomsnitt mer fysisk aktive enn personer med lavere utdanning. Ungdommer 
i familier med dårlig råd deltar sjeldnere i idrettslag enn ungdommer i familier 
med god råd. 
 
I Asker finnes mange tilbud som er tilrettelagt for flere ulike enkeltgrupper. 
Idrettslag, friluftsorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner inviterer og 
legger til rette for at alle i samfunnet skal kunne være fysisk aktive og få delta i 
det sosiale rundt en aktivitet. Kommunen har også tilrettelagte tilbud for disse 
gruppene. 
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Det har i utarbeidelsen av kunnskapsgrunnlaget vært utfordrende å få oversikt 
over hvilke aktiviteter som tilbys i Asker. Det finnes heller ingen oversikter hvor 
innbyggerne kan få kjennskap til alle aktivitetstilbud. 
 
Den organiserte idretten. 
«Den norske idrettsmodellen»4 (Stortingsmelding 26) har som overordnet mål at 
alle skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet, og idretten skal sikres 
gode rammebetingelser.  Den skisserer videre viktigheten av en målrettet 
satsing for å nå inaktive, og det å ha et godt aktivitetstilbud for grupper med 
behov for særlig tilrettelegging. Videre er idretten en viktig arena for inkludering. 
Sist men ikke minst skal idretten også være en tilrettelegger for egenorganisert 
fysisk aktivitet. 
 
Asker har et rikt og mangfoldig tilbud av idrettsaktiviteter. Totalt 60 idrettslag 
vitner om god bredde – samtidig som mange utøvere hevder seg på toppnivå.  
Til sammen har Asker i dag 108 idrettsanlegg, blant annet 36 små og store 
fotballbaner, åtte flerbrukshaller, to svømmehaller, to ishaller og en turnhall. 
Sammenligner man antall medlemmer i de ulike idrettene med anlegg som egner 
seg for idretten, ser man at turn og RG har flest utøvere per anlegg. Idretter som 
trener i flerbrukshaller har færrest utøvere per anlegg. 
 
Senterutvikling. 
Et senter er samfunnets viktigste møteplass. Samfunnsutviklingen i Asker samler 
seg om fem lokalsentra: i Vollen, Heggedal, Holmen/Slependen, Dikemark, Asker 
sentrum og Billingstad. Det er en intensjon at møteplassene er i gang- og 
sykkelavstand fra hjemmet, og at det legges opp til gode møteplasser og arenaer 
for fysisk aktivitet i forbindelse med utvikling av slike sentre.  
 

 
Fig 1: Senterstruktur for Asker.  
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Frivillighetens rolle. 
Frivillighet er en forutsetning for idrett og friluftsliv. Foreldre og andre 
gjennomfører mange tusen timer frivillig arbeid gjennom året. I tillegg til dette 
har frivilligheten også et ansvar for å imøtekomme innbyggernes behov for 
tilrettelegging.   
 
Frivillighetsarbeid er i endring.  Det er et større behov for tilrettelegging og 
profesjonell organisering for å utløse frivillighet, for eksempel daglige ledere, 
betalte trenere og administrative støttefunksjoner.  
I 2015 mottok idrettslag og friluftsorganisasjoner til sammen 5,5 millioner kroner 
i ulike tilskudd fra Asker kommune. De største kommunale tilskuddsordningene, 
driftstilskudd og aktivitetstilskudd, har ikke vært regulert i perioden, men enkelte 
nye tilskuddsordninger har blitt etablert de siste årene.  
 
1.3 Innsatsområder. 
 
Med bakgrunn i trender, føringer, kunnskapsgrunnlag, brukerdialoger og 
brukerundersøkelse har KIF-planen fire innsatsområder. Innbyggerne skal 
aktiviseres gjennom: 
 Hverdagsaktivitet 
 Egenorganisert aktivitet 
 Inkludering gjennom fysisk aktivitet 
 Idrett  

 
Hverdagsaktivitet, fordi man ønsker å bidra til at hverdagsaktiviteten i Asker 
øker (gå og sykle til og fra skole, jobb og fritidsaktiviteter).   Både forskning og 
føringer peker på dette som en utfordring.  
 
Egenorganisert aktivitet, fordi vi ønsker at innbyggerne skal være mer fysisk 
aktive.  Dette er også et fokus i både lokale, regionale og nasjonale føringer. 
Dialogmøter med innbyggergrupper har i tillegg vist at det er et ønske om større 
fokus på aktivitet og anlegg for slik type aktivitet.  
 
Inkludering, fordi det å få utsatte grupper i aktivitet kan være avgjørende for 
den enkeltes livskvalitet og helse.  Fysisk aktivitet i fellesskap med andre er en 
viktig inkluderingsarena. Nasjonale og lokaler føringer løfter dette området opp 
som et innsatsområde. I Askers nye folkehelseplan er fysisk aktivitet et viktig 
virkemiddel for å bedre folkehelsen.  
 
Organisert idrett, fordi den har en sentral rolle for et mer fysisk aktivt samfunn. 
Idretten gir trygge oppvekstsvilkår, den rekrutterer bredt, og den har også en 
rolle i forhold til egenorganisert aktivitet og inkludering.  
 
  



14 
 

KIF-planen = samspill der man 
sammen med innbyggerne har 
definert utfordringsbildet.  

1.4 Involvering og implementering 
 
Organisering av planarbeidet. 
En styringsgruppe og en intern 
arbeidsgruppe med medlemmer fra ulike 
kommunale virksomhetsområder har 
arbeidet med planen. Et eget analyseteam har utarbeidet Kunnskapsgrunnlaget. 
Det er gjennomført 25 dialogmøter med ulike frivillige organisasjoner og andre 
parter.  I vedlegg 1 vises en oversikt over hvem det er gjennomført dialog med.  
Dialogmøtene har vært med på å legge grunnlaget for at mål, strategi og tiltak i 
planen gir et bilde av de utfordringer organisasjoner og andre har.  For å ivareta 
brukerinteresser under selve arbeidet med planen ble det opprette tre 
temagrupper; idrett, egenorganisert aktivitet og inkludering.  
 
Medborgerskap, samskaping og involvering. 
Det er et nedfelt krav om medvirkningsprosesser i blant annet Plan- og 
bygningsloven og i «Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet».5 
Medvirkningsaspektet er en forutsetning i kommunale plansammenhenger. En 
god plan er avhengig av at aktuelle målgrupper blir trukket med i planprosessen.   
 
Dette er et grunnleggende demokratisk prinsipp som skal sikres i planprosesser. 
Kommunene er et lokalt fellesskap der innbyggerne skal involveres aktivt som 
ressurs og samarbeidspartner.  Det kan bli et bedre resultat når relevante parter 
får anledning til å bidra med sin kompetanse og erfaring i ulike prosesser.   
 
KIF-planen er for alle innbyggerne i Asker. For å få gjennomført strategier og 
tiltak i KIF-planen, er medborgerskap, samskaping og samhandling mellom ulike 
aktører en viktig forutsetning for å lykkes. Medborgerskap er uttrykk for hva vi 
faktisk kan få til, kommune og innbyggerne, i samhandling kommune – 
frivillighet – innbyggere.6 Det er også slik at lag, foreninger og andre på 
selvstendig grunnlag kan iverksette noen av tiltakene i planen, enten med eller 
uten kommunale midler. En mulig metode for iverksetting av tiltak kan skje i 
form av tverrsektorielt samarbeid. Samarbeidet kan være både internt i Asker 
kommune og mellom frivillige organisasjoner og kommune, og sist men ikke 
minst samarbeid mellom ulike frivillige organisasjoner. 
 
1.5 Resultatvurdering forrige planperiode. 
 
«Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2012-16» ble vedtatt av 
Kommunestyret i august 2011.7  Av totalt 54 tiltak i den planen er 78 % av de 
prioriterte tiltakene enten gjennomført eller er i prosess. I Kunnskapsgrunnlagets 
sees en oversikt over prioriterte tiltak fra planen, og med et barometer på om de 
ulike tiltakene er gjennomført, er i prosess eller ikke gjennomført. Noen av 
tiltakene som ikke ble gjennomført, totalt 12, er tatt med i KIF-planen. 
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2.0 Innsatsområde Hverdagsaktivitet 
 

 
«Selv om vi trener i større grad og mer intensivt enn før, har den totale 
aktivitetsmengden gått ned.  Dette skyldes at vi har mindre 
hverdagsaktivitet – vi gjør mindre arbeid i og på huset, vi går mindre, og 
vi sitter mer stille på jobb.  Flere har i dag en jobb hvor man sitter stille 
hele dagen» (Kunnskapsgrunnlaget)  

 

 
I Folkehelseplanen for Asker kommune er det en nedfelt strategi å «øke 
hverdagsaktiviteten med gange og sykkel».8 Innsatsområdet 
«Hverdagsaktivitet» handler nettopp om å få oss alle til å bevege oss mer i 
hverdagen. Undersøkelser viser at voksne og eldre i gjennomsnitt sitter stille litt 
mer enn de gjorde for seks år siden (Kunnskapsgrunnlaget). Vi kjører bil til og 
fra skole, arbeid og fritidsaktiviteter, vi gjør mindre hjemme og beveger oss 
mindre enn før. Der vi før gjerne tok beina eller sykkelen fatt, bruker vi bil. Dette 
har over tid ført til at den gjennomsnittlige hverdagsaktiviteten har gått ned.  Vi 
trener gjerne mer, men all annen aktivitet har gått ned.   
 
Undersøkelser viser videre at de med høyt utdanningsnivå trener mer, men de 
har mindre hverdagsaktivitet. De med lav utdanning trener mindre, men har 
høyere hverdagsaktivitet.   
 
Et element er daglige reiser til arbeid. Totalt 26 prosent av oss tar våre daglige 
reiser til fots eller med sykkel. Eller sagt på en annen måte, hele 74 % av oss 
kjører bil, buss eller tog.  Av registreringer i Asker viser for eksempel 

sykkeltelleren i 
Slemmestadveien omtrent 
det samme i 2015 som i 
2011.  

 
Ett av tre barn blir kjørt til 
skolen. Denne andelen 
har ikke økt siden 2005.  
Denne type skyss har en 
trafikksikkerhetsside. Jo 
flere som kjører barn til 
skolen og 
fritidsaktiviteter, jo mer 
utrygt oppleves det for 
andre, som gjerne vil gå 
eller sykle.  

Syklende barn (Foto: T. Lauluten) 
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Måleindikatorer: 
H.1. Km gang- og sykkelvei pr 10.000 innbyggere. 
H.2. Årlig prosentvis økning i antall syklende. 

(se detaljer vedlegg 3) 
 

 

Hovedmål for Hverdagsaktivitet: 
 
Innbyggere i Asker skal bevege seg mer i 
hverdagen 

 

Strategier: 
 

1. Arbeide for at flere går eller sykler 
til skole, arbeid og fritidsaktivitet 

 
2. Motivere til økt fysisk aktivitet blant 

de ansatte i bedrifter og ved 
arbeidsplasser i Asker 

 
3. Informasjon om fordelene ved 

hverdagsaktivitet 
 



17 
 

Strategi 1: Arbeide for at flere går eller sykler til skole, arbeid og 
fritidsaktivitet. 

 «Det forventes at det utvikles et trygt og tydelig sykkelveinett med egne 
traseer og sykkelparkering ved kollektivknutepunkt, arbeidsplasser, 
fritidsaktiviteter, skoler, butikker, bysentra og annen publikumsrettet 
virksomhet» (Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, 
2015).9 
 

Hverdagsaktivitet handler om å legge til rette slik at det blir lettere for 
innbyggerne å ty til sykkel eller å ta beina fatt.    
 
Det er en klar føring om dette i gjeldende Kommuneplan for Asker.10 Gang- og 
sykkelveiene i Asker har varierende standard, tilgjengelighet og oversiktlighet. 
Det er behov for å sikre at gående og syklende prioriteres i transportsystemet. I 
tillegg er det behov for standardheving og optimalisering av eksisterende anlegg. 
Det anbefales at dette prioriteres ved arealplanlegging. 
 
Ny sykkelstrategi. 
Kommunens sykkelstrategi ble vedtatt 
i 2009.11 Asker fikk på samme tid 
status som Sykkelby. Asker kommune 
har gjennom sykkelstrategien definert 
hovedsykkelveinettet, men egne 
separate sykkelanlegg finnes det 
foreløpig få av i kommunen. Med 
sykkelanlegg menes egne dedikerte 
trafikkareal som ikke deles med 
fotgjengere eller biler.  
 
Revisjon av gjeldende sykkelstrategi vil 
finne sted i 2016/17. Sykkelstrategien 
skal inneholde en handlingsplan for 
dette arbeidet.  
 
Formannskapet i Asker vedtok i mai 
2015 en sak om Futurebike (sak 77/15 
Formannskapet). Dette er en felles 
politisk viljeserklæring om sykkeltiltak 
som kommunene i FutureBuilt skal 
samarbeide om fram til 2020.  Denne 
sykkelerklæringen, som 
sykkelbygruppen i Asker har ansvaret 
for å gjennomføre, har følgende 
fokusområder: 
 Kommunen går foran – sykkelvennlige 

kommunale virksomheter. 

 
Prioriterte tiltak: 
 Revidere sykkelstrategi hvert fjerde 

år. 
 Opparbeide flere smett- og snarveier. 
 Jobbe for sykkelvennlige stasjoner, 

med sykkelparkering og god adkomst. 
 Det skal utarbeides sak om 

«Parkeringsmuligheter ved 
utfartssteder». 

 
Andre tiltak: 
 Etablere flere anlegg for gående og 

syklende (gang- og sykkelveier). 
 Sette opp flere tellepunkt for gående 

og syklende.  
 Etablere lys langs flere anlegg for 

gående og syklende. 
 Sørge for opplevelser og installasjoner 

langs anlegg for gående og syklende. 
 Gjennomfør prosjekter ifm. 

Barnetråkk og Voksentråkk. 
 Utarbeide gå-strategi. 
 Inkludere tilførselsveier og stier for 

gående og syklende ved planlegging 
av signalbygg (eldresenter, skoler, 
idrettsanlegg, kulturarenaer etc.). 

 Sikre optimal helårsdrift av gang- og 
sykkelanlegg. 

 Etablere kabelferge over Hestesund. 
 



18 
 

 Bike & Ride – sykkelvennlige stasjoner og knutepunkt. 
 Ambisiøse sykkelparkeringsnormer 
 Bygge en sykkelkultur hos barn og unge. 
 
Stier og smett.  
Det er et fokus på utvikling av stier og smett i Asker. Det er allerede et 
samarbeidsprosjekt mellom ulike kommunale avdelinger, men også med 
velforeninger og andre brukergrupper.  Det handler om å få stier og smett frem i 
dagen, og få folk til å bruke dem. 
 
Gåkampanjer/gåstrategi. 
Asker kommune har ingen overgripende gåstrategi. Dette foreslås i forslag til 
tiltak. 
 
Med jevne mellomrom er det skoler som har gjennomført gåkampanjer. Dette er 
kampanjer for å motivere barn, eventuelt i følge med voksne, til å etablere gode 
aktive reisevaner. Ved noen skoler er det godt etablerte rutiner og holdninger for 
at skolebarna går til skolen. 
 
Gå- og sykkeltellere med display kan motivere til økt hverdagsaktivitet.  
Det er nå 3 sykkeltellere i Asker kommune, og 4 gåtellere.  Gåtellerne som er 
satt ut teller ikke hverdagsaktivitet fordi de er plassert langs stier i Marka.  De 
gir oss heller et bilde av egenorganisert aktivitet. Det foreslås å sette opp 
gåtellere langs ferdselsårer som 
brukes av gående til arbeid, skole, 
kollektivtilbud og fritidsaktiviteter. 
 
Barnetråkk. 
Barnetråkk er en metode for 
medvirkning og bedre planlegging, der 
barn og unge selv registrerer sine 
skole- og fritidsveger, områder for 
opphold og lek, steder de liker og 
misliker og hvilke fysiske forandringer 
de ønsker seg i nærområdene.  
          (foto: T.A. Midtbø) 
Barnetråkkregistreringene fremstår som et samlet temakart over barn og unges 
arealbruk. Hensikten er at registreringene skal være en del av 
beslutningsgrunnlaget ved utarbeidelse av arealplaner, grøntplan, 
trafikksikkerhetsplan og ved prioritering av skjøtsel av friområder. 
Det gjennomføres en pilot på Hagaløkka/Borgen vår 2016.  
 
På enda lengre sikt kan denne metoden benyttes til voksentråkk, hvor man 
innhenter informasjon fra voksne om verdifulle snarveier og 
nærområder/friluftsområder. 
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Nye gang- og sykkelveier. 
Det er fokus på nye ferdselsårer for gående og syklende. Spesielt en gang- og 
sykkelvei fra Heggedal til sentrum langs Gjellumvannet er spilt inn i forbindelse 
med politiske prosesser. Denne kan fungere både som rekreasjonstilbud og som 
transporttrasé for gående og syklende på vei til arbeid, skole etc.  
 
Likedan har det vært noe fokus på kabelferge over Hestesund. En slik løsning 
kan medvirke til at barn- og unge går til skole. Man får også knyttet stier og 
turveier på Landøya/Holmen og Nesøya sammen.  
  
«Walkability/Bikeability». 
Man mener flere vil gå og sykle når selve turen vil oppleves interessant.  Dette 
kan oppnås gjennom gå- og sykkelvennlige traseer med opplevelser underveis. 
For eksempel føles turen kortere når man går i by der det er mye å se på, og 
ting skjer underveis. I Asker er det gang- og sykkelstrekninger med lite 
opplevelser underveis. Gran kommune har bygget installasjoner, kalt Filter, langs 
skolevei hvor skoleelever kan møtes før de går videre sammen. 
 
