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Kommunestyrets vedtak 18. juni 2013: 
 
«Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for 2013-17 vedtas slik den framstår 
datert 13.05.13 med følgende endring:  

- Nytt kulepunkt under kap. 5: Kommunen skal ha som mål å rekruttere nye 
brukergrupper til aktivitet i marka ved å koble skole, barnehage, barnevern og 
voksenopplæring med frivillige organisasjoner i samarbeid med bl.a. Statskog.  

 
Årlige prioriteringer av anlegg for spillemiddelsøknader og kommunale bevilgninger legges 
fram med utgangspunkt i denne planen i november/desember hvert år.« 
 
Plandokumentet er supplert med dette tillegget i foreliggende plandokument. 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn og prosess 
Den foreliggende planen er et politisk dokument som skal fastsette kommunens mål og 
prioriteringer for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Lier i kommende fireårsperiode.  
Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2013 – 2017 erstatter Kommunal plan 
for idrett og fysisk aktivitet 2009-2012 som ble vedtatt i Lier kommunestyre 8.12.2008, og 
som ble prolongert til å gjelde til og med 1.7. 2013. 
  
Planen utarbeides av virksomhet Kultur og fritid for å kunne søke om 
spillemiddelfinansiering av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg fra Kulturdepartementet. 
Prioriterte handlingsplaner for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg er en forutsetning for å 
kunne søke om spillemiddeltilskudd i perioden. Planen omfatter imidlertid også andre 
prioriterte tiltak, både knyttet til anleggstilrettelegging og aktiviteter, i hovedsak innenfor 
Kultur og fritids ansvarsområde. 
 
Oppstart av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt i Lier kommunestyre i 
februar 2012. Etter invitasjon til deltagelse på e-post, annonsering i Lierposten og ved bruk 
av kommunens hjemmesider har idrettslag, frivillige organisasjoner, velforeninger og lokale 
ildsjeler bidratt med skriftlige innspill til planen. Foreldreutvalg, elevråd og skoleansatte har 
laget lister med forslag til oppgraderinger og utbygninger av nærmiljøanlegg ved skoler.  
 
I forbindelse med arbeidet med politisk bestilt idretts- og kulturmelding og foreliggende 
plan, har det blitt arrangert møter med politikere og representanter fra ulike organisasjoner. 
Blant andre Lier idrettsråd, Buskerud idrettskrets, Drammen og Opland turistforening og 
Buskerud jeger- og fiskeforening. Det har vært et dialogmøte med elever på Sylling skole 
som særlig barne- og ungdomsmedvirkning til planarbeidet. Dessuten har representanter for 
kommunale virksomheter som blir berørt av eller har interesser i planen bidratt. Målet har 
vært å få frem ideer, behov og muligheter for utvikling av idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i 
Lier. Lier idrettsråd har bidratt aktivt i forhold til anleggsbehov og prioritering av anlegg. 
 
Planen er utarbeidet som kommunedelplan etter Plan- og bygningsloven, noe som sikrer en 
bred prosess med høring mellom 1. gangsbehandling og 2. gangsbehandling/sluttbehandling.  
Plandokumentet er satt opp med følgende politiske behandling: 
1. gangs behandling i Miljøutvalget  19.2.2013 
1. gangs behandling i Tjenesteutvalget 20.2.2013 
1. gangs behandling i Formannskapet 21.22013 
 
Høringsperiode: 25. februar – 19. april 2013. 
16 eksterne høringsinnspill ble mottatt. 
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2. gangs behandling i Miljøutvalget  4.6.2013 
2. gangs behandling i Tjenesteutvalget 5.6.2013 
2. gangs behandling i Formannskapet 6.6.2013 
Sluttbehandling i Kommunestyret  18.6.2013 
 

 
 
Det skjer mye positivt innen både organisert og uorganisert idrett og friluftsliv i Lier, delvis 
som resultat av kommunal tilrettelegging og tiltak. Planen legger ikke opp til noen bred 
omtale av disse aktivitetene. Planen omhandler heller ikke mål og strategier for toppidrett, 
siden vi ikke har dette i Lier i dag, og ikke anser det som aktuelt eller realistisk å prioriterer 
dette. Planen fokuserer i stedet på hva som må til for å møte særtrekk ved 
samfunnsutviklingen og utfordringer i Lier som er relevante for dette planarbeidet.  
 
Spillemiddelordningen er først og fremt rettet mot barn og unges aktivitetsbehov.  Mål og 
strategier i en kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skal derfor hovedsakelig 
være knyttet til barn og unge. Men kommunen vurderer også behov og prioriteringer for 
hele sin befolkning. Dette er særlig viktig i et folkehelseperspektiv. 
 