Bedre helårsdrift. 
Flere har spilt inn behov for brøyting, strøing og lys langs gang- og sykkelanlegg 
og turveier. I kommunal planlegging og gjennomføring er det et fokus på bedre 
løsninger for helårsdrift av gang- og sykkelveinettet.  I dette ligger at man skal 
ha en mer bevisst brøyteprioritering, i forhold til hvilke gang- og sykkelanlegg 
som skal brøytes. 
 
Parkering på utfartssteder. 
Det er kommet flere innspill som går på muligheten for parkering, tilgjengelighet 
og kollektivmuligheter til utfartssteder i Asker. I den forbindelse kan nevnes at 
formannskapet den 15.mars vedtok følgende:  
«Rådmannen bes fremme en sak om 
parkeringsbestemmelser for kommunale 
eiendommer som brukes til utfartsparkering».  

Bakgrunnen for dette er behovet for tilstrekkelig 
parkeringsmuligheter ved mye brukte 
utfartsområder. En slik sak bør inkludere tiltak for 
atkomst inklusiv kollektivløsninger og parkering på 
Solli, Semsvannområdet, Vestmarka, 
Kjekstadmarka, Vardåsen og eventuelt andre mye 
brukte utfartsområder. 

Strategi 2: Motivere til økt fysisk aktivitet blant 
de ansatte i bedrifter og ved arbeidsplasser i 
Asker  
 
Nasjonale tall viser at en av fire nordmenn reiser til 
jobben på sykkel eller til fots.12 Man ønsker å 

Prioriterte tiltak: 
 Sertifisere 

sykkelvennlige 
bedrifter i Asker 
kommune. 
 

Andre tiltak: 
 Motivere andre 

arbeidsplasser i Asker 
til gang- og 
sykkeltiltak, og til 
sertifisering. 

 Gi gang- og 
sykkelgodtgjørelse i 
stedet for 
bilgodtgjørelse. 

 Oppfordre bedrifter til 
å tilby bedriftssykler. 

 Tilby ansatte gå-
armbånd. 
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motivere bedrifter i Asker til å legge til rette for at ansatte beveger seg mer til og 
fra jobb, og gjerne i løpet av arbeidsdagen. For eksempel kan dette bety at 
bedriftene kjøper inn sykler/el-sykler og har garderobeanlegg. Andre 
motivasjonsfaktorer kan være gang- og sykkelgodtgjørelse i stedet for 
bilgodtgjørelse. Det finnes også gode verktøy for automatisk registrering av 
aktivitet, som apper på mobil og armbånd. 
 
Sertifisering. 
Syklistenes Landsforening har innført en sertifisering av sykkelvennlige bedrifter.  
Trondheim kommune har dette, og har i tillegg premiering innenfor ordningen.  
Asker kommune vil gjennom FutureBike tilrettelegge for sykkelvennlige 
arbeidsplasser ved å gjennomføre sertifisering av sykkelvennlige bedrifter, både 
innad i egen organisasjon og eksternt.   
 
Gang- og sykkelvennlige arbeidsplasser. 
Det finnes bedrifter i Asker som er godt tilrettelagt for gange og sykkel, med 
gangveier mellom kollektivknutepunkt og arbeidsplass, egen sykkelinngang, 
sykkelparkering og garderobe i umiddelbar nærhet. I reguleringsplaner er det et 
krav om at det anlegges et sykkelparkeringsanlegg ved nye arbeidsplasser.  Det 
er imidlertid ikke et krav om garderobeløsninger.  
 
Både Asker kommune og enkelte bedrifter har 
kjøpt sykler og el-sykler som kan disponeres av 
de ansatte.  Syklene kan benyttes både til og fra 
jobb og i arbeidstiden. På samme måte kan 
digitale skrittellere være en motivasjonskilde for 
de ansatte (armbåndsur, apper og turtellere). 
 
En del bedrifter har innbakt tid til trening i 
arbeidstiden, eller i tilknytning til arbeidstiden, for 
sine medarbeidere. Noen har tilbud om gang- og 
sykkelgodtgjørelse som alternativ til 
bilgodtgjørelse. 
 
Strategi 3: Informasjon om fordelene ved hverdagsaktivitet.  
 
Motivasjonsskapende arbeid handler om å få innbyggerne til selv å ville være 
fysisk aktive. Dette gjøres gjennom kampanjer samt økt kunnskap og 
kompetanse.  
 
Gjensidig informasjon. 
Asker kommune har nettsider med informasjon om mulige anlegg for gang- og 
sykkel. Det finnes også nettsider om vintersykling og utstyr til dette. 
Kommunens informasjonsavis Askerposten benyttes også som informasjonskilde 
for å stimulere innbyggerne til fysisk aktivitet i hverdagen.  
 

Prioritet 2016-2020: 
 Gjennomføre 

kampanjer for økt 
gange og sykling i 
hverdagen. 

 Benytte ulike 
informasjonskanaler 
for å spre informasjon 
om fordelene med å 
være aktiv i 
hverdagen.  
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I brukerdialogene som er gjennomført etterlyses også et felles kontaktpunkt, i 
kommunen eller hos andre, som viser alle tiltak, tilbud og anlegg. I tillegg 
ønskes det at dette kontaktpunktet kan veilede de som ønsker å få til tiltak. 
 
Reisekalkulator. 
Mange trenger også motivasjon som forteller hvorfor det er viktig å være fysisk 
aktiv. Trondheim kommune har en egen miljøpakke som er nettbasert der man 
finner en «reisekalkulator». På dette nettstedet kan man finne ut hvor stor 
effekten blir av å sykle/gå fra et sted til et annet – målt i fysisk effekt, 
økonomisk effekt m.m.   
 
Gå- og sykkelkultur. 
Dette handler også om å skape en positiv gang- og sykkelkultur. I Sverige har 
flere byer en felles kampanje «Inga löjliga bilresor» der fokuset er å få 
innbyggerne til å la være å bruke bil på korte turer. 
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«Bli med ut, ut og lek, så 
kan du bli supersprek!» 
 
(Slagord fra De Unges Kommunestyre) 

3.0 Innsatsområde Egenorganisert aktivitet 
 

 
«Tilrettelegge for flere egenorganiserte aktiviteter med hovedformål lek og 
sosialt samvær» (Kommunedelplan for Folkehelse, Asker, 2015) 

 

 
I Stortingsmelding nr. 26 (2011-2012) er egenorganisert aktivitet definert som 
aktivitet som ikke er organisert gjennom idretten (samlebetegnelse på alle 
organisasjonsledd knyttet til NIF).13 Når vi i denne planen omtaler 
egenorganisert aktivitet, menes det aktiviteter både i nærmiljøene og på 
friluftsområder i Asker. 
 
Det er fokus på det nære friluftslivet i flere 
plandokumenter/føringer. Det å legge til rette 
for slik aktivitet i nærmiljøet skal være en 
prioritert oppgave. 

 I Asker kommunes Folkehelseplan 
(2015) er det et mål at alle skal ha 
maksimum 250 meter avstand til 
nærmeste tursti.14 

 I gjeldende Kommuneplan for Asker er følgende strategi nedfelt: 
«rekreasjonsareal innen gangavstand».15 

 I «Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2013)»16 finner man følgende 
strategi: «Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, 
trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers». 

 
Uteområdene er spesielt viktige for den egenorganiserte aktiviteten.  
Egenorganisert aktivitet utøves i stadig nye former og bør være tilrettelagt slik at 
alle har mulighet til å utøve aktivitet. Det ligger i slike aktiviteters natur stadig å 
utvikle seg videre.  
 

Vekstpotensialet for å få folk til å bli 
mer fysisk aktive ligger i stor grad i 
selvorganiserte lavterskelaktiviteter i 
nærmiljøet.  Undersøkelser viser at barn 
og unge som slutter med idrett likevel 
er fysisk aktive, men da i form av 
egenorganisert aktivitet.17  

 
 
 

Østenstaddammen (Foto: T.A. Midtbø) 
 
Det er derfor foreslått en rekke tiltak for å tilrettelegge mer for slik aktivitet.  I 
brukerdialogene som har vært gjennomført har det kommet mange innspill på 
slike tiltak. 
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Nærmiljøanlegg 
Nærmiljøanlegg er utendørs anlegg tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, 
hovedsakelig i tilknytning til bo- eller oppholdsområder. Denne typen anlegg skal 
være fritt allment tilgjengelig og beregnet på egenorganisert fysisk aktivitet.  
 
I Asker finnes det 170 registrerte nærmiljøanlegg. I tillegg til dette tilsier erfaring 
at det finnes flere lokale anlegg bygget av velforeninger, nabolag og andre. I del 
3, Kartgrunnlag finnes det kart som viser Askers mange nærmiljøanlegg.  
 
Friluftsliv 
Friluftslivet er tradisjonelt hovedsakelig egenorganisert aktivitet. Friluftsliv er i 
Meld. St.39 (Friluftsliv – ein veg til høgare livskvalitet)18 definert som ”opphold 
og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse”. 
 
Marka og fjorden er viktige arenaer for det tradisjonelle friluftslivet i Asker. Det 
er et godt utbygd og tilrettelagt sti- og løypenett i kommunen. Totalt er det 146 
kilometer merkede turstier. I tillegg kommer de mange småstiene som går 
gjennom hundremeterskoger og andre mindre grøntområder, blant annet i 
lokalmiljøene.  
 
En studie av friluftslivet fra 2014 viser utvikling av et større mangfold i type 
aktiviteter og høyere deltakelse siden 2001 (Nina rapport 1073- Friluftsliv i Norge 
anno 2014 – status og utfordringer).19  
 
Friluftsliv har dog blitt mer mangfoldig og omfatter alt fra det tradisjonelle 
friluftslivet til det moderne og ekstreme friluftslivet. Det utvikles stadig nye 
former for aktivitet. Eksempel på dette er downhill-sykling, parkour, geocaching, 
terrengsykling og vintersykling. Noe utøves i nærmiljøet, noe i skog og mark. 
Særlig sykling i naturen har hatt en økning fra tidligere på 2000-tallet.20 
 
Nye befolkningsgrupper føler seg nødvendigvis ikke komfortable med det 
tradisjonelle friluftslivet. Parker og grøntområder er for mange en mer naturlig 
arena for utendørs aktivitet. 
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Måleindikatorer: 
E.1. Kilometer merkede stier og løyper pr. 10.000 
innbyggere. 
 
 E.2. Andel boliger med mindre enn 250 meter til nærmeste 
tursti. 
 
E.3. Andel boliger med mindre enn 250 meter til nærmeste 
nærmiljøanlegg.  
E.4. Antall strender med Blått flagg.  

(se detaljer vedlegg 3) 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Hovedmål for Egenorganisert aktivitet: 

Innbyggerne i Asker har muligheter til friluftsliv og 
egenorganisert fysisk aktivitet i nærheten av der de bor 

 

Strategier: 
 

1. Sørge for attraktive anlegg for 
egenorganisert aktivitet i 
nærmiljøene. 
 

2. Sikre muligheter for kortreist 
friluftsliv 
 

3. Jobbe for et godt sti- og løypenett 
 

4. Motivere innbyggerne til å bli mer 
fysisk aktive i nærmiljøet 

 
5. Utvikle anlegg for friluftsliv og 

nærmiljø 
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Prioritert tiltak: 
 Lys i trimtrapp Myrabakken. 
 Anlegge en Frisbee-golf-bane. 
 Etablere anlegg for Parkour i sentrum 

og i forbindelse med øvrig 
tettstedsutvikling. 

 Etablere frilufts- og aktivitetsparker i 
tettstedene og ved skoler. 

 Etablere anlegg for egenorganisert 
aktivitet ved skole- og 
boligutbygging. 

 Sørge for flere nærmiljøanlegg i de 
delene av kommunen med lav 
dekning av nærmiljøanlegg. 

 
Andre tiltak: 
 Anlegge Skateparker i forbindelse 

med tettstedsutvikling. 
 Opprette streetbasketbaner ved 

tettsteder, og ved skoler. 
 Anlegge Shuffleboard-bane. 
 Bidra til aktiviteter i nærløypenettet. 
 Etablere møteplasser med 

treningsapparater. 
 Etablere trimtrapper på egnede 

områder. 
 Montere lys i akebakker. 
 Anskaffe buldrestein ved hver skole. 
 Etablere utendørs dansescene ved 

lokalsentrene. 
 Anlegge grillplasser på 

samlingssteder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi 1: Sørge for attraktive anlegg for egenorganisert aktivitet i 
nærmiljøene. 
 
Det har kommet innspill på 
tiltak som er relativt nye 
aktiviteter og trender, som 
frisbeegolf, shuffleboard, 
parkour og parkanlegg for 
aktivitet. 
 
Asker har flere slike steder: 
treningsparker på Risenga, i 
Kloppedalen, Arnestad, Nesøya 
og Oppsjø. I tillegg er det 
anlagt en sykkelpark i 
Heggedal. 
 
Det er foreslått at det kan 
anlegges små aktivitetsanlegg 
langs nærløypenettet. 
 
Andre forslag til tiltak er 
skateparker, trimtrapper, 
buldresteiner, dansescene, 
streetbasketbaner, 
møteplasser, grillplasser og lys i 
akebakker. 
  
Områder med lav dekning 
Tradisjonelt er anlegg for 
egenorganisert aktivitet ofte 
knyttet til skolene. For å gi god 
dekning i hele kommunen må det fokuseres på anleggsutvikling der folk bor 
relativt langt fra skoler. Aktivitetene og 
anleggene kan vel så gjerne foregå eller 
plasseres i tettsteder, i nærsentra og i 
nærheten av idrettsanlegg. På 
kommunens kart over 170 
nærmiljøanlegg ser man at det særlig i 
områdene Dikemark, Løkeneshalvøya og 
på nordøstlige del av Nesøya, er mangel 
på åpne anlegg der alle til en hver tid er 
velkomne for å leke, spille, trene og 
mosjonere.     
        Skatepark Føyka (foto: Radar) 
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Vedtak fra DUK høst 2015: 
 
 Fotballturnering mellom 

skolene. 
 Ikke bygge noe på de åpne 

gress-slettene som finnes i 
våre nærmiljøer og legge til 
rette for flere hundejorder i 
kommunen. 

 Klatring 
 Friluftspark for trening, lek 

og grøntområder 
 Utbygging av flerbrukshaller 

(først og fremst Risenga) 
 Klatrepark med Zip-line. 

Egenorganisert aktivitet ved skoler og i boligområder. 
Det er i 2016 pågående prosesser i Asker kommune rundt utvikling av nye 
Landøya skole, Heggedal sentrum, Asker sentrum/Føyka/Elvely, 
Borgen/Drengsrud Dikemark idrettspark, Høn/Landås og Billingstadsletta. Det 
foreslås at det skal etableres anlegg for egenorganisert aktivitet og friluftsliv i 
tilknytning til disse. 
 
Det er allerede vedtatt at nye skoler skal bygges ut med flerbrukshaller 
istedenfor tradisjonelle gymsaler. En egen standard for skolenes uteområder der 
et minimum av ulike typer aktivitetsanlegg blir obligatorisk (for blant annet 
ballspill, sykling, klatring og hundremeterskogen), vil også være en god måte å 
sikre flere åpne frilufts- og nærmiljøanlegg på.  

 
Å ha åpne innendørsanlegg for egenorganisert aktivitet vil i første rekke være 
aktuelt i gymsaler og flerbrukshaller. Dette er første gang utprøvd for sesongen 
2015-16. Askerhallens idrettshall er avsatt til egenorganisert aktivitet fredag 
kveld, til «Fun Friday» i regi av Asker Idrettsråd. 
 
Et eksempel på en nærmiljøaktivitet er isleggingsprogrammet, der kommunen 
hver vinter islegger 20 baner. Skolenes områder blir prioritert, i tillegg til noen få 
andre baner. 
 
De unges kommunestyre 
Den 17.november 2015 hadde De Unges 
Kommunestyre (DUK) sitt høstmøte i 
Asker Rådhus. Medlemmene i DUK er 
sammensatt av representanter fra 
elevrådene på samtlige barne- og 
ungdomsskoler og fra de videregående 
skolene i Asker. 
 
Tema på DUK-møtet var KIF-planen. 
DUK vedtok tre prioriterte aktiviteter og 
tre prioriterte aktivitetsanlegg, se 
ramme. Som man ser av tiltakene så går 
5 av 6 av de vedtatte tiltakene på 
egenorganisert aktivitet. 
 
Nedenfor er ytterligere tiltak som skolene 
også foreslo, og som ikke nådde opp på den vedtatte topp 6-listen: 
 Skating 
 Innendørsidretter – utnytte flerbrukshallene  
 Vindtunnel 
 Undervarme på Borgen Kunstgressbane 
 Kunstgress med undervarme øvre bane Føyka  
 Ikke-kommersiell aktivitetspark 
 Megazone (paintball med laser)  
 Lokale skateramper 
 Speiderhus/friluftssenter  
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Prioriterte tiltak: 
 Utarbeide strategi for grøntstruktur, «Grøntplan», 

for å ivareta arbeidet med sikring og utvikling av 
areal for friluftsliv. 

 Etablere møteplasser for turvenner. 
 Etablere friluftsbase ved Semsvann. 
 Montere LED-belysning i lysløyper.  
 Sette ut benker. 
 Videreføre skibuss til Solli lørdager og søndager. 
 Det nedsettes en tverretatlig gruppe i kommunen 

som skal jobbe med å sikre befolkningen tilgang 
til kommunens regulerte friområder som er i 
privat eie. 
 

Andre tiltak: 
 Sikre universell utforming av turvei rundt 

Semsvann, og vedlikehold av Tveiterfossbrua. 
 Sikre tilstrekkelige grøntarealer rundt skoler og 

barnehager ved nybygg og rehabilitering. 
 Etablere friluftsbaser og møteplasser ved 

nærmiljøsentralene og ved barneskolene. 
 Etablere flere parkområder. 
 Etablere flere fiskebrygger. 
 Etablerer flere hundejorder. 
 Sørge for funksjonelle utsettingsplasser for kano, 

kajakk og brett. 
 Etablere en paraplyorganisasjon for miljø- og 

friluftsorganisasjoner. 
 

 Videreutvikle Føyka med Tuftepark, kunstgress og innendørs skatepark 
 Videreutvikle Solli med rulleskiløype og skiskytterområde  
 Oppussing av Risenga svømmehall 
 Ungdomshus/klubbhus med aktiviteter på Holmen 
 
Strategi 2: Sikre muligheter for kortreist friluftsliv. 
 
Studier viser at jo lenger unna man bor fra friområder, skog/mark/fjell, 
idrettsanlegg og treningssenter, jo lavere er aktivitetsnivået.21  
 
Mange innbyggere i 
Asker har tilgang til 
kortreist friluftsliv fra 
naturens side med store, 
sammenhengende 
friluftsområder i marka 
og langs sjøen.  Disse 
områdene er sikret mot 
nedbygging gjennom 
Markaloven, 
kommuneplanen, og den 
generelle 
byggeforbudssonen langs 
sjøen. Eksempel på 
anlegg som er kortreist 
er skianlegget på 
Eidsletta. Anlegget ligger 
i lokalmiljøet på 
Gullhella, og det har 
snøkanonanlegg og trase 
på 1 kilometer.   
 
For andre igjen ligger 
imidlertid 
friluftsområdene et 
stykke fra der de bor, slik 
at det blir vanskelig å komme seg dit uten å kjøre bil.   
             
Det skal bli enkelt å være aktiv i sitt eget nærmiljø i forhold til 
friluftslivsaktiviteter. Både av miljømessige hensyn og for å gi et mer sosialt og 
attraktivt tilbud, og for å tilrettelegge for mer fysisk aktivitet, bør nye arenaer for 
friluftsliv i større grad tilrettelegges i tettstedene og i de mest konsentrerte 
boligområdene våre.  Her kan det lages møteplasser for aktivitet av mer urban 
karakter, rettet mot barn- og unge. I tillegg kan det tilrettelegges for mer 
tradisjonelle parkområder med variert utforming som tiltrekker seg flere grupper.  
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Kommunens grønnstruktur er viktig som basis for å kunne tilrettelegge arenaer 
for friluftsliv. I tillegg til de store naturområdene, må det sikres grønne 
forbindelser mellom sjøen og  
Marka, gjennom kulturlandskapet, på kryss og tvers i boligområdene og fra 
boligområdene og inn til tettstedene. 
 
For å ivareta dette skal Asker kommune i 2016 utarbeide en strategi for 
grønnstruktur (Grøntplan), som særlig har fokus på disse forbindelseslinjene. 
Sikring av grønne korridorer med store og små vassdrag, turveier, kjerreveier, 
lysløyper, nymerkede turstier og åpning av stengte smett og snarveier. Dette vil 
kunne skape et nett av attraktive bevegelsesårer, på vei til skole, bolig, tettsted 
eller større friluftsområder.  Med et slikt tilbud vil det være lettere å utøve 
friluftslivsaktiviteter der man bor.    
Det er en utfordring i forhold til bruk 
av regulerte friområder, som kan være 
arenaer for egenorganisert aktivitet, at 
mange områder er i privat eie. Det 
foreslås derfor å opprette en 
tverretatlig gruppe som jobber med 
innløsning/kjøp/bruksavtaler og 
opparbeidelse av regulerte 
grøntområder (turveier, friområder, 
smett og snarveier).       (foto: T.A. Midtbø) 
 
Senterstrukturen i Asker kommune har 5 definerte tettsteder.  Ved utvikling av 
nye tettsteder på Holmen og Dikemark vil fokus på kortreist friluftsliv og 
møteplasser med aktivitetstilbud, kunne være med å legge premisser for 
tettstedsutviklingen helt fra starten av. 
 
I videreutviklingen av Heggedal og Asker sentrum jobbes det kontinuerlig med 
dette temaet i de nye reguleringsplanene.  Tettstedet Vollen, som tilnærmet er 
ferdigutviklet, har allerede et velfungerende område for friluftsliv i samspillet 
mellom skoleanlegg, kyststi og badeområder. Gjennom nye reguleringsprosesser 
vil det bli jobbet videre med å komplementere en kyststi langs sjøen også for det 
indre av Vollenbukta.  
 
De store boligområdene som er under planlegging på Billingstadsletta vest og på 
Landås-/Hønsjordene, må tilrettelegges med gode forbindelseslinjer ut til 
eksiterende stinett og romme egne møteplasser der fysisk aktivitet får gode 
vilkår.   
 
Idretts- og kulturorganisasjonene har egne fellesråd som skal ivareta interesser 
mellom lagene og kommune. Dette er regulert i egne politisk vedtatte 
samarbeidsavtaler.  Når det gjelder friluftsliv mangler et slikt bindeledd. På sikt 
kan det tenkes at dette bør etableres i Asker. 
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Prioriterte tiltak: 
 Etablere rundløyper i bolignære 

strøk 
 Etablere: 

o Tursti langs Askerelva 
o Turvei fra Heggedal til 

Asker sentrum. 
o Turvei langs Neselven 

mellom Holmen og 
Vestmarka. 

o Kyststi frem til Bærum 
grense.  

 
Andre tiltak: 
 Etablere: 

o ridestier 
o helårs lysløyper 
o Vintervandreløyper 
o sykkelløyper sommer og 

vinter 
o flere kultur og naturstier i 

kulturlandskapet 
 Oppgradere/oppføre toaletter i 

friluftsområder (se egen tabell) 

Strategi 3: Jobbe for et godt sti- og løypenett 
 
I Asker er det totalt ca. 146 kilometer med merkede løyper, og 123 kilometer 
oppkjørte skiløyper.  I tillegg kommer alle smett og snarveier som ikke er 
tallfestet eller registrert, og skiløyper som Skiforeningen ikke preparerer. Det kan 
på sikt bli utfordrende med skiløyper, særlig i nærområdene, med ventende 
endringer i klima.  
 
Gjennomgående turveitraseer 
I Kommuneplanen er det fire gjennomgående turveitraseer som vil 
bli prioritert i inneværende kommuneplanperiode22:  

 Turvei mellom Heggedal og Asker sentrum  
 Turvei langs Askerelven fra sentrum til Semsvannet 
 Turvei langs Neselven mellom Holmen og Vestmarka  
 Ferdigstilling av kyststien frem til Bærum grense 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rundturer 
Asker Turlag og Asker kommune 
viderefører arbeidet med å merke 
rundløyper i bolignære strøk.  Det 
er et mål at alle skal ha mindre enn 
250 meter fra bosted til nærmeste 
tursti.  Disse rundløypene kan også tilrettelegges 
som kultur- og natursti. Dette er stier med 
opplevelser på veien, for eksempel 
informasjonsplakater om geologi og historie. 
 
Nye aktiviteter 
Friluftslivet utvikles og nye typer aktiviteter 
oppstår.  For å møte utfordringene bør det i 
større grad tilrettelegges egne traseer for de 
forskjellige aktivitetene; gange, sykling, ridning, 
langrenn og hundekjørere. Det er spesielt 
kommet innspill om å etablere særskilte ridestier 
og sykkelløyper i forbindelse med arbeidet med 
denne planen. 
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Prioriterte tiltak: 
 Preparere skiløyper i bolignære områder. 
 Informere om aktiviteter og anlegg som 

finnes. 
 Sette opp turtellere på utvalgte tellepunkt. 

 
Andre tiltak: 
 Sette av tilskuddsmidler i Handlingsprogram 

til nærmiljøtiltak. 
 Etablere utlånssentral for utstyr ved 

nærmiljøsentralene eller ved andre 
kontaktpunkt. 

 

Dette handler også om å utnytte 
de eksisterende anleggene på nye 
måter. Helårs lysløyper vil kunne 
øke bruken av disse i 
sommerhalvåret, og en 
tilrettelegging for gående i utvalgte 
skiløypetraseer vil kunne motivere 
til økt aktivitet hos de som 
nødvendigvis ikke ønsker å gå på 
ski.  
 
Oppgradering av friluftstoaletter 
Det er mange friluftstoaletter rundt 
omkring på friluftsområder i Asker. 
Mange av disse er utdaterte og slitte. Enkelte steder mangler det også 
toalettmuligheter.  
 
Strategi 4: Motivere innbyggerne til å bli mer fysisk aktive i nærmiljøet. 
 
Skiløypepreparering i bolignære områder vil kunne være et virkemiddel for å få 
innbyggerne mer fysisk aktive i nærmiljøet. En annen motivasjonskilde kan være 
at det plasseres ut flere turtellere i friluftsområdene.   
 
I planprosessen har det kommet innspill på at det kan være en viktig oppgave å 
informere (og motivere) bedre om hvilke muligheter som finnes. Det har også 
blitt etterlyst et sted man kan få kunnskap om anlegg og aktiviteter, og et sted 
man kan låne utstyr. Det foreslås at nærmiljøsentralene kan ha en større rolle i 
forhold til dette.  Pr. januar 2016 finnes det nærmiljøsentraler i Heggedal, 
Borgen, Hasselbakken og Sem (NaKuHel). Det kan eventuelt finnes andre 
løsninger på dette i områder av Asker som ikke har nærmiljøsentral. 
 
I tillegg etterlyses det utlånssentraler 
for (sports)utstyr. Eksempel på et 
slikt utlånsprosjekt er Bua.no som er 
utlån av sportsutstyr i forbindelse 
med prosjektet «Sunne kommuner». 
Heggedal Nærmiljøsenter 
administrerer allerede, på vegne av 
Asker kommune, 30 sykler som skal 
stilles til disposisjon for skoleklasser 
til bruk i sykkelparken i Heggedal. 
     
       Sykkelpark i Heggedal (Foto: Mari Gabrielsen) 
 
Strategi 5: Utvikle anlegg for friluftsliv og nærmiljø. 
Det lovpålagte kravet i forbindelse med spillemiddelordningen krever at man har 
utarbeidet et prioritert og uprioritert handlingsprogram for utbygging av frilufts- 
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og nærmiljøanlegg (både kommunale og private prosjekt).23  Tabellen nedenfor 
viser en slik oversikt. Prioritert liste inneholder også prosjekt som allerede er 
politisk vedtatt eller er i prosess. 
 
Rekkefølgen på tiltakene foreslått ikke innbyrdes prioritert. Anleggene er angitt 
pr. anleggskategori, og de er påført opplysninger om eventuell finansiering, 
eierskap og kilde.  
 
Gjennomføring av prioriterte tiltak forutsetter bevilgning i Handlingsprogrammet, 
og/eller privat finansiering. Listen revideres hvert fjerde år. Listen over 
spillemiddelprosjekt rulleres hvert år i forbindelse med Handlingsprogrammet. 
 
Tab. nr. 1: Prioriterte nærmiljø- og friluftsanlegg (ikke innbyrdes rekkefølge). 
Prosjekt Kommentar 

Nærmiljøanlegg  
Ballbinger ved skoler Innspill fra skolene og Eiendom, drift og forvaltning. 

Rehabilitering av eksisterende ballbinger. 
Merraneset, sandvolleyballbane og 
treningspark. 

Innspill fra Konglungen Vel.  

Hvamodden, sandvolleyballbane og 
petanquebane. 

Innspill fra Søndre Nesøya vel. 

Frisbeegolfbane. Utstyr innkjøpt. Etablering gjenstår. 
Parkouranlegg. Ref. KIF-planen. Anbefales i tilknytning til sentrum og i 

forbindelse med øvrig tettstedsutvikling. 
Vollen hinderløype. Innspill fra skolene i Vollen, og fra Vollen Ungdomslag. 
Friluftsanlegg  
Friluftsbase Sem Ref. HP-2016-19. Avsatt kr. 1,5 mill. i 2016. Lokalisering ikke 

avgjort. 
Bryggesti Grønsund/kyststi Ref. HP 2016-19. Avsatt 2,5 mill. i 2017.  
Lys i trimtrapp Myrabakken Innspill fra brukere. Optimalisering av bruk. 
Tveiterfossen bru  Rehabilitering. Behov for universell utforming spilt inn av 

brukere. 
Lysløyper Behov for rehabilitering 
Turvei mellom Heggedal og Asker  Ref. Kommuneplanen.  
Turvei langs Askerelven fra sentrum til 
Semsvannet.  

Ref. Kommuneplanen.  

Turvei langs Neselven mellom Holmen 
og Vestmarka 

Ref. Kommuneplanen. 

Kyststi til Bærum grense Ref. Kommuneplanen.  
Ridestier Spilt inn av brukere. Behov for særskilte ridestier i nærheten av 

rideanleggene. 
Oppgradering eller rehabilitering av 
frluftstoaletter. 

Sjøstrand (finansiert 2016), Merraneset, Gjellum, Spira, 
Ulvenvannet, Flåbekk, Semsvann, Rabben, Hestesund, Langåra 
og Finsrudvann. 
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4.0 Innsatsområde Inkludering 
 

 
«Bedre folkehelse for alle, med et ekstra fokus på grupper med 
levekårsutfordringer»24 (Kommuneplanen, Asker 2014) 

 

 
Det er tydelig føringer både lokalt, regionalt og nasjonalt på å tilrettelegge mer 
for mennesker som av ulike grunner trenger spesiell tilrettelegging for å være 
fysisk aktive. Eksempler på dette er eldre, mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, barn i lavinntektsfamilier, mennesker med levekårsutfordringer, 
mennesker med psykiske helseutfordringer, rusutsatte, arbeidsledige og 
flyktninger.  
 
Hva slags tilrettelegging den enkelte kan ha behov for gjennom livet varierer. 
Noen har behov for et lavterskeltilbud i en vanskelig fase i livet, mens andre har 
behov for omfattende tilrettelegging gjennom hele livsløpet.  Noen har behov for 
en fysisk tilrettelegging av aktivitetene, mens for andre er det vesentlig å føle 
seg inkludert i aktiviteten og det sosiale miljøet. For andre er økonomi en 
barriere for deltakelse.  
 
Mål, strategi og tiltak for tilrettelegging for utsatte grupper fremkommer i alle 
innsatsområdene. I innsatsområdet Hverdagsaktivitet handler det om at alle skal 
få muligheten til å bevege seg mer i hverdagen, til skole, jobb og fritidsaktivitet. 
I innsatsområdet Egenorganisert aktivitet er det tilrettelegging i nærmiljøene 
som er omtalt, og i innsatsområdet Idrett sier man at idretten har en rolle i 
forhold til å aktivisere grupper med behov for spesiell tilrettelegging.  
 
I dette innsatsområdet, inkludering, omtales spesifikke tiltak for å tilrettelegge 
litt ekstra. I tillegg omtales informasjon og kunnskap om fysisk aktivitet.  Sist 
men ikke minst, handler det om universell utforming av ulike typer anlegg. 
    
Det er valgt å ikke fokusere på enkeltgrupper, men heller å tilrettelegge slik at 
alle kommunens innbyggere skal kunne finne et tilbud som passer, uavhengig av 
funksjonsnivå. Mål, strategier og tiltak som er foreslått tar derfor utgangspunkt i 
ulike typer aktiviteter eller anlegg, og ikke for spesifikke grupper.  
 
Felles for innspillene er at gruppene de representerer har svært ulike 
utfordringer. Av den grunn kan arbeidet med inkludering være vanskelig. Det 
kan også være problematisk å nå aktuelle brukere. Blant annet er taushetsplikt 
rundt brukernes situasjon noe som bidrar til at dette er et utfordrende område.   
 
Gode eksempler på tiltak for fysisk aktivitet og inkludering. 
I Asker er det mange gode tilbud til innbyggere som har behov for spesiell 
tilrettelegging, enten det er kommunen, idrettslag, speiderforening, 
friluftsorganisasjoner eller andre som organiserer det.  
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Eksempler vises i tabell nedenfor. Listen er utarbeidet med tanke på at den kan 
utvikles videre og benyttes i forbindelse med informasjon om og samarbeid rundt 
aktivitetene.  Det har vært et gjennomgående behov i alle innsatsområdene at 
det mangler oversikter eller kontaktledd for informasjon. Dette kan være starten 
på det. Foreløpig er det registrert aktivitetstilbud i regi av Asker kommune og 
Aktiv Fritid, NaKuHel, seniorsentrene og idrettslagene. 
 
Tab. nr.2: Eksempel på aktiviteter – Inkludering. 
Navn/Aktivitet Hvem Hva 
IdrettsGlede AIR/alle idrettslagene Idrettstilbud til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne og flerkulturelle. 
 Warya 
 Asker Cricketklubb 
 Asker Azad Sports 

Club 

Idrettslag Idrettslag med flerkulturelle. 

Gatelag Asker Fotball Fotballag for personer med rusutfordringer. 
Asker United Asker Fotball Fotballag for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. 
IdrettsGlede Tennis Asker Tennisklubb Tennistilbud for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. 
Allidrett  Asker Skiklubb For barn med nedsatt funksjonsevne. 
SalVill Asker Skiklubb Salaktivitet til musikk for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. 
Stay Active Asker Skiklubb Lavterskeltilbud for ungdom 
Teen-Acro Holmen Tropp og Turn Lavterskeltilbud for ungdom. 
Vill i Vann Asker Svømmeklubb Lavterskeltilbud for ungdom. 
Svømmeskolen Asker Svømmeklubb Instruktører med spesialkompetanse som følger 

opp barn og unge som deltar i det ordinære 
aktivitetstilbudet og som har tilretteleggingsbehov. 