1.2 Utfordringer og mål - oppsummering 
Arbeidet med ny plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og idretts- og kulturmelding har 
fått frem følgende sentrale utviklingstrekk og utfordringer: 

• Frafall fra idrett: Barn og ungdom faller tidligere fra organisert idrettsaktivitet og 
mange er i stadig mindre fysisk aktivitet. 

• Barn bruker nærområder mindre: Mange barn blir kjørt selv korte avstander for å 
komme til skole og fritidsaktiviteter, og mange liunger bruker bil for å komme til 
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områder der de kan utøve fysisk aktivitet. Mange ballløkker og lekeplasser i 
boområder brukes lite.  

• Økt bruk av uteområder blant ungdom og voksne: Flere ungdom og voksne trener 
uorganisert utendørs.  

• Inaktive: Grupper av befolkningen er lite aktive på grunn av bl.a. 
funksjonsnedsettelser, dårlig helse og økonomi. 
 

En ambisjon med planen har vært å skape tydeligere mål og mer konkrete tiltak enn i forrige 
idrettsplan. Resultatvurdering av planen som nå erstattes, følger med som vedlegg. 
 
Følgende hovedmål med tilhørende tiltak er definert som svar på utfordringene: 

• Barn og unge skal ha et allsidig breddeidrettstilbud.  
• Skolene skal tilrettelegges for økt fysisk aktivitet blant barn og unge. 
• Videreutvikling av tur/sykkelveier og friluftsområder.   
• Bedre informasjon om tur- og aktivitetsmuligheter.  
• Videreutvikling av aktivitetstiltak og flere opplevelsesmuligheter. 

 
I tillegg er det et særmål at Lier i perioden vil ta initiativ til å avklare interkommunalt 
samarbeid om etableringer og drift av arealkrevende anlegg som det ikke er naturlig at hver 
kommune har innenfor egne kommunegrenser. 
 
2. Føringer 
 
2.1 Statlig idrettspolitikk 
Den nye idrettsmeldingen Meld. St. 26 (2011 – 2012) ”Den norske idrettsmodellen” tar til 
orde for mer anleggsbygging og tilrettelegging for at alle som ønsker det kan delta i fysisk 
aktivitet. Anleggssatsning regnes som det viktigste tiltaket for å stimulere til aktivitet i 
befolkningen. Regjeringen vil øke satsingen på bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som 
følge av endringer i befolkningssammensetningen og bosettingsmønstre. Regjeringen vil 
prioritere idrettsanlegg som har høyt brukspotensial, gode muligheter for flerbruk, høy 
dekningsgrad og mangfold. I tillegg vil interkommunale idrettsanlegg få økt støtte. Storbyer 
og pressområder vil få økt prioritet. Barn og ungdom er hovedmålgruppe for 
idrettspolitikken, og regjerningen vil satse spesielt på å utvikle aktivitetstilbudet til ungdom. 
Videre vil regjerningen styrke satsingen på idrett for personer med nedsatt funksjonsevne, 
både innenfor topp- og breddeidretten. I tillegg er inaktive en viktig, ny målgruppe. 
 
2.2 Statlig friluftslivspolitikk 
I stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) om «Friluftsliv - En vei til høyere livskvalitet»,  tar 
regjeringen til orde for at friluftsliv i større grad kan være et virkemiddel i helsefremmende 
og forebyggende arbeid. Friluftsliv bør opprettholdes som en viktig fritidsaktivitet i 
befolkningen. Hovedutfordringer for friluftslivet er å sikre allemannsretten, gi barn og unge 
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muligheter til naturopplevelser og til å utvikle ferdigheter i friluftsliv, ta vare på friluftslivets 
natur- og kulturgrunnlag og muligheten til å oppleve stillhet, fred og ro som viktige kvaliteter 
for friluftslivet. Et viktig virkemiddel for statlig politikk er statlig sikring/erverv av 
friluftsområder med særlig høy verdi. I Lier er Engersand, Damtjern, Eiksetra, Svangsstrand 
og deler av gamle jernbanetrasé mor Røyken (og videre inn i Røyken) statlig sikret. 
Muligheten for å sikre flere områder på denne måten er til stede.  
 

 
 
2.3 Den nye folkehelseloven og samhandlingsreformen 
Ny lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012. Den nye 
folkehelseloven skal bidra til å fremme en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, 
utjevner sosiale helseforskjeller, og sikrer at folkehelse prioriteres. Det skal satses på 
langsiktig og systematisk arbeid. Kommuner og fylkeskommuner skal identifisere 
utfordringer, fastsette mål og strategier i kommuneplaner og iverksette tiltak.  Kommuner 
skal legge til rette for samarbeid med frivillige, og i den forbindelse ta hensyn til lag og 
organisasjoners primæroppgaver.  
 