Fun Friday AIR/Asker Snowboard og 
Freestyle klubb. 

Åpen hall for ungdom fredag kveld 

Skywalker Asker Basketball Club Basketball for elever ved 6 skoler, delvis med stor 
kulturell tilstrømming. 

Snowboardanlegg Asker Snowboard og 
Freestyle klubb 

Anlegg etablert ved flyktningmottakene på Hvalstad 
og Dikemark 

Padle-, Boccia- og 
vanntrimgruppe 

Asker Helsesportlag 
 

Idrettslag med aktiviteter for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. 

Turgrupper NaKuHel For alle, tilpasset tempo og lengde på tur. 
«Tur- og Trivsel» - 
grupper.  

NaKuHel Friluftsliv, tur, kultur, matlaging og sosialt samvær 
for hjemmeboende personer med dement. 

«Vennegruppa» for barn 
8-12 år og «Ung i friluft» 
for ungdom 13-17 år. 

NaKuHel Friluftslivsaktiviteter, matlaging, kontakt med dyr, 
fysisk aktivitet tilrettelagt for barn og ungdom som 
faller utenfor ordinære fritidstilbud. 

RoSeGrupper NaKuHel Tur, matlaging, samtaler m.m. for voksne som har 
behov for tilrettelagt tilbud. 

Friskliv barn 7-12 år, og 
Friskliv unge 13-16 år. 

Aktiv fritid,  
Asker kommune 

Fysisk aktivitet/ trening for inaktive barn og unge 
med fokus på glede og mestring, og med fokus på 
videre integrering til ordinære aktiviteter. 

Aktiv på Dagtid Aktiv fritid,  
Asker kommune 

Et bredt tilbud av ukentlige aktiviteter for alle som 
bor i Asker og er helt eller delvis utenfor 
arbeidslivet. 

Inkluderende 
gruppeaktiviteter  

Aktiv fritid,  
Asker kommune 

En rekke gruppeaktiviteter innen fysisk aktivitet for 
barn, unge og voksne som et tilbud gjennom 
støttekontakt-tjenesten. 

Rickshaw-sykler Solgården sykehjem, 
Heggedal Nærmiljøsentral 
og NaKuHel 

Sykler med plass til fører og passasjer med hensikt 
å få eldre og andre muligheter til å komme ut i 
nærmiljøet. 

Aktiviteter for seniorer Seniorsentrene Trimgrupper, dansegrupper, turgrupper, stavgang, 
bowling, skidager og aktivitetsdager. 
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Måleindikatorer:  
IN.1. Økning i antall lavterskeltilbud i idrettslag. 
 
IN.2. Årlig prosentvis økning i antall organiserte aktiviteter 
for mennesker 60 +.  
IN.4. Andel idrettsanlegg som tilfredsstiller krav om 
universell utforming.  

 (se detaljer vedlegg 3) 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

  

Mål for Inkludering: 

Alle innbyggere i Asker har mulighet til 
bevegelsesglede på sine premisser 

 

Strategier: 
1. Tilrettelegge for økt fysisk 

aktivitet 
 

2. Fremme kunnskap om fysisk 
aktivitet 

 
3. Sikre at anlegg og områder 

er universelt utformet 
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Prioritere tiltak: 
 Innføre aktivitetskort for 

inkludering av barn i kultur og 
idrett. 

 Opprette turtilbud som Tur- og 
vennegrupper, nærturer i 
nærmiljøene og «seniorturer» for 
flere. 

 Frivillige organisasjoner og andre 
oppretter og gjennomfører 
aktivitetstilbud i lokalmiljøene. 

 Ivareta transportbehov som del av 
planlegging av aktiviteter. 

 
Andre tiltak: 
 Etablere tilskuddsordning som skal 

stimulere frivillige organisasjoner 
og andre til å opprette 
aktivitetstilbud. 

 Etablere tilskuddsordninger som 
sikrer barn i lavinntektsfamilier 
mulighet til å delta på aktiviteter. 

 Samle en pool av frivillige. 
 Lage kart med turforslag. 

 
 

Strategi 1: Tilrettelegge for økt fysisk aktivitet 
 
I arbeidet med planen har det 
vært ulike workshops med 
frivillige organisasjoner, 
kommunale avdelinger og andre 
som på ulike måter arbeider med 
grupper som har behov for 
spesiell tilrettelegging. Forslag til 
tiltak er blant annet utarbeidet 
med bakgrunn i disse dialogene. 
 
Aktivitetskort. 
Kommunestyret har bevilget  
kr. 300.000,- for å innføre 
aktivitetskort i Asker for både 
idretts-, og kulturtilbud 
(Handlingsprogrammet for 2016- 
19).25 Et slikt aktivitetskort er 
prøvd i flere kommuner, bl.a. i 
Skedsmo. I tillegg har 50 
kommuner innført noe som heter 
«Opplevelseskortet», som er et 
kort for utdeling til barn, med 
utgangspunkt i utfordringen for 
barn i lavinntektsfamilier.  
 
Tilskuddsordninger. 
Tilskudd kan motivere til oppstart av nye tilbud. Asker Idrettsråd (AIR) mottar 
støtte for å ivareta oppgavene i IdrettsGlede. Dette startet som et prosjekt, men 
videreføres nå i drift i regi av Asker Idrettsråd. Fra høsten 2015 gjaldt ordningen 
også for alle personer med behov for tilrettelagt aktivitet.  
 
Transportutfordringer er et behov flere ha spilt inn. Det finnes brukergrupper 
som ikke har muligheter til forflytning på vanlig måte og som er avhengig av 
henting til og fra sine aktiviteter.  Kommunestyret vedtok den 8.desember 2015 
totalt kr.300.000,- i transportordning til ressurssvake. En ordning som er påtenkt 
gjennomført i samarbeid med Frivillighetsutvalget. 
 
Skibuss til Solli er et eksempel på et tiltak for de som ikke har muligheter for 
annen type transport. 
 
Strategi 2: Fremme kunnskap om fysisk aktivitet 
 
Felles for mange av innspillene til planen går på informasjon og kunnskap om 
fysisk aktivitet. Det savnes et kontaktledd som har inngående kunnskap om det 



36 
 

 
Prioriterte tiltak: 
 Fremme sak om «Plan for 

universell utforming»  
 Utbedre mangler i forhold til 

universell utforming ved 
idrettsanleggene i Holmen 
og Vollen i henhold til 
rapport fra 2015. 

 Sette ut benker ved 
turveier og møteplasser. 

 Strøing og brøyting av 
gang- og sykkelanlegg. 

 
Andre tiltak: 
 Installere lys på gangveier. 
 Anlegge rullestoltraseer. 
 Fjerne høye fortauskanter 

ved kryss. 
 Sette opp rekkverk i bratte 

bakker. 
 Tilby gratis brodder ved 

nærmiljøsentralene. 
 Asfaltere adkomst til 

Solheimsbukta. 
 Anlegg rullestolrampe på 

Hvamodden. 
 

Prioriterte tiltak: 
 Nærmiljø- og 

frivillighetssentralene som 
arenaer for formidling av 
kunnskap om fysisk aktivitet. 

 Drive veiledende og 
holdningsskapende arbeid for å 
skape forståelse for hvor viktig 
det er med fysisk aktivitet.  

 

som finnes av ordinære og tilrettelagte tilbud i kommunen. Samt det å 
koordinere informasjon om anlegg, turforslag, kart, transportløsninger med mer.  
 
På grunn av dette er det et behov for å 
kartlegge styrker og svakheter i 
informasjonsflyten mellom kommunen, 
organisasjonene, næringslivet, 
frivilligheten og befolkningen. Dernest å 
utvikle kommunens nettsider videre, 
opprette en koordinatorfunksjon for fysisk 
aktivitet eller å utnytte andre eksisterende 
kanaler på nye måter, for å sikre god 
kommunikasjon, informasjon og 
veiledning til grupper med særskilte 
behov. 
 
En mulig organisering av kunnskapsformidling er å legge dette til 
nærmiljøsentralene/frivillighetssentralene/innbyggertorgene.  
 
Strategi 3: Sikre at anlegg og områder er universelt utformet  
 
Det er kommet innspill til planen om fysisk utforming av uteområder som lys i 
gangveier, strøing av veier, benker og 
rullestoltraseer. Det er også kommet 
innspill om at enkelte gang- og sykkelveier 
er bratte og uten rekkverk. 
 
Et innspill som har kommet opp flere 
ganger er utsetting av benker på 
ferdselsårer; stier, gangveier, møteplasser, 
friareal osv. 
 
Asker kommune har vedtatt å utarbeide en 
«Plan for universell utforming» i løpet av 
2016. Universelt utformede anlegg er en 
viktig forutsetning for at mennesker med 
behov for spesiell tilrettelegging kan være i 
fysisk aktivitet.  Ulike grupper krever også 
gjerne ulik tilrettelegging. I forbindelse 
med denne saken kan det bli aktuelt med 
registrering av status for utvalgte anlegg i 
Asker. 
 
I 2015 ble det gjennomført en kartlegging 
av idrettsanlegg i Holmen og Vollen 
vedrørende universell utforming.26 
Kartleggingen avdekket noen mangler, og 
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det foreslås at disse utbedres.  
 
Det er ikke alle anlegg i Asker som har slik tilrettelegging. Et eksempel er Asker 
skiklubb vannsportsanlegg i Solheimsbukta. Klubben har ønske om at det legges 
asfalt på veien ned til kajakkhuset for å bedre tilgangen for bevegelseshemmede. 
 

 
 

  
     Baderampe Hvalstrand bad (foto: I. Drivenes) 
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5.0 Innsatsområde Idrett 
 

 
«Gjennom idrett utvikles vi fysisk og mentalt. Idrett er en kilde til glede, 
overskudd og fysisk og psykisk mestring»  

(Den norske idrettsmodellen.M.st.nr. 26)   
 

 
Idrettens rolle 
«Den norske idrettsmodellen», stortingsmelding nr. 26, gir en god beskrivelse av 
hvilken betydning idretten har. Gjennom idrett utvikles vi fysisk og mentalt. 
Idrett er en kilde til glede, overskudd og fysisk og psykisk mestring.  Den gir 
sosialt fellesskap og en fellesskapsorientering og har videre en 
samfunnsbyggende funksjon. 
 
Idrett gir trygge oppvekstvilkår, rekrutterer bredt, og er en viktig 
inkluderingsarena. Idrettsaktivitet gir også møteplasser på tvers av generasjoner 
og sosiale skillelinjer, og den har en stor publikumsappell. 
 
Idretten har videre en rolle som verdiskaper, spesielt i forhold til barn- og unges 
oppvekstvilkår, og i forhold til Askers posisjon som en attraktiv idrettsbygd. 
Idretten er med på å skape samfunnsendringer samtidig som organisasjonens 
egenverdi blir opprettholdt.27 
 
Idrett er også inkludering, og idrett er folkehelse. Idrett er med og fremmer 
helse og forebygger sykdom. Idrett har også stor plass i skolen. Man ser for 
eksempel at det etableres flere og flere aktivitetstilbud etter skoletid (i SFO-
tiden) med idrett på programmet. 
 
Idrett og fysisk aktivitet skal være for alle. Idretten innebærer trenings- og 
konkurransevirksomhet, men den kan også ha karakter av egenorganiserte 
trenings- og mosjonsaktiviteter. 
 
 «Den norske idrettsmodellen» sier at alle skal ha mulighet til å drive idrett og 
fysisk aktivitet i form av trening og mosjon på det nivå de selv ønsker. Videre at 
idretten skal sikres gode rammevilkår for å gi grunnlag for et omfattende og 
inkluderende aktivitetstilbud. Det legges særlig vekt på å utvikle attraktive tilbud 
til barn og ungdom. Toppidretten skal styrkes ut fra dens rolle som 
identitetsskaper og dens bidrag til en positiv prestasjonskultur i det norske 
samfunn.  Toppidrettsutøvere skal derfor gis treningsmuligheter som bidrar til 
prestasjoner på internasjonalt toppnivå innenfor etisk forsvarlige rammer. 
 
Idrett i Asker 
Det vises til Kunnskapsgrunnlaget for en ytterligere beskrivelse av idrett i Asker 
når det gjelder tall og fakta.28 Nedenfor vises en punktvis oppsummering av 
sentrale funn. 
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 Av Askers vel 60 000 innbyggere har totalt 24 000 medlemskap i idrettslag. 
Det er 62 idrettslag pr. februar 2016. Av barn og unge i Norge mellom 6 og 
12 år er 83 % med i organiserte aktiviteter i idretten, en økning på 6 % fra 
2005. Det finnes ikke tilsvarende tall fra Asker, men det antas at tallene er 
minst like høye i Asker.  

 
 Fotball er den største idretten i antall medlemskap, dernest turn, rytmisk 

gymnastikk og ski (se figur nedenfor). I aldersgruppen 13-19 år ser man et 
frafall på 50 % fra den organiserte idretten. Det betyr ikke nødvendigvis at 
disse tenåringene blir mindre aktive, men det er dreining fra organisert 
aktivitet til mer egenorganisert aktivitet.  

 
Figur nr. 2: Antall medlemmer i de ti idrettene med flest medlemmer i aldersgruppen 6-12 år. 
2015. 

 
 
 
Figur nr. 3: Antall medlemmer i de ti idrettene med flest medlemmer i aldersgruppen 13-19 år. 
2015. 

 
 
 Flere idrettsutøvere fra Asker hevder seg hvert år i toppen både nasjonalt og 

internasjonalt. I 2015 tok idrettsutøvere fra Asker hele 121 mesterskapstitler.  
 
 Idrettsanleggene i Asker brukes hver eneste helg utenom høytider og i juli til 

ulike typer idrettsarrangement.  
 
 Idrettslagene i Asker aktiviserer grupper med behov for spesiell 

tilrettelegging. Eksempel på dette er Asker svømmeklubbs gruppe for 
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integrerte, IdrettsGlede, Gatelaget, Asker United, SalVill, Villivann, StayActive 
og FunFriday.  
 

 I Asker er det investert for ca. en halv milliard kroner de siste fem årene i 
idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg. For disse har man mottatt til sammen 70 
millioner i spillemidler. Den største investeringen er bygging av Holmen 
svømmehall til erstatning for gamle Landøya bad. Kunnskapsgrunnlaget 
inneholder fullstendige lister over alle investeringer, både kommunale og 
private. 

 
Status i idrettslagene. 
Asker Idrettsråd (AIR) har deltatt aktivt i arbeidet med KIF-planen.  I den 
forbindelse er bakgrunnsdokument utarbeidet av Asker Idrettsråd samlet i en Del 
4: Underlagsdokumenter fra Asker Idrettsråd.29 Bakgrunnsdokumentet har 
dannet noe av bakteppet for innhold i dette idrettskapittelet i KIF-planen.  
 
Høsten 2015 gjennomførte Asker Idrettsråd en brukerundersøkelse blant 
idrettslagene i Asker. Undersøkelsens intensjon var å kartlegge idrettslagenes 
utfordringer og behov. I rammen nedenfor vises hovedfunn av denne. 
 
Figur nr. 4: Oppsummering av Asker Idrettsråd brukerundersøkelse av idrettslagene høsten 2015. 
 
Brukerundersøkelse i idrettslagene 2015.  

 25 idrettslag har svart på undersøkelsen. Dette utgjør 40 % av idrettslagene i Asker. Siden alle de 
store idrettslagene har svart (med noen få unntak) representer svarene 66 % av antall aktive 
medlemmer.  

 De vanligste årsakene til frafall i idrettslagene er skole og annen fritidsaktivitet.  
 18 idrettslag mener at anlegget(ene) ikke har god nok kapasitet eller kvalitet.  
 15 idrettslag mener anleggene har utfordringer i forhold til å tilrettelegge for alle brukergrupper. 
 Det er delte meninger om de kommunale anleggene utnyttes godt nok. De fleste som bruker private 

anlegg mener at disse utnyttes tilfredsstillende. 
 9 idrettslag ønsker å benytte anleggene utover dagens åpningstider. Treningstid i helger trekkes 

særlig fram.  
 17 idrettslag har behov for flere anlegg i kommunen.  
 22 idrettslag opplever samarbeidet med kommunen som godt, og 23 angir samarbeidet med Asker 

Idrettsråd som godt. 
 Lagene setter søkelys på frafall. Noe av problemstillingen i forhold til det er at utøverne gjerne i en 

viss alder velger bort en idrettsaktivitet til fordel for en annen.  
 Det er en tendens mot at de små idrettslagene har utfordringer. Disse er helt og holdent 

foreldredrevet og med meget begrensede ressurser i form av anlegg, antall medlemmer og økonomi.  
 Små nisjeidretter ser ut til å ha utfordringer.  Et eksempel er Trial, ulike kampsportidretter og 

aktiviteter som aktiviserer flerkulturelle miljø som cricket og amerikansk fotball. 
 
 
 
Analyse av idrettenes anleggsdekning. 
I dette kapittelet gjøres det en analyse av anleggsdekning av idrettsanlegg i 
Asker. Kapittelet tar for seg idretter med høyest medlemstall. For øvrige idretter 
vises det til vedlegg 2 i Del 4: «Idrettene i Asker– definering av 
utfordringsbildet». 
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Type anlegg Antall 
SUM 108 
Fotballbane 36 
Gymsal 19 
Tennisanlegg 9 
Flerbrukshall 8 
Friidrettsanlegg 7 
Vannsportanlegg 7 
Vinteranlegg 5 
Hestesportanlegg 6 
Skyteanlegg 5 
Svømmehall 2 
Golfanlegg 1 
Turnhall 1 
Ishaller 2 
 
 

Tabell til høyre viser antall idrettsanlegg i 
Asker. I Kunnskapsgrunnlaget vises en 
fullstendig oversikt over anleggene. Der 
vises også en liste over hvilke anlegg som er 
bygget i forrige planperiode. 
 
I Asker er det forventet en økning i antall 
barn og unge på 18 % innen 2030. 
Lokalområdene Dikemark og Heggedal, vil 
oppleve størst prosentvis befolkningsvekst.  
I nominelle tall er det Sentrale Asker som vil 
få høyest økning. På Nesøya og i Vollen vil 
det i være liten vekst fram mot 2030. 
Det er et bredt tilbud av aktiviteter i Asker, 
og disse aktivitetene foregår både i 
kommunale og private anlegg, i 
spesialanlegg og i flerbruksanlegg. 
        Tab. nr. 3: Idrettsanlegg i Asker. 
 
I kunnskapsgrunnlaget er det gjort en sammenligning av anleggsdekning for 
svømmehaller, ishaller, idrettshaller og fotballbaner. Tabellen nedenfor viser en 
sammenstilling av denne anleggsdekningen.  
 
Tab.nr. 4: Antall anlegg etter type. Totalt, per innbygger og per medlem. 2015.  

Type anlegg Antall 

Innbyggere 
6-19 år per 
anlegg 

Innbyggere 
per anlegg 

Medlemmer 
per anlegg 

Svømmebassenger 12,5 m og større. Åpne for 
publikum. Ikke varmebasseng. 2 5 894 29 786 684 
Ishaller 2 5 894 29 786 540 
Spilleflater idrettshall 20 x 40 meter 7 1 684 8 510 351 
Fotballbaner 36 327 1 655 126 
 - Kunstgressbaner 12 982 4 964 377 
Turnhaller 1 11 787 59 571 2 401 
 
Turn 
Tabellen over viser at det er turnidrettene, som består av Rytmisk gymnastikk 
(RG), apparatturn og troppsgymnastikk, som har den laveste dekningen når man 
ser på antall innbyggere og medlemskap pr. anlegg. I 2013 ble det ferdigstilt en 
helt ny turnhall i kommunen og denne hallen har vært et stort løft for 
turnidrettene. Til tross for dette rapporteres det om et stort behov for nye 
arealer tilrettelagt for turn, og den nye turnhallen dekker ikke behovet.  
 
De tre grenene som representerer turn har alle ulike krav til anlegg. RG har 
behov for en hall med minimum 9 meter takhøyde og behøver et spesielt gulv 
(såkalt RG-gulv). Apparatturn trenger ulike fastmonterte apparater og troppsturn 
er arealkrevende med 3 grener (tumbling, hopp og frittstående). 
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RG trener i dag i Askerhallen, den eneste hallen med tilstrekkelig takhøyde. 
Gulvet i Askerhallen er imidlertid ikke tilfredsstillende. Dette er av betong og 
tilfredsstiller ikke kravene.   
 
Apparatturn og troppsturn trener i Holmen Turnhall og i Holmen fjellhall (dvs. 
både i den nye og gamle turnhallen). Lokalene for turn i Holmen fjellhall er små 
og tilfredsstiller ikke idrettens krav til takhøyde, ventilasjon m.m. De er derfor 
ikke tatt med i tallgrunnlaget over.  
 
Det foreslås å se på denne spesielle utfordringen i forbindelse med flere nært 
forestående prosjekter: oppgradering av Askerhallen, eventuell utvidelse av 
Leikvollhallen (c) og utnyttelse av idrettsflatene i en eventuell velodrom i 
Langenga. Det ble i februar 2016 vedtatt å oppgradere Askerhallen som 
treningshall innenfor en kostnadsramme på 25 millioner inkl. mva. Følgende 
arbeider forutsettes gjennomført innenfor denne rammen: 

 Nytt idrettsgulv og vannbåren varme i idrettshallen  
 Komplett utskiftning av elektrisk anlegg  
 Utskiftning av eksisterende takisolasjon, tilleggsisolering og ny taktekking 
 Etterisolering og ny kledning på gavlvegg (idrettshallen) 
 Drenering/sikring mot vanninntrenging i kjeller 
 Diverse brannsikringstiltak 

 
Legger man nytt gulv tilpasset RG i Askerhallen vil dette få konsekvenser for 
treningstid på kveldstid til andre idretter (badminton), og på dagtid (Bleiker 
videregående skole). Med andre ord må det finnes erstatningslokaler til disse 
gruppene.  
 
Fotball 
For fotballbaner så ser man at dekningen er relativt tilfredsstillende. For 
11’erbaner er det gjort en beregning på at hvert lag får 2,2 timer pr. uke på 
bane (lag 13 år og eldre). Sammenlignet med idrettshaller er dette vesentlig 
høyere dekningsgrad. 
 
Studerer man imidlertid dette nærmere så er det utfordringer knyttet til baner 
for de yngste klassene, de som benytter seg av 5’erbaner og 7’erbaner.  
 
Tab. Nr. 5: Antall innbyggere pr. fotballbane. 
 Asker Bærum  Oppegård 
Antall innbyggere 6-19 år pr. 
fotballbaner (grus, naturgress og 
kunstgress) 

327 291 299 

Antall innbyggere 6-19 år, pr. 
kunstgressbane 

982 1081 2545 

Antall innbyggere pr. 
kunstgressbane 

4964 6368 5200 

 
I 2013 gjorde Asker kommune en kartlegging av fotballens banesituasjon i Asker 
(Komite teknikk, kultur og fritid, saksnr.41/13). Saken viste at det er de 
sentrumsnære områdene inklusiv Borgen, Drengsrud og Holmen som har størst 
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utfordringer i forhold til dekningsgrad for baner for de yngste årsklassene.  Dette 
korresponderer også med kartleggingen Oslo fotballkrets gjorde i samme 
periode, og som også er omtalt i samme sak nevnt over.  
 
I forbindelse med sak om åpningstider (Komite teknikk, kultur og fritid, sak 
12/15 og 31/15) ble det gjennomført en kvalitativ kartlegging av de ulike 
idrettenes utfordringer knyttet til sesonger.30 Klubbene i undersøkelsen gav 
synspunkt på dette med åpningstider av kunstgressbaner, og spesielt 
vinterfotball.  Sesongene utvides, og det er nå aktivitet nesten hele året, i alle 
fall i årsklassene 13 år og oppover. 
 
Asker kommune tilrettelegger ikke for vinterdrift (med unntak av Risenga 
kunstgressbane). Klubber som ønsker å trene om vinteren må bekoste denne 
driften av banene selv.  
 
Asker kommune registrerer også at utviklingen går fra grusbaner og gressbaner 
til kunstgressbaner. Man ser at enkelte grusbaner utnyttes i varierende grad 
fordi lagene velger bort dette til fordel for kunstgressbaner.  Konsekvensen blir 
at det er et stort press på de eksisterende kunstgressbanene. Kunstgressbaner 
har lengre driftstid, er enklere å drifte og er skånsom for utøverne. Pr. februar 
2016 er det tre 7’erbaner med kunstgress i Asker.  Ønske om å omgjøre baner til 
kunstgress har man hatt noen år, og det foreslås at det er de små banene som 
omgjøres til kunstgress. I tillegg foreslås det at man i minst mulig grad bygger 
grusbaner ved skoler, men i stedet bygger kunstgress.   
 
Aktuelle (grus)baner det kan være aktuelt å legge kunstgress på: 
 Billingstadbanen (7’erbane) 
 Hvalstad skole (7’erbane) 
 Torstad skole (7’erbane) 
 Blakstad skole (7’erbane) 
 Føyka øvre (7’erbane) 
 Gjellum (7’er og 9’er) 
 Dikemark (7’erbane) 

Følgende nye kunstgressbaner er planlagt: 
 Dikemark (11’er, Dikemark IF 2016) 
 Vollen (2 stk. 7’erbaner, Vollen Ungdomslag 2016) 

 
Asker kommune rehabiliterer nå kunstgressbanene som er eldre enn 10 år 
(vanlig levetid for kunstgressdekke). Risenga og Arnestad ble rehabilitert i 2015, 
og de øvrige banene blir tatt de kommende årene. 
 
Innendørsidretter/Idrettshaller 
Asker kommune har en innarbeidet måleindikator (BMS-mål) som viser hvor mye 
treningstid pr. uke en lagenhet får i treningstid i idrettshall.  For sesongen 2015 -
16 er dekningsgraden for idrettshallene på 1,49 (1,78 for sesongen 2016/17). 
Det vil si at hver lagenhet (f.eks. «piker 14») får 1,48 timer pr. uke i treningstid. 
Et annet måltall er antall innbygger pr. spillflate, se tabell nedenfor. 
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Vekst i idrettsanlegg i forhold til folketall 
må også gjelde for spesialanlegg. 

Tab. nr. 6: Antall spilleflater i idrettshall 20 x 40 meter. Totalt og fordelt på innbyggerne. 
Spilleflater idrettshall 20 x 40 meter Asker Bærum Oppegård Skedsmo 
Antall spilleflater 7 13 4 8 
Antall innbyggere 6-19 år per anlegg 1 684 1 745 1 273 1 168 
Antall innbyggere totalt per anlegg 8 510 9 283 6 645 6 466 
Sammenligner vi oss med andre kommuner ser vi at Asker har lavest dekning 
etter Bærum. 
 
Det er allerede et vedtak om at det skal bygges idrettshaller ved nye skoler. 
Dermed vil antall nye idrettshaller følge antatt befolkningsvekst, siden det nå er 
rutine for å bygge idrettshaller i stedet for gymnastikksaler. Denne type strategi 
medfører også at idrettshallene blir geografisk spredd i kommunen. For hver ny 
idrettshall som bygges, endres dekningsgraden med ca. 0,20, avhengig av 
medlemsveksten. Dette betyr at når Heggedal skole idrettshall, Landøya skole 
idrettshall, Høn/Landås skole og idrettshall og eventuelt ny hall på Borgen er tatt 
i bruk så er man på ca. 2,0 timer pr. uke i dekningsgrad. 
 
Isidrettene 
Sammenligner vi Asker med andre kommuner ser vi at vi har en bedre dekning 
enn Bærum og Skedsmo når det gjelder innbyggere pr. anlegg, se tabell 
nedenfor. Til sammenligning har Trondheim kommune 3 ishaller, på vel 187 000 
innbyggere. 
 
Tab. nr. 7: Antall ishaller. Totalt og fordelt på innbyggerne.2015. 
Ishaller Asker Bærum Oppegård Skedsmo 
Antall ishaller 2 2 0 1 
Antall innbyggere 6-19 år per anlegg 5 894 11 346 0 9 344 
Antall innbyggere totalt per anlegg 29 786 60 343 0 51 725 
 
Ser man på medlemskap har Asker 540 medlemskap pr. anlegg for ishaller. 
Sammenligner man dette tallet med dekningsgrad for idrettshallene ser man at 
Asker har dobbelt så god dekningsgrad på idrettshaller som på ishaller.  Det er 
derfor nødvendig at man også tar høyde for økning av spesialhaller ved 
framskrivning av befolkningsvekst og medlemsvekst. 
 
Det er tre idretter som har sin aktivitet i ishallene i Asker: ishockey, kunstløp og 
shorttrack. Dette er tre idretter som er ulike i sin karakter. Shorttrack er en 
voksende idrett, kunstløp er en arealkrevende idrett og ishockey har mange lag i 
seriespill + et lag i elitedivisjonen. Dette gjør at det er krevende å få dekket 
behovet for treningstid.   
 
Det ble i februar 2016 politisk vedtatt 
at det skal bygges ny ishall på Risenga 
dimensjonert som matcharena for 
ishockey, kunstløp og shorttrack med 
en tilskuerkapasitet på 3000. Den nye ishallen skal være en flerbrukshall som 
muliggjør avvikling av større mesterskap/arrangementer også for andre enn 
isidrettene. 
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Hurtigløp og bandy har sitt tilholdssted på Risenga kunstisbane. Asker 
skøyteklubb ønsker alternativt a) at banen blir asfaltert til rullende aktivitet, som 
rulleskøyter, rulleski, inline etc., og b) at det bygges tak over banen, kalt 
«Folkehallen». I forbindelse med disposisjonsplan for Risenga idrettspark er det 
anbefalt å behandle Folkehallen som egen politisk sak. Sak om eventuell 
asfaltering av Risenga ble overført til sak om disposisjonsplan for utvikling av 
Risenga idrettspark/mulighetsstudiet.    
 
Svømming/svømmehaller 
Asker ligger på gjennomsnittet i forhold til anleggsdekning av svømmehaller, se 
tabell nedenfor. Oversikten over svømmebasseng viser hvor mange basseng som 
er åpne for publikum, 12,5 meter eller større (eks. varme og terapibasseng). 
Bærum har flere basseng totalt enn Asker, men færre i forhold til 
innbyggertallet. 
 
Tab. nr. 8: Antall bassenger. Totalt og fordelt på antall innbyggere. 2015. 
Svømmebasseng Asker Bærum Oppegård Skedsmo 
Svømmebasseng 12,5 m og større. Åpne for 
publikum. Ikke varmebasseng. 2 3 1 2 
Antall innbyggere 6-19 år per basseng 5 894 7 564 5 090 4 672 
Antall innbyggere totalt per basseng 29 786 40 228 26 580 25 863 
Andre typer basseng 3 5 2 10 
 
Dekningsgraden vil øke når Holmen svømmehall tas i bruk, da den er større enn 
Landøya bad (som skal rives). 
 
Skiidrettene. 
Skiidrettene (langrenn, skiskyting, hundekjøring, alpint, telemark og hopp) har 
om lag 1200 medlemskap, og er den tredje største idretten i Asker.  For 
langrenn og skiskyting er det Solli som er det fremste valget som 
treningsarena.  Selve skytetreningen foregår i Bærum og i Holmenkollen da det 
ikke er arena for dette i Asker. 
 
Etterspørselen og planer om asfalterte rulleskibaner har økt, baner som 
muliggjør skitrening utenom snøsesong. Både Asker Skiklubb, Holmen IF, 
Dikemark IF og Vollen UL har formidlet planer om slike anlegg.  Kommunestyret 
bevilget i forbindelse med HP 2016-19 kr. 200.000,- til forprosjektering av 
rulleskibane på Dikemark. Området må imidlertid reguleres før en bane kan 
bygges. Det pågår arbeid med helhetsplan for området, i samarbeid med frivillige 
organisasjoner og andre i Dikemarkområdet.  
 
Regulering av ny skiarena på Solli er et planarbeid som i stor grad har vært 
påvirket av krav fra fylkesmannens miljøvernavdeling fordi det ligger innenfor 
markagrensen. Saken henger også tett sammen med regulering av Solliveien for 
å få en bedre trafikksituasjon. Rådmannen forventer at reguleringsplanene for 
skiarena på Solli og Solliveiens nedre del vedtas i løpet av 2016.   
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Finansiering av nytt skianlegg med tilhørende adkomstvei og parkeringsplasser 
er ikke avklart.  Utbygging av skiarena med skiskytterbane er tenkt etappevis 
og må forholde seg til rekkefølgekrav knyttet opp mot trafikksituasjonen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustrasjon Solli skianlegg (Asker kommune) 

 
Alpint, telemark og snowboard har sin aktivitet i Vardåsen skisenter. Anlegget 
ble rustet opp for 50.mill. kr. for et par år siden (snøproduksjonsutstyr).  Det er 
et ønske om ytterligere utvidelse (flere traseer), men dette er foreløpig ikke 
prioritert. Noe av bakgrunnen for ønske om utvidelse er å få til lengre og flatere 
traseer. 
 
Hoppidretten har ikke en egen arena i Asker. Denne gruppen må ut av 
kommunen for å finne treningsforhold. Asker Skiklubb bygget for 3 år siden to 
småbakker på Føyka som er myntet på rekruttering (K5 og K10).  I 2015 ble K15 
i Transmator’n i Heggedal rehabilitert. De øvrige hoppbakkene i Asker er ikke 
blitt tilpasset dagens krav, og er således ikke i bruk.  
 
Friidrett 
Det er totalt 443 medlemskap i friidrett i Asker pr. 31.12.14. Det eneste 
fullverdige utendørs friidrettsanlegget i Asker med kunstdekke i Asker ligger på 
Føyka.  For øvrig er det (del)anlegg på Gjellum, Hovedgården, Arnestad og 
Nesøya. I Holmen fjellhall er det en innendørs 100 meters bane.  
På Nesøya er det en 110 meters løpebane. Denne ble bygget samtidig med 
kunstgresset. Dette gjorde at friidretten på Nesøya fikk en stor 
medlemskapstilstrømming. I ettertid har Nesøya Idrettslag selv bygget et 
delanlegg friidrett på samme område. 
 
Friidretten rapporterte i forbindelse med sak om sesongdefinisjoner/åpningstider 
(Komite teknikk, kultur og fritid, sak 12/15 og 31/15) at flere av klubbene nå 
trener innendørs i den nye friidrettshallen på Rud, som oppleves som svært 
attraktiv for utøverne. Denne treningen er avgiftsbelagt.  
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Langsiktige mål for idretten er å ha: 
1. gode rammevilkår 
2. forutsigbar og god drift av idrettsanleggene 
3. optimal utnyttelse av idrettsanleggene  
4. økning i antall idrettsanlegg og dekningsgrad, i 

samsvar med befolkningstilveksten og i forhold til 
medlemsveksten i idrettslagene 

5. etablert flerbruksanlegg ved sentrale knutepunkt 
6. en nedfelt plan for Asker som arrangementsbygd/ 

vertskapsbygd 
7. en sterk rolle som samfunnsaktør i forhold til å 

ivareta inkludering og egenorganisert aktivitet 
 

Sykkel 
Sykkelklubben i Asker har totalt 658 medlemskap. Klubben driver med 
landeveissykling, terrengsykling og innendørssykling (i velodrom). Det finnes 
ikke egne sykkelanlegg i Asker. En eventuell velodrom i Langenga vil være et 
viktig tilskudd til sykkelidretten i Asker. 
 