2.4 Lier kommunes folkehelsearbeid 
Lier kommune har kartlagt utfordringer og fått oversikt over hva kommunen gjør for 
folkehelse per i dag. Kommunen har nylig ansatt en folkehelsekoordinator i 60 % stilling. 
Kommunens Handlingsprogram for 2013-2016 har følgende mål og tiltak for bedre 
folkehelse:  
 
Mål: Lier kommune skal legge til rette for flere leveår med god helse i befolkningen og å 
redusere sosiale helseforskjeller. 
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Tiltak: 
• Konsekvenser for folkehelsa skal vurderes i kommunale planer og 

beslutningsprosesser. 
• Kommunen skal invitere frivillige organisasjoner og kommersielle aktører til 

samarbeid om å fremme folkehelsa. 
• Kommunen skal etablere en frisklivssentral som gir hjelp til å komme i gang med mer 

fysisk aktivitet, et sunnere kosthold, røykeslutt og/eller redusert alkoholkonsum. 
• Kommunen skal ha særlig fokus på de viktigste faktorene for folkehelsa: Oppvekst, 

utdanning og arbeid. 
 
Disse utfordringene følges delvis opp i blant  annet kommunal plan for idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet, men vil også kreve egen plan- og tiltaksoppfølging.  
 
 
3. Sentrale utviklingstrekk, utfordringer og behov 
 
3.0 Befolkningsdata 
Lier kommune har voksende innbyggertall og hadde pr 01.01 2013 24 763 innbyggere. 
Fordelt på alder: 
 
 0-5 år 7-19 år 20-67 år 67 år + 
Innbyggere  1 880 4 642 15 446 2 795 
 
Innbyggertallet vokser særlig i Høvik skolekrets. En naturlig framskrivning av befolkningen gir 
jevn vekst på rund 430 pr år i handlingsprogramperioden. Veksten kommer i aldersgruppene 
16 – 66 år, og 67 -79 år. 
 
I Lier hadde pr 1. januar 2013 ca 4200 personer som enten er direkte innvandrere (fra andre 
land enn Norge) eller norskfødte av innvandrerforeldre. Dette betyr at ca 17% av 
befolkningen har innvandrerbakgrunn. Dette er langt over gjennomsnittet i Norge. 
 
3.1 Idrett i Lier 
Alle idrettslag i Norge registrer medlemstall i Norges idrettsforbunds medlemstallregister. 
Tallene viser at det er flest medlemmer i tradisjonelle idretter som fotball, håndball, ski, 
samt ryttersport og motorsport i Lier. Det er 33 idrettslag i Lier med et samlet medlemstall 
på ca. 10 400, og med en noenlunde jevn kjønnsfordeling blant barn og ungdom. 23 lag har 
aktiviteter for barn og unge. Det er en klar overvekt av menn blant medlemmer over 26 år, 
noe som samsvarer med det som er vanlig i Norge. En hovedforklaring på skjevheten er at 
kvinner i større grad enn menn foretrekker å trene på private treningssentre, eller på egen 
hånd utendørs, fremfor via organisert idrett. 
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Det samlede registrerte medlemstallet for idrett i Lier har vært forholdsvis stabilt i løpet av 
de siste fire årene. Samtidig har det vært en markant nedgang i antall lag påmeldt i 
seriefotball og seriehåndball i perioden. Innen håndball er nedgangen i lag påmeldt i serie 
hele 30 % på seks år. På bakgrunn av færre serielag, særlig i de høyere årsklasser, vet vi at 
både fotball og håndball har hatt nedgang blant barn og unge medlemmer over 12 år. Dette 
samsvarer dårlig med registreringstallene for disse idrettene. Det er med stor sannsynlighet 
en del utilsiktede feilføringer i medlemsregisteret, for eksempel barn registrert i flere 
idrettslag. Hvis frafallet fra de store ballidrettene ikke snus, må det tas med i betraktning når 
kommunen vurderer fremtidige idrettsanleggsinvesteringer. 
 
3.2 Barn er hovedbrukere av idrettsanlegg, ungdom faller fra 
Generelt preges Lier av utviklingstrekk innen barn og unges fysiske aktivitet som vi ser i hele 
Norge. Yngre barn er aktive i organiserte aktiviteter i tidligere alder og er mindre ute i 
bomiljøer. Flere barn begynner med organiserte idrettsaktiviteter som turn og allidrett før 
skolealder, allerede i 3-4 års alderen. Samtidig er uorganisert bruk av balløkker og 
lekeplasser i bomiljøer blitt stadig mer redusert. Mange lekeplasser og små grusbaner står 
urørte store deler av barns fritid, siden barna er lengre på skolen, har mange organiserte 
aktiviteter og kanskje også prioriterer annerledes enn tidligere. Lier kommune bør derfor 
vurdere å nedlegge driften av enkelte ubrukte løkker, og heller bruke ressurser på andre 
anlegg og behov. 
 