Tennis 
Tennisidretten har vel 1300 medlemskap totalt i tre klubber i Asker.  Idretten har 
tradisjonelt vært en idrett som kommunen ikke har tilrettelagt for i form av 
kommunale tennisanlegg.  Det finnes 3 innendørs anlegg (Holmen, Nesøya og 
Risenga) og en rekke utendørsbaner, alle eiet og drevet av idrettslag eller 
velforeninger.  
 
Kampsport 
Kampsportidrettene (judo, karate, Taekwondo og Aikido – totalt 622 
medlemskap) er i dag spredd rundt på flere anlegg. Asker Idrettsråd har hatt 
dialog med de ulike grenene for om mulig få til en felles arena. Dette kan 
eventuelt sees i sammenheng med etablering av ny velodrom i Langenga.  
 
Hvor er idretten i Asker i 2028?  
KIF-planen har en langtidshorisont på 12 år, fram til og med 2028. Et essensielt 
spørsmål er hvor man vil at idretten skal være i 2028.  I forbindelse med dette er 
det i samarbeid med Asker Idrettsråd nedfelt en visjon for idretten, se figur 
nedenfor.  
 
Den trekker frem 7 
sentrale moment på hvor 
idretten bør være i 2028. 
Som hovedmålsetning 
skal idrettene i 2028 ha 
en «Sterk rolle for en mer 
fysisk aktiv befolkning i 
Asker». Mål, strategier og 
tiltak som vises på de 
neste sidene 
implementerer dette. Det 
er også utarbeidet et sett 
måleindikatorer.  

Figur nr. 5: Langsiktige mål for idretten.  
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Måleindikatorer:  
 
ID.1. Andel av innbyggere som er medlemmer i idrettslag. 
Resultat i prosent.  
ID.2. Dekningsgrad i idrettshaller - timer per uke per 
lagenhet.  
 
ID.3. Dekningsgrad kunstgressbaner - klasse 13 år og eldre. 
Timer pr. uke pr. lag. 
 
ID.4. Besøkstall svømmehaller - fra 2017 (Holmen og 
Risenga) 
 
ID.5. Antall små kunstgressbaner (5'er og 7'er).  

 (se detaljer vedlegg 3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hovedmål innsatsområde idrett: 

Idretten har en sterk rolle for en mer fysisk aktiv 
befolkning i Asker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategier: 
 

1. Synliggjøre idretten som samfunnsaktør 
 
2. Sikre gode finansierings- og tilskuddsordninger 

 
3. Sikre forutsigbarhet i drift av idrettsanlegg 
 
4. Sikre en optimal utnyttelse av eksisterende 

idrettsanlegg 
 

5. Utvikle anlegg for idrett 
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Prioriterte tiltak: 
 Sikre at hvert 

idrettslag har minst 
ett lavterskeltilbud. 

 Åpne flest mulig 
haller for 
egenorganisert 
aktivitet på faste 
tider. 

 Samarbeid om 
inkludering av 
inaktive i idrettslag. 
 

Prioriterte tiltak: 
 Indeksregulere 

tilskuddsordninger. 
 Opprette fast årlig 

investeringstilskudd 
til bygging av mindre 
idretts- og 
nærmiljøanlegg. 
 

Andre tiltak: 
 Forskuttere 

spillemidler. 
 Gi kommunal 

lånegaranti. 
 Forskuttere mva. 
 Kjøpe treningstid i 

private anlegg eller i 
andre kommuner. 
 

 
 

Strategi 1: Synliggjøre idretten som samfunnsaktør. 
 
Idrettens primærrolle er å skape idrettsaktiviteter for befolkningen. Men idretten 
har også en sentral rolle i forhold til å påvirke 
til et mer fysisk aktivt samfunn i et 
inkluderende fellesskap. I idrettslagene legges 
det til rette for lavterskeltilbud og aktiviteter 
for mennesker med behov for spesiell 
tilrettelegging. Idrettslagene samhandler også 
med personer og aktører for å bidra til med 
ressurser og anlegg til egenorganisert 
aktivitet. 
 
Norges idrettsforbund la i 1997 ned Norges 
Handicapidrettsforbund. Det er nå den 
organiserte idretten som skal ivareta denne 
brukergruppen.  
 
I tillegg leser man i Norges Idrettsforbunds strategidokument (2014) at idretten 
skal være med å påvirke til et mer fysisk aktivt samfunn, og få flere i aktivitet 
innenfor norsk idrett.31 Dette innebærer tiltak overfor målgrupper som idretten i 
dag ikke når fram til eller mister. Idrettens «Folkehelsebidrag» kommer til 
uttrykk som positive sideeffekter gjennom idrettslagenes ordinære 
idrettsaktiviteter. 
 
Idrettslagene i Asker har allerede et fokus på dette. I kapittelet om inkludering 
gis det en oversikt over aktivitetstilbud som finnes i idretten, for disse gruppene.   
 
Det foreslås tiltak om minst ett lavterskeltilbud pr. idrettslag, videreutvikling av 
åpen hall (eksisterer nå i Askerhallen fredager), og 
samarbeid med andre aktører om inkludering av 
inaktive i idrettslagene. 
 
Strategi 2: Sikre gode finansierings- og 
tilskuddsordninger. 
 
Asker Idrettsråd har meldt inn i planprosessen at 
idrettslagene har behov for en rekke  tiltak av 
økonomisk karakter. Forutsigbarhet for lagenes 
driftsøkonomi er et argument som blir benyttet når 
man omtaler tilskuddsordninger til lagene. 
 
Tilskuddsordningene har stått stille noen år. 
De er ikke indeksregulert, og det foreslås derfor 
som et tiltak å innføre dette. Det betyr blant annet 
indeksregulering av tilskudd til drift av privateide 
anlegg.  
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Prioriterte tiltak: 
 Ferdigstille juridisk og 

politisk avklaring i 
forhold til eie/leie og 
drift av idrettsanlegg. 

 Vurdere utlysning, 
overføring eller 
avtaleinngåelser for 
drift av anlegg i løpet 
av 2017. 

Kommunale tilskudd til finansiering av private idrettsanlegg kan være et 
virkemiddel for å stimulere til nybygging av privat karakter. I Bærum kommune 
eksisterer det en tilskuddsordning på kr. 12 mill. pr. år som skal gå til 
idrettsanlegg, friluftsanlegg og nærmiljøanlegg.  Idrettslagene melder sine 
behov/innspill til Bærum Idrettsråd, som samordner og prioriterer og gir 
kommunen en oversikt over hvordan de ser for seg pengene brukt. En liten del 
går til kommunale anlegg.  
 
Forskuttering av spillemidler er et forslag til tiltak. Det tar gjerne noen år fra 
første søknad om spillemidler til en faktisk bevilgning skjer.  I mellomperioden er 
det ønsket en ordning med mellomfinansiering fra Asker kommune 
 
Strategi 3: Sikre forutsigbarhet i drift av idrettsanlegg. 
 
Kommunestyret vedtok 10.juni 2014 at dagens driftsavtaler for idrettsanlegg 
skulle legges ut på anbud, i henhold til Lov om offentlige anskaffelser (sak 
78/14). Temaet var til ny behandling den 16.juni 2015 ved behandling av sak om 
«Kvalitetsstandard for utendørs idrettsanlegg» (sak 67/15).  Rådmannen fikk da 
i oppdrag å vurdere om idretten skal kunne få langsiktige leieavtaler eller få 
eierskap til de kommunale anleggene. I en slik 
modell vil idrettslagene kunne stå for driften 
selv.  
 
Pr. januar 2016 arbeider Asker kommune med 
dette, i samspill med Asker Idrettsråd. Moment 
som må vurderes er finansiering, 
momsproblematikk og kommunens mulighet til 
fordeling av bruk på en rettferdig måte. Ny 
politisk sak vil bli fremmet i løpet av 2016. 
Avhengig av vedtak kan eventuell overføring av 
drift tidligst skje i løpet av høst 2016/vår 2017. 
 
Strategi 4: Sikre optimal utnyttelse av 
eksisterende anlegg. 
 
Det er pågang på treningstid i Asker kommunes idrettsanlegg. Dekningsgrad for 
hvor mye treningstid hvert lag får i treningstid pr. uke, finnes i dag kun for 
idrettshallene. For sesongen 2016-17 er denne på 1,78 timer pr. uke pr. 
lagenhet (= f.eks. et håndballag, eller 12 utøvere i individuelle idretter). Dette er 
en økning fra 1,49 sesongen 2015-16, og 0, 77 i sesongen 2008/09. Flere nye 
haller har medvirket til denne økningen. Dekningsgrad kan øke ytterligere som 
følge av ny idrettshall ved Heggedal skole (2017), og ny idrettshall ved Landøya 
skole. I tillegg åpnes Drengsrud idrettshall for trening i helger sesongen 2016-
17. 
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Prioritert tiltak: 
 Optimalisere bruk av 

idrettsanleggene. 
 Definere måltall for 

dekningsgrad for ishaller, 
svømmehaller og 
fotballbaner. 

 Utarbeide et verktøy for 
måleindikatorer som 
viser de ulike idrettenes 
anleggskapasitet/ 
dekningsgrad. 

 Ivareta dekningsgrad i 
forhold til forventet 
befolkningsvekst. 

Andre tiltak: 
  Vurdere å innføre 

«Askermodellen» for 
ishallene. 

 Utarbeide strategi for 
Asker som 
arrangementsbygd. 

 
 

Kommunestyret vedtok den 3.februar 2015 (sak 3/15) at skoler, haller og anlegg 
skal gjøres mer tilgjengelig for flerbruk 
mellom skolen, kulturskolen og det frivillige 
organisasjonslivet. Å øke tilgjengeligheten 
til idrettsanlegg der det er mulig er en 
følge av dette. Dette er også et av funnene 
i Asker Idrettsråds brukerundersøkelse 
høst 2015.  
 
Idrettslagene skal være og er en viktig 
bidragsyter og samarbeidspartner for å 
sikre stor aktivitet og optimal utnyttelse for 
alle brukergrupper.  
 
I forbindelse med sak om åpningstider (sak 
12/15 og 31/15 i Komite for teknikk, kultur 
og fritid, og i Kommunestyret sak 66/15) 
er temaet om lengre og utvidet åpningstid 
vurdert. I forbindelse med saken ble det 
gjennomført en kvalitativ undersøkelse 
blant ulik idrettslag. 32 Det er 
gjennomgående utfordringer knyttet til 
behov for utvidet treningstid. 
 
Haller og gymnastikksaler 
Det er lite ledige tider i kommunens idrettshaller og spesialhaller. I høytider er 
anleggene stengt. Når det gjelder gymsaler skal Asker kommune i 2016 
kartlegge kapasitet og utnyttelse ved skolenes gymsaler.  
 
Drift av idrettshallene (haller ved skoler, samt Holmen fjellhall, Heggedal 
idrettshall og Vollen idrettshall) skal i henhold til vedtak i Kommunestyret av 
3.februar 2015 overføres til Eiendomsforvaltningen. Hensikten med dette er å få 
mer effektive driftsrutiner ved at det er samme enhet som har både drift og 
vedlikehold av byggene, og at utnyttelsen av lokalene kan sees i en større 
sammenheng og dermed bli bedre. 
 
Fotballbaner. 
Det er ledig tid på fotballbaner, for det meste er dette fredags kveld og i helger. 
Man observeres også at grusbanene ikke blir optimalt utnyttet.  
 
En bedre utnyttelse av fotballbaner handler gjerne om vinterfotball og kostnader 
forbundet med dette. Asker kommune har stilt økonomiske midler til drift av 
baner i perioden 15.april til 15.oktober. Klubber som har ønsket drift av 
kunstgressbaner utover dette tidsrommet har i tråd med avtaler fått anledning til 
å gjøre det, på egen regning. 
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Prioriterte tiltak: 
 Involvere Asker 

Idrettsråd/idrettslagene fra 
første fase i alle 
utviklingsprosjekter. 

 Involvere idretten i 
utarbeidelse av 
helhetsplaner. 

 Asker idrettsråd skal 
involveres tidlig i 
samspillsprosesser ved 
utarbeidelse av 
Kommuneplanens arealdel.   

Prioriterte tiltak: 
 Det skal utarbeides en enhetlig 

standard for idrettsanlegg ved skoler. 
 Ved bygging av nye skoler skal det 

bygges flerbrukshaller i 
håndballstørrelse i tilknytning til nye 
skoler/rehabilitering. 

 
Andre tiltak: 

 Ved bygging av nye skoler skal det 
bygges kunstgressbaner. 

Asker kommune bekoster vinterdrift kun på Risenga kunstgressbane. Idretten er 
opptatt av rettferdighet mellom idrettene knyttet til hvor stor del av året 
anleggene skal være åpne.  
 
Strategi 5: Utvikle anlegg for 
idrett. 
 
5.1 Enhetlig standard.  
Kommunestyret vedtok i 
forbindelse med 
Handlingsprogrammet for 2015 – 
18 at det skal fremmes sak om 
enhetlig standard for kommunale 
formålsbygg, herunder også 
idrettsanlegg/bygg. Hensikten er 
å ha enhetlige standarder når det 
gjelder bygningsmessig kvalitet, 
arealeffektivitet og rom- og 
funksjonsprogram. Dette er viktig både for å sikre at innbyggerne tilbys lik 
kvalitet, og at planleggings- og gjennomføringsfasen effektiviseres. Anbefalte 
anlegg ved skoler kan være: nærmiljøanlegg, kunstgressbaner-, basket-, 
håndball-, volleyball-, friidrettsanlegg, klubblokaler, sosiale rom. 
  
For idrett betyr dette at det skal sikres at de anleggene som bygges ved skoler 
også kan brukes av idretten på kveldstid.  Eksempel på det er å bygge 
kunstgressbaner i stedet for grusløkker, idrettshall i stedet for gymnastikksal og 
at det utendørs er anlegg både for egenorganisert og organisert idrettsaktivitet. 
 
5.2 Styrket brukerinvolvering i kommunale investeringsprosjekt.  
 
Idrettslagene og Asker Idrettsråd sitter på 
mye kunnskap og kompetanse omkring 
utforming av idrettsanlegg. Idretten er 
opptatt av at anleggene blir i henhold til 
de enkelte idrettenes krav og 
spesifikasjoner. Det er derfor avgjørende 
at idretten involveres i forbindelse med 
utvikling av nye kommunale idrettsanlegg. 
 
Idretten er også opptatt av at det tenkes 
helhetlig når man skal utvikle et område.  
Utarbeidelse av disposisjonsplan for 
Risenga idrettspark er et eksempel på en 
slik tilnærming. Her gikk ulike 
brukere/brukergrupper sammen med 
planleggerne (gruppevis) rundt på Risenga 
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Andre tiltak: 
 Vurdere muligheten for 

Interkommunale anlegg 
ved bygging av store 
idrettsanlegg. 

 Vurdere muligheten for 
Regionalt anlegg/ 
nasjonalt anlegg ved 
bygging av store 
idrettsanlegg. 

for å si sin mening om hvordan området burde se ut. Denne metoden ble kalt 
«Walk-and-Talk». 
 
Et annet godt eksempel på brukerinvolvering er pågående prosess for utvikling 
av Dikemark idrettspark.  Asker kommune skal, i samarbeid med Dikemark IF, 
velforeninger og Helsesportslaget, utarbeide en helhetsplan som grunnlag for 
regulering av området. 
 

5.4 Interkommunale anlegg.  
 
Noen idretter krever store spesialanlegg, og muligheten for å se dette i et 
regionalt perspektiv er aktuelt, spesielt der 
det handler om idretter som krever store og 
kostnadskrevende anlegg.  Eksempel fra 
andre kommuner på slike anlegg kan være 
velodrom, innendørs skøytehall for hurtigløp, 
skianlegg, fotballhall etc.  
 
Det finnes tilskuddsordninger for både 
«Interkommunale anlegg» og «Regionale 
anlegg», og det foreslås derfor tiltak der man 
i hvert tilfelle vurderer muligheten for 
samarbeid med nabokommuner.  
 
5.5 Prioritert og uprioritert handlingsprogram for utbygging av 

idrettsanlegg. 
 
Det lovpålagte kravet i forbindelse med spillemiddelordningen krever at man har 
utarbeidet et prioritert og et uprioritert handlingsprogram for utbygging av 
idrettsanlegg.33 Tabellene nedenfor viser en slik oversikt. Prioritert liste 
inneholder også prosjekt som allerede er politisk vedtatt eller er i prosess. 
 
AIR har hatt en god prosess til prioritering av anlegg, og utarbeidet en egen liste 
med forslag til prioritering av idrettsanlegg (se Del 4). Ved endelig prioritering av 
anlegg (tabell 9 og 10) er denne tillagt stor vekt. Totalt 20 av 21 anlegg på AIRs 
prioriteringsliste er innarbeidet i tabellene nedenfor, noen prosjekt på prioritert 
liste og andre på uprioritert liste.  
 
Rekkefølgen på tiltakene foreslått i henholdsvis prioritert og uprioritert liste er 
ikke en innbyrdes rangering av prioritering. Anleggene er angitt pr. 
anleggskategori, og de er påført opplysninger om eventuell finansiering, 
eierskap, kilde. I tillegg vises hvilket prioriteringsnummer anlegget har på AIRs 
liste over anleggsprioriteringer. 
 
Gjennomføring av prioriterte tiltak forutsetter bevilgning i Handlingsprogrammet, 
og/eller privat finansiering. Listene for prioriterte og uprioriterte anlegg revideres 
hvert fjerde år. Listen over spillemiddelprosjekt rulleres hvert år i forbindelse 
med Handlingsprogrammet. 
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Tab. nr. 9: Forslag til prioritert liste nye idrettsanlegg 2016 -2020 (ikke innbyrdes prioritering).  
Prioriterte prosjekt Kommentar 
Haller 
Landøya idrettshall Ref. HP 2016-19. Avsatt kr. 350 mill. (skole, idrettshall, kulturlokaler, uteområder).  
Ny ishall Risenga Ref. HP 2016–19. Prosjekt under utredning. Avsatt kr. 287,5 mill. utenfor perioden. 
Rehabilitering/oppgradering av 
Askerhallen. 

Ref. HP 2016–19. Prosjekt under utredning. Avsatt kr.25 mill. utenfor perioden. Kan 
inkludere oppgradering av Askerhallen (tørrhall) til arena for RG, ref. 
brukerundersøkelse og kunnskapsgrunnlag. 

Norsk kompetansesenter for 
sykkel – velodrom  

Privat anlegg, spilt inn av Norges Cykleforbund. Mulig kommunal leie av idrettsgulv. 
Prioritet nr. 5 på AIRs anleggsprioritering. 

Fotballbaner 
Rehabilitering kunstgressbaner Ref. HP 2016-19. Avsatt kr.12 mill. i perioden.  
Dikemark kunstgressbane Privat anlegg, spilt inn av DIF. Gjennomføres i 2016. Pri. 1 på AIRs liste. 
Vollen kunstgress to 7’erbaner Privat anlegg, spilt inn av VUL. Planlagt gjennomført i 2016. Prioritet nr.12 på AIRs 

anleggsprioritering. 
Kunstgress på små grusbaner Ref. KIF-planen. Aktuelle baner: Billingstadbanen (prioritert som nr. 18 på AIRs 

liste), Blakstad skole, Hvalstad skole, Torstad skole, Gjellum og Høn/Landås.  
Skianlegg 
Rulleskiløype på Dikemark  Ref. HP 2016 -19. Avsatt kr. 0,2 mill. til forprosjektering. Ytterligere finansiering 

ikke avklart. Regulering må gjennomføres. Uprioritert på AIRs anleggsprioritering. 
Rulleskiløyper Ref. KIF-planen. Innspill fra Holmen IF, Dikemark IF, Asker Skiklubb og Vollen 

Ungdomslag. 
Solli skianlegg 
 

Bevilget kr. 12 mill. i perioden (HP 2016-19). AIR har anlegget som prioritet nr. 16. 
Kan eventuelt sees i sammenheng med utvikling av skianlegg i Leirdalen i Lier (nr. 9 
i AIRs prioriteringsliste). 

 
Tab. nr. 10: Forslag til uprioritert liste nye idrettsanlegg 2020 - 2028 (ikke innbyrdes prioritert).  
Uprioriterte prosjekt Kommentar 
Diverse anlegg 
Uteridebane v/ Asker Ridehus  Privat anlegg, spilt inn av Asker Rideklubb. Prioritet nr. 3 på AIRs liste. 
Klubbhus Holmen  Privat anlegg, spilt inn av Holmen IF. Prioritet nr. 10 på AIRs liste. 
Utebandybane Hovedgården Spilt inn av Asker Innebandyklubb. Prioritet nr. 15 på AIRs liste. 
Vollen padelbaner Privat anlegg, spilt inn av Vollen Ungdomslag. Prioritet nr. 19 på AIRs liste. 
Asfaltering Risenga kunstisbane Spilt inn av Asker Skøyteklubb. Uprioritert på AIRs liste. 
Haller 
Borgen skole idrettshall Avsatt 50 mill. utenfor HP-perioden 2016-19. 
Anlegg for kampsportidretter Ref. brukerundersøkelse 2015. Nye felles arena for fire grener. Kan eventuelt sees i 

sammenheng med andre anlegg, eksempelvis velodrom eller idrettshall ved Borgen 
skole. Prioritert som nr. 8 på AIRs prioriteringsliste. 

Leikvoll C Ref. sak 72/15 (Ny Risenga ungdomsskole), Kommunestyret, med følgende vedtak: 
«Rådmannen utreder hvordan tomten ved siden av Leikvollhallen kan utnyttes til  
idrettsformål og kommer tilbake med en egen sak i løpet av 2015». 

 

Folkehallen Risenga kunstisbane  Flerbrukshall for isaktivitet. Spilt inn av Asker Skøyteklubb. Prioritet nr. 13 på AIRs 
anleggsprioritering. 

Tennisanlegg/haller 
Oppgradering uteanlegg Holmen 
tennisanlegg. 

Privat anlegg, spilt inn av Holmen tennisklubb. Prioritet nr. 4 på AIRs 
anleggsprioritering. 

Asker Tennisklubb; tennishall og 
tennisanlegg 

Private anlegg, spilt inn av Asker Tennisklubb:  
 Klubblokaler, styrkerom og sosialt rom i tennishall. Prioritet nr. 7 på AIRs 

anleggsprioritering 
 Utvidelse av tennishall Risenga. Prioritet nr. 11 på AIRs anleggsprioritering. 
 Tennisboble Asker Tennisanlegg. Prioritet nr. 21 på AIRs anleggsprioritering. 
 Racketsenter Asker Tennisanlegg. Høringsspill fra Asker Tennisklubb. 
 Oppgradering 5 banedekker Asker Tennisanlegg. Høringsinnspill fra Asker TK. 

Fotball 
Matcharena Føyka Ref. tidligere KIF-plan. Sees i sammenheng med utvikling av Føyka/Elvely. 
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Idrettsparker 
Nye Gjellum idrettspark Spilt inn av Heggedal IL. Prioritet nr. 6 på AIRs anleggsprioritering. 
Høn/Landås  Ref. Kommuneplanen. Nytt stort boligområde med behov for ulike idretts-, frilufts og 

nærmiljøanlegg. Tidligst utbygging i 2022. 
Billingstad vest Ref. Kommuneplanen. Nytt stort boligområde med behov for ulike idretts-, frilufts og 

nærmiljøanlegg. 
Utvikling av nye idrettsanlegg på 
Drengsrud 

Ref. HP 2016-19. Sees i sammenheng av gjennomførings- og finansieringsmodell for 
Føyka/Elvely. 

Tab. nr. 11: Forslag til prioritert liste oppgradering/rehabilitering av eksisterende kommunale 
idrettsanlegg (ikke innbyrdes prioritering). 
Prosjekt Kommentar 
Utendørs idrettsanlegg 
Garasje/lager ved Risenga 
kunstisbane. 

Det er behov for ny garasje nært anlegget.  Påkrevd ved eventuell bygging av ny ishall 
på Risenga. 

LED-belysning i lysløyper. Bestilling HP 2016-19. Sak fremmes i 2016. 
Rundløype, utvidelse av 
Vardåsen lysløype. 

Spilt inn av beboere i nærområdet. Utfordringer knyttet til grunneieravtaler. Det pågår 
dialog med grunneiere. 

Rehabilitering av dekke 
Risenga kunstisbane 

Nødvendig tiltak for å bedre dreneringskapasitet.  

Kildesortering ved 
idrettsparker 

Miljøhensyn 

Idrettshaller 
Nye vant iht. krav i ishaller. Ref. HP 2016-19, avsatt kr. 1,5 hvert år i to år.  
Delevegger i Leikvollhallen Spilt inn av Risenga ungdomsskole. Optimalisering av bruk. 
Vollenhallen Rehabilitere tak og garderober. 
Branntiltak idrettsbygg Vollenhallen, Leikvollhallen, Askerhallen, Risenga svømmehall og Holmen ishall. 
Belysning/LED-belysning 
idrettsbygg 

Vollenhallen, Leikvollhallen, Heggedal idrettshall, Askerhallen og Holmen fjellhall. 

Leikvollhallen Rehabilitering av gulv. 
Heggedal idrettshall Rehabilitering av ventilasjonsanlegg, garderober og elektrisk anlegg. 
Vollen idrettshall Rehabilitere gulv. 
Vardåsen alpinstue Rehabilitere ventilasjonsanlegg og gulv. 
Holmen ishall Varmekabler i alle takrenner.  
Videreutvikling av Risenga 
svømmehall 

Vedlikehold og oppgradering. 
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Vedlegg. 

Vedlegg 1.  Gjennomførte medvirkningsarenaer. 

 Dato Arena Kommentar 
1 7.mai 2015 Komite teknikk, kultur og fritid Workshop 
2 2.juni  Planforum (2.juni 2015, internt forum for 

teknikk og kultur Asker kommune) 
Workshop 

3 17.september  Representanter fra utsatte grupper - både 
interne og eksterne 

Workshop 

4 16.-17.oktober  Asker Idrettsråds høstseminar Prioritering av tema til det 
videre arbeidet. 

5 Høst 2015 Brukerundersøkelse Asker Idrettsråd i samarbeid 
med AKs analyseteam 

6 21.oktober Storsamling i Asker Kulturhus med frivillige 
organisasjoner og politikere 

Workshop 

7 22.oktober Møte med klassekontakter ved alle skoler.   Forberedelse til De unges 
kommunestyre – prioritering 
på skolene før selve DUK den 
17.11. 

8 28.oktober  Temagruppe Idrett – fastsetting av 
målsettingsmatrise. 

Eksterne og interne deltakere 

9 28.oktober  Temagruppe Friluftsliv/nærmiljø – fastsetting 
av målsettingsmatrise. 

Eksterne og interne deltakere 

10 28.oktober  Temagruppe Folkehelse og Grupper med 
behov for tilrettelegging – fastsetting av 
målsettingsmatrise. 

Eksterne og interne deltakere 

11 29.oktober Frivillighetsutvalget  
12 6.november Fastsetting av mål – strategi og tiltak Workshop styringsgruppen og 

prosjektgruppen 
13 11.november Temagruppe Idrett Eksterne og interne deltakere 
14 13.november Temagruppe Folkehelse og grupper med 

behov for tilrettelegging 
 

15 16.november Møte med leder i Frivillighetsutvalget om FUs 
medvirkning 

 

16 17.november De Unges Kommunestyre KIF-planen som hovedtema 
med prioritering av anlegg og 
aktivitet, og slagord. 

17 18.november Temagruppe Idrett Målsettingsmatrise. Eksterne 
og interne deltakere 

18 20.november Temagruppe Folkehelse/Inkludering Eksterne og interne deltakere 
19 25.november Temagruppe Idrett Målsettingsmatrise. Eksterne 

og interne deltakere 
20 25.november Temagruppe Folkehelse/Inkludering Møte med 

Kommuneoverlegen 
21 14.desember Temagruppe Friluftsliv/nærmiljø – fastsetting 

av målsettingsmatrise. 
 

22 7.januar 2016 Frivillighetsutvalget Workshop målsettingsmatrise 
23 20.januar 2016 Team Idrett Idrettskapittel 
24 29.januar 2016 Team Idrett Idrettskapittel 
25 11.februar 2016 Tema Idrett Idrettskapittel 
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Vedlegg 2.  Samletabell mål, strategi og tiltak. 

 
Innsatsområde Hverdagsaktivitet 
MÅL: Innbyggerne i Asker skal bevege seg mer i hverdagen. 

Strategi Tiltak 
Nr.   Nr. Prioriterte tiltak: 
H.1 Arbeide for at 

flere går eller 
sykler til skole, 
arbeid og 
fritidsaktivitet. 

H.1.1 Revidere sykkelstrategi hvert fjerde år.  

H.1.2 Opparbeide smett og snarveier. 
H.1.3 Jobbe for sykkelvennlige stasjoner, med sykkelparkering og god adkomst. 
H.1.4 Andre tiltak: 
H.1.5 Etablere flere anlegg for gående og syklende. 

H.1.6 Sette opp flere tellepunkt for gående og syklende. 

H.1.7 Etablere lys langs flere anlegg for gående og syklende. 
H.1.8 Sørge for opplevelser og installasjoner langs anlegg for gående og 

syklende. 
H.1.9 Gjennomføre prosjekter i forbindelse med Barnetråkk og Voksentråkk. 

H.1.10 Utarbeide gå-strategi. 
H.1.11 Inkludere tilførselsveier og stier for gående og syklende ved planlegging av 

signalbygg (eldresenter, skoler, idrettsanlegg, kulturarenaer etc.). 
H.1.12 Sikre optimal helårsdrift av gang- og sykkelanlegg. 
H.1.13 Etablere kabelferge over Hestesund. 

H.2 Motivere til økt 
fysisk aktivitet 
blant de ansatte i 
bedrifter og ved 
arbeidsplasser i 
Asker. 

  Prioriterte tiltak: 
H.2.1 Sertifisere sykkelvennlige bedrifter i Asker kommune. 
  Andre tiltak: 
H.2.2 Motivere andre arbeidsplasser i Asker til gang- og sykkeltiltak, og til 

sertifisering. 
H.2.3 Gi gang- og sykkelgodtgjørelse i stedet for bilgodtgjørelse. 

H.2.4 Oppfordre bedrifter til å tilby bedriftssykler. 
H.2.5 Tilby ansatte gå-armbånd. 

H.3 Informasjon om 
fordelene ved 
hverdagsaktivitet. 

  Prioriterte tiltak: 
H.3.1 Gjennomføre kampanjer for økt gange og sykling i hverdagen. 
H.3.2 Benytte ulike informasjonskanaler for å spre informasjon om fordelene 

med å være aktiv i hverdagen. 
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Innsatsområde Egenorganisert aktivitet 
MÅL: Innbyggerne i Asker har muligheter til friluftsliv og egenorganisert aktivitet 
i nærheten av der de bor. 

Strategi Tiltak 

Nr.   Nr. Prioriterte tiltak: 
E.1 Sørge for 

attraktive anlegg 
for 
egenorganisert 
aktivitet i 
nærmiljøene. 

E.1.1 Lys i trimtrapp Myrabakken. 
E.1.2 Anlegge en Frisbeegolf-bane. 
E.1.3 Etablere anlegg for parkour i sentrum og i forbindelse med øvrig 

tettstedsutvikling. 
E.1.4 Etablere friluft- og aktivitetsparker i tettstedene og ved skoler. 
E.1.5 Sørge for flere nærmiljøanlegg i de delene av kommunen med lav dekning 

av nærmiljøanlegg. 
  Andre tiltak: 
E.1.6 Anlegge skateparker i forbindelse med tettstedsutvikling. 
E.1.7 Opprette street-basketbaner ved tettsteder og skoler. 
E.1.8 Anlegg shuffleboardbane. 
E.1.9 Bidra til aktiviteter i nærløypenettet. 
E.1.10 Etablere møteplasser med treningsapparat. 
E.1.11 Etablere trimtrapper på egnede områder. 
E.1.12 Montere lys i akebakker. 
E.1.13 Anskaffe buldrestein ved hver skole 
E.1.14 Etablere utendørs dansescene ved lokalsentrene 
E.1.15 Anlegge grillplasser på samlingssteder. 

E.2 Sikre muligheter 
for kortreist 
friluftsliv. 

  Prioriterte tiltak: 
E.2.1 Utarbeide strategi for grønststruktur, Grøntplan, for å ivareta arbeidet med 

sikring og utvikling av areal for friluftsliv. 
E.2.2 Etablere møteplasser for turvenner. 
E.2.3 Etablere friluftsbase ved Semsvann. 

E.2.4 Montere LED-belysning i lysløyper. 
E.2.5 Sette ut benker. 
E.2.6 Videreføre skibuss til Solli lørdager og søndager. 
E.2.7 Det nedsettes en tverretatlig gruppe i kommunen som skal jobbe med å 

sikre befolkningen tilgang til kommunens regulerte friområder som er i 
privat eie. 

  Andre tiltak: 
E.2.8 Sikre universell utforming av turvei rundt Semsvann, inklusiv vedlikehold 

av Tveiterfossbrua. 
E.2.9 Sikre tilstrekkelig grøntarealer rundt skoler og barnehager ved nybygg og 

rehabilitering. 
E.2.10 Etablere friluftsbaser og møteplasser ved nærmiljøsentralene og ved 

barneskolene. 
E.2.11 Etablere flere parkområder. 
E.2.12 Etablere flere fiskebrygger. 
E.2.13 Etablere flere hundejorder. 
E.2.14 Sørge for funksjonelle utsettingsplasser for kano, kajakk og brett. 
E.2.15 Etablere en paraplyorganisasjon for miljø- og friluftsorganisasjoner. 

E.3 Jobbe for et godt 
sti- og løypenett. 

  Prioriterte tiltak: 
E.3.1 Etablere rundløyper i bolignære strøk. 
E.3.2 Etablere tursti langs Askerelva. 
E.3.3 Etablere turvei fra Heggedal til Asker sentrum. 
E.3.4 Etablere turvei langs Neselven mellom Holmen og Vestmarka. 

E.3.5 Etablere kyststi til Bærum grense. 
  Andre tiltak: 
E.3.6 Etablere ridestier. 
E.3.7 Etablere helårs lysløyper. 
E.3.8 Etablere vintervandreløyper. 
E.3.9 Etablere sykkelløyper sommer og vinter. 
E.3.10 Etablere flere kultur og naturstier i kulturlandskapet. 
E.3.11 Oppgradere/oppføre toaletter i friluftsområder (se egen tabell). 
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E.4 Motivere 
innbyggerne til å 
bli mer fysisk 
aktive i 
nærmiljøet. 

  Prioriterte tiltak: 
E.4.1 Preparere skiløyper i bolignære områder. 
E.4.2 Informere om aktiviteter og anlegg som finnes. 
E.4.3 Sette opp turtellere på utvalgte tellepunkt. 
  Andre tiltak: 
E.4.4 Sette av egne midler/tilskudd til nærmiljøtiltak i Handlingsprogrammet. 
E.4.5 Etablere utlånssentral for utstyr ved nærmiljøsentralene eller ved andre 

kontaktpunkt. 
E.5 Utvikle anlegg for 

friluftsliv og 
nærmiljø. 

  Prioriterte nærmiljøanlegg: 
E.5.1 Ballbinger ved skolene (rehabilitering av eksisterende) 
E.5.2 Merraneset, sandvolleyballbane og treningspark (privat anlegg) 
E.5.3 Hvamodden, sandvolleyballbane og petanquebane (privat anlegg) 
E.5.4 Frisbeegolf-bane 
E.5.5 Parkouranlegg 

E.5.6 Vollen - hinderløype (skole og idrettslag)  
  Prioriterte friluftsanlegg: 
E.5.7 Friluftsbase ved Semsvann. 
E.5.8 Bryggesti Grønsund/kyststi 
E.5.9 Lys i trimtrapp Myrabakken. 
E.5.10 Tveiterfossen bro, rehabilitering/universell utforming. 

E.5.11 Lysløyper, rehabilitering inklusiv LED-belysning. 
E.5.12 Turvei mellom Heggedal og Asker 
E.5.13 Turvei langs Askerelva fra sentrum til Semsvann 
E.5.14 Turvei langs Neselven mellom Holmen og Vestmarka 
E.5.15 Kyststi til Bærum grense  
E.5.16 Ridestier i nærheten av ridesentrene 
E.5.17 Friluftstoaletter - oppgradering ev. nyanlegg (Sjøstrand, Merranes, 

Gjellum, Spira, Ulvenvann, Flåbekk, Semsvann, Rabben, Hundsund, 
Langåra og Finsrudvann) 
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Innsatsområde Inkludering 
MÅL: Alle innbyggere i Asker har mulighet til bevegelsesglede på sine premisser 

Strategi Tiltak 

Nr.   Nr. Prioriterte tiltak: 
I.1 Tilrettelegge for 

økt fysisk 
aktivitet. 

I.1.1 Innføre aktivitetskort for inkludering av barn i kultur og idrett. 
I.1.2 Opprette turtilbud som tur- og vennegrupper, nærturer i nærmiljøene og 

seniorturer for flere. 
I.1.3 Frivillige organisasjoner og andre oppretter og gjennomfører 

aktivitetstilbud i lokalmiljøene. 
I.1.4 Ivareta transportbehov som del av planlegging av aktiviteter. 
  Andre tiltak: 
I.1.5 Etablere tilskuddsordninger som skal stimulere frivillige organisasjoner og 

andre til å opprette aktivitetstilbud. 
I.1.6 Etablere tilskuddordninger som sikrer barn i lavinntektsfamilier mulighet til 

å delta på aktiviteter. 
I.1.7 Samle en pool av frivillige. 
I.1.8 Utarbeide kart med turforslag. 

I.2 Fremme 
kunnskap om 
fysisk aktivitet. 

  Prioriterte tiltak: 
I.2.1 Bruke nærmiljøsentralene/frivillighetssentralene som arenaer for å formidle 

kunnskap om fysisk aktivitet. 
I.2.2 Drive veiledende og motivasjonsskapende arbeid for å skape forståelse for 

hvor viktig det er med fysisk aktivitet. 

I.3 Sikre at anlegg 
og områder er 
universelt 
utformet. 

  Prioriterte tiltak: 
I.3.1 Fremme sak om "Plan for universell utforming" 

I.3.2 Utbedre mangler i forhold til universell utforming ved idrettsanleggene i 
Holmen og Vollen i henhold til rapport fra 2015. 

I.3.3 Sette ut benker ved turveier og møteplasser. 

I.3.4 Strøing og brøyting av gang og sykkelanlegg. 
  Andre tiltak: 
I.3.5 Installere lys på gangveier. 
I.3.6 Anlegge rullestoltraseer. 
I.3.7 Fjerne høye fortauskanter ved kryss. 
I.3.8 Sette opp rekkverk i bratte bakker. 
I.3.9 Tilby gratis brodder ved nærmiljøsentralene. 

I.3.10 Asfaltere adkomst til Solheimstranda. 

 

Innsatsområde idrett 
MÅL: Idretten har en sterk rolle for en mer fysisk aktiv befolkning i Asker 

Strategi Tiltak 
Nr.   Prioriterte tiltak:  
ID.1 Synliggjøre 

idretten som 
samfunnsaktør. 

ID.1.1 Sikre at hvert idrettslag har minst ett lavterskeltilbud. 
ID.1.2 Åpne flest mulig haller for egenorganiserte aktiviteter på faste 

tider. 
ID.1.3 Samarbeid om inkludering av inaktive i idrettslag. 

ID.2 Sikre gode 
finansierings- og 
tilskudds-
ordninger. 

Prioriterte tiltak:  
ID.2.1 Indeksregulere tilskuddsordninger 
ID.2.2 Opprette fast årlig investeringstilskudd til bygging av mindre 

idretts- og nærmiljøanlegg. 
Andre tiltak:  
ID.2.3 Forskuttere spillemidler 
ID.2.4 Gi kommunal lånegaranti 
ID.2.5 Forskuttere mva. 
ID.2.6 Kjøpe treningstid i private anlegg eller i anlegg andre kommuner 
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ID.3 Sikre 
forutsigbarhet i 
drift av 
idrettsanlegg. 

Prioriterte tiltak: 
ID.3.1 Ferdigstille juridisk og politisk avklaring i forhold til eie/leie og 

drift av idrettsanlegg. 
ID.3.2 Vurdere utlysning, overføring eller avtaleinngåelser for drift av 

anlegg i løpet av 2017. 
ID.4 Sikre optimal 

utnyttelse av 
eksisterende 
anlegg. 

Prioriterte tiltak: 
ID.4.1 Optimalisere bruk av idrettsanleggene. 
ID.4.2 Definere måltall for dekningsgrad for ishaller, svømmehaller og 

fotballbaner. 
ID.4.3 Utarbeide et verktøy for måleindikatorer som viser de ulike 

idrettenes anleggskapasitet/dekningsgrad. 

Andre tiltak: 
ID.4.4 Vurdere å innføre "Askermodellen" for ishallene. 
ID.4.5 Utarbeide strategi for Asker som arrangementsbygd. 
ID.4.6 Ivareta dekningsgrad i forhold til forventet befolkningsvekst. 

ID.5 Utvikle anlegg for 
idrett. 

Prioriterte tiltak: 

  ID.5.1: Enhetlig 
standard. 

ID.5.1.1 Det skal utarbeides en enhetlig standard for idrettsanlegg ved 
skoler. 

ID.5.1.2 Ved bygging av nye skoler skal det bygges flerbrukshaller i 
håndballstørrelse i tilknytning til nye skoler/rehabilitering. 

ID.5.1.3 Ved bygging av nye skoler skal det bygges kunstgressbaner 
(uprioritert tiltak) 

  ID.5.2: Styrket 
brukerinvolvering i 
investeringsprosjekt 

ID.5.2.1 Involvere Asker idrettsråd/idrettslagene fra første fase i 
utviklingsprosjekter. 

ID.5.2.2 Involvere idretten i utarbeidelsen av helhetsplaner for områder. 
ID.5.2.3 Asker Idrettsråd skal involveres i samspillprosesser ved 

utarbeidelse av Kommuneplanens arealdel. 
  ID.5.3: 

Interkommunale 
anlegg. 

ID.5.3.1 Vurdere muligheten for interkommunale anlegg ved bygging av 
store idrettsanlegg 

ID.5.3.2 Vurdere muligheten for regionale anlegg/nasjonale anlegg ved 
bygging av store idrettsanlegg. 

  ID.5.4: 
Anleggsutvikling 

Prioritert liste nye idrettsanlegg (ikke innbyrdes prioritert): 

Haller: 
ID.5.4.1 Landøya skole idrettshall 
ID.5.4.2 Ny ishall Risenga 
ID.5.4.3 Rehabilitering/oppgradering Askerhallen 
ID.5.4.4 Norsk kompetansesenter for sykkel (Velodrom) 

Fotballbaner: 
ID.5.4.5 Rehabilitering kunstgressbaner 
ID.5.4.6 Dikemark kunstgressbane 
ID.5.4.7 Vollen kunstgress, to 7'erbaner 
ID.5.4.8 Kunstgress på små grusbaner 

Skianlegg: 
ID.5.4.9 Rulleskiløype Dikemark 
ID.5.4.10. Rulleskiløyper 
Uprioritert liste nye idrettsanlegg (ikke innbyrdes prioritert): 
Diverse anlegg: 
ID.5.4.11 Solli skianlegg 
ID.5.4.12 Uteridebaner v/Asker Ridehus (privat anlegg) 
ID.5.4.13 Klubbhus Holmen (privat anlegg) 
ID.5.4.14 Utendørs innebandybane Hovedgården 
ID.5.4.15 Vollen padel-baner (privat anlegg) 
ID.5.4.16 Asfaltering Risenga kunstisbane 
Haller: 
ID.5.4.17 Borgen skole idrettshall 
ID.5.4.18 Anlegg for kampsportidretter 
ID.5.4.19 Folkehallen Risenga kunstisbane 
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Tennisanlegg/haller: 
ID.5.4.20 Oppgradering uteanlegg Holmen tennisanlegg (privat anlegg) 
ID.5.4.21 Styrkerom og sosialt rom Asker tennishall (privat anlegg) 
ID.5.4.22 Utvidelse tennishall Risenga (privat anlegg) 
ID.5.4.23 Tennisboble utearena Asker tennisanlegg (privat anlegg) 
Fotballbaner: 
ID.5.4.24 Matcharena Føyka 

Idrettsparker: 
ID.5.4.25 Nye Gjellum idrettspark 
ID.5.4.26 Høn/Landås: Idrettshall og kunstgressbane 
ID.5.4.27 Billingstad vest: Nye idretts-, friluftsliv- og nærmiljøanlegg 

ID.5.4.28 Utvikling av nye idrettsanlegg på Drengsrud 

Prioritert liste oppgradering/rehabilitering av eksisterende 
kommunale idrettsanlegg (ikke innbyrdes prioritering). 
Utendørs idrettsanlegg: 
ID.5.4.29 Garasje/lager ved Risenga kunstisbane 
ID.5.4.30 LED-belysning i lysløyper 
ID.5.4.31 Rundløype, utvidelse av Vardåsen lysløype 
ID.5.4.32 Rehabilitering av dekke Risenga kunstisbane 
ID.5.4.33 Kildesortering av idrettsparker 

Haller: 
ID.5.4.34 Nye vant iht. krav for ishaller 
ID.5.4.35 Delevegger i Leikvollhallen 
ID.5.4.36 Vollenhallen, rehabilitere tak og garderober 
ID.5.4.37 Branntiltak idrettsbygg 
ID.5.4.38 Belysning/LED-belysning idrettsbygg 
ID.5.4.39 Leikvollhallen 
ID.5.4.40 Heggedal idrettshall 
ID.5.4.41 Vollen idrettshall 
ID.5.4.42 Vardåsen alpinstue 
ID.5.4.43 Holmen ishall 
ID.5.4.44 Videreutvikling av Risenga svømmehall 
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Vedlegg 3.  Måleindikatorer 
Rapportering på indikatorer håndteres i forbindelse med årsmeldingen. 
 
Innsats-
område 

Måleindikator Ønsket 
resultat 

Laveste 
aksepterte 

resultat 

Ikke 
godkjent 
resultat 

Resultat Kilde 

H
ve

rd
ag

s-
ak

ti
vi

te
t 

H.1. Km gang- og 
sykkelvei pr 10.000 
innbyggere. 

> 20 10 - 20 < 10 14 
Folkehelseplan 3.1 

H.2. Årlig prosentvis 
økning i antall syklende.  > 5 %   

Indikator 
under 
utvikling 

Folkehelseplan 3.2 
Sykkelstrategi 

Eg
en

or
g

an
is

er
t 

ak
ti

vi
te

t 

E.1. Kilometer merkede 
stier og løyper pr. 
10.000 innbyggere. 

> 3 2 -3 <2 2,05 
HP 2016 -2019                                        
B-KFF.1.2 

E.2. Andel boliger med 
mindre enn 250 meter til 
nærmeste tursti. 

      Indikator 
under 
utvikling 

 

E.3. Andel boliger med 
mindre enn 250 meter til 
nærmeste 
nærmiljøanlegg. 

      Indikator 
under 
utvikling 

 

E.4. Antall strender med 
Blått flagg.  > 4 3 0 - 2 4,00 

HP 2016 -2019                                                            
B-KFF.1.1. 

In
kl

u
de

ri
n

g
 

IN.1. Økning i antall 
lavterskeltilbud i 
idrettslag.* 

      Indikator 
under 
utvikling 

Asker idrettsråd 
(inkluderer også 
IdrettsGlede) 

IN.2. Årlig prosentvis 
økning i antall 
organiserte aktiviteter 
for mennesker 60 +.* 

      Indikator 
under 
utvikling 

Seniorsentrene og 
Frivilligsentraler 

IN.3. Andel 
idrettsanlegg som 
tilfredsstiller krav om 
universell utforming.* 

      Indikator 
under 
utvikling 

  

Id
re

tt
 

ID.1. Andel av 
innbyggere som er 
medlemmer i idrettslag. 
Resultat i prosent. 

> 45 % 35 -45 % < 35 % 41 % 

Kunnskapsgrunnlag 
KIF-planen 

ID.2. Dekningsgrad i 
idrettshaller - timer per 
uke per lagenhet.  

> 2,0  1,3 - 1,5  0 - 1,3  1,49  
HP 2016 -2019                                           
B-KFF.1.5. 

ID.3. Dekningsgrad 
kunstgressbaner - klasse 
13 år og eldre. Timer pr. 
uke pr. lag. 

> 2,0 1,9 - 2,5 < 1,9 2,20 

Ny indikator 

ID.4. Besøkstall 
svømmehaller - fra 2017 
(Holmen og Risenga). 

> 440 000 300 000 - 
440 000 < 300 000 330 000 

Natur og Idrett 

ID.5. Antall små 
kunstgressbaner (5'er og 
7'er). 

> 9 5-9 <5 3 
Ny indikator 

* Endelig utforming av indikatorer for Inkludering, inklusiv rapportering, sees i sammenheng med 
utarbeiding av ny «Plan for mangfold og Integrering 2017 -25».  
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Tabelliste 

Tabell nr. Tekst Side 
1 Prioriterte nærmiljø- og friluftsanlegg (i uprioritert rekkefølge). 

 
31 

2 Eksempel på aktiviteter – Inkludering. 
 

33 

3 Idrettsanlegg i Asker. 
 

41 

4 Antall anlegg etter type. Totalt, per innbygger og per medlem. 
2015.  
 

41 

5 Antall innbyggere pr. fotballbane. 
 

42 

6 Antall spilleflater i idrettshall 20 x 40 meter. Totalt og fordelt på 
innbyggerne. 
 

44 

7 Antall ishaller. Totalt og fordelt på innbyggerne.2015. 
 

44 

8 Antall bassenger. Totalt og fordelt på antall innbyggere. 2015. 
 

45 

9 Forslag til prioritert liste nye idrettsanlegg (i uprioritert rekkefølge).  
 

54 

10 Forslag til uprioritert liste nye idrettsanlegg (i uprioritert 
rekkefølge).  
 

54 

11 Forslag til prioritert liste oppgradering/rehabilitering av 
eksisterende kommunale idrettsanlegg. 
 

55 

 
 
 
Figurliste 

Figur nr. Tekst Side 
1 Senterstruktur i Asker 

 
12 

2 Antall medlemmer i de ti idrettene med flest medlemmer i 
aldersgruppen 6-12 år. 2015. 
 

39 

3 Antall medlemmer i de ti idrettene med flest medlemmer i 
aldersgruppen 13-19 år. 2015. 
 

39 

4 Oppsummering av Asker Idrettsråd brukerundersøkelse av 
idrettslagene høsten 2015. 
 

40 

5 Langsiktige mål for idretten. 
 

47 

 

  



65 
 

Kildehenvisninger 
Det vises også til litteraturliste i Del 2. Kunnskapsgrunnlaget 
                                           
1Asker kommune. Strategi 2020. 
 Regjeringen. St.meld. nr. 47 «Samhandlingsreformen» (2008–2009) 
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2016 -2020». 
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2014. 
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15 Asker kommune. «Kommuneplan for Asker 2014 – 2026». 
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2016 -2020». 
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20 Asker kommune. «Kunnskapsgrunnlag til Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 
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27 Norges idrettsforbund. «Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt 
samfunn». 2014. 
28 Asker kommune. «Kunnskapsgrunnlag til Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 
2016 -2020». 
29 Asker Idrettsråd. «Underlagsdokumenter fra Asker Idrettsråd». 2016. 
30 Asker kommune. «Sesongdefinisjoner idrett. En kartlegging av de ulike idrettenes utfordringer 
knyttet til sesonger». 2015. 
31 Norges Idrettsforbund. Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn. 
2014. 
32 Asker kommune. «Åpningstider i kommunale idrettsanlegg». Sak 12/15 og 31/15 i Komite 
teknikk, kultur og frititid. 
33 Kulturdepartementet »Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet». Revidert utgave 
2014. 
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