 
 
I dag slutter barn med organisert idrett tidligere enn for ti år siden, mange allerede i 10-12 år 
alderen. Helsedirektoratet har avdekket stadig økende inaktivitet blant ungdomsskoleelever. 
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For Lier betyr dette at primærbrukerne av kommunale idrettsanlegg i dag er barn mellom 6 
og 12 år, og ikke 6 og 16 år som det var for ca. ti år siden.  
 
Å holde på ungdom i idrettslag og utvikle tilbud som er attraktive for unge, er mer enn noen 
gang en sentral utfordring for idretten. Idrettslag må være kreative og sørger for at det er 
interessant å drive med idrett. Trenerkurs for ungdomsskoleelever kan være et aktuelt tiltak. 
Kommunen kan legge til rette ved å opprettholde gratis treningstid for barn og unge, bygge 
og rehabilitere anlegg og ved å gi investeringstilskudd til anlegg initiert av idrettslag som er 
attraktive for ungdom. Ved bygging og rehabilitering av anlegg er det viktig å vektlegge 
muligheter for flerbruk, og at anleggene kan fungere som attraktive møteplasser for 
ungdom. 
 
3.3  Uorganisert utendørstrening 
Forskning avdekker ikke bare at stadig flere unge er lite fysisk aktive, men også en dreining 
fra organisert til uorganisert fysisk aktivitet blant de som ønsker å trene. Mange unge som 
slutter med organiserte idrettsaktiviteter begynner å trene på egen hånd, gjerne på private 
treningsstudioer fra 16-årsalderen. I Lier har det blitt etablert tre nye helsestudier i de siste 
årene, og flere av disse har unge brukere.  
 
På landsbasis viser forskning at et økende antall ungdom og unge voksne trener utendørs 
alene eller sammen med venner. De sykler, går/står på ski, løper, skater eller trener styrke 
ute. Enkelte av aktivitetene er lekpreget og ikke nødvendigvis motivert av behovet for å 
være i god fysisk form, f.eks. skating og snowboardkjøring. En ny trend blant unge er å trene 
styrke ute på enkle utendørs treningsapparater, eller ved hjelp av tilgjengelige naturlige 
elementer som store steiner, stubber og trær. Flere grupper unge i Lier, både 
ungdomsskoleelever og videregående skoleelever, trener ute på enkle treningsapparater i 
sommerhalvåret, for eksempel på en privat eiendom på Eikenga. Lier kommune vil gjerne 
bidra til at flere unge kan trene gratis på denne måten, og har satt ut treningsapparater ute 
på Tranby torg i 2012. I planperiden vurderer kommunen å anlegge flere enkle utendørs 
treningsanlegg i bygda, i samarbeid med lokale ungdomsmiljøer. 
 
I følge spørreundersøkelser fra Norsk monitor utøver flertallet av voksne i Norge 
egenorganisert trening eller mosjon utendørs, til beins, på sykkel og på ski. Det er altså flere 
som trimmer på egenhånd ute, enn innendørs i treningsstudioer. Å gå tur er den vanligste 
formen for fysisk aktivitet blant voksne. Dette gjelder særlig eldre mennesker.   
 
Fysisk aktive voksne er gode forbilder for barn og unge. Når mange ønsker å være aktive 
utendørs er det viktig at det finnes gode muligheter i form av turveier, sykkelveier, ridestier, 
skiløyper, skileikanlegg, utendørs treningsapparater og skateanlegg nært tilgjengelig.  
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Mange kjører bil til områder der de kan utøve fysisk aktivitet. Det bør ikke være nødvendig å 
måtte kjøre for å komme til egnede anlegg eller attraktive turveier og friluftsområder. De 
fleste i Lier bor i nærheten av gang- og sykkelveier og turområder, og bør bruke muligheter i 
nærmiljøet. Derfor er det viktig å informere godt og å gjøre mulighetene i nærmiljøet 
attraktive. 
 

 
 
3.4 Barn og unge som ikke deltar i ordinære idrettsaktiviteter 
Barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser, og barn og unge fra familier med lav inntekt 
og/eller innvandrerfamilier, deltar i mindre grad enn andre barn og unge i organiserte 
idrettsaktiviteter. Noen idrettslag legger til rette slik at barn med ulike funksjonsnedsettelser 
kan delta, og noen lar være å innkreve medlemskontingent fra fattige familier. Men generelt 
er aktiv inkludering heller sjeldent enn vanlig blant idrettslag i Lier og avhengig av ildsjeler. 
 
Lier kommune har valgt å organisere flere fritidsgrupper for barn med funksjonsnedsettelser. 
Videre brukes Høvik skole og Sylling skole som arenaer for ulike lavterskel fritidstilbud for 
10-15 åringer etter skoletid flere dager i uka, for eksempel allidrett, dans og skatekurs.  Via 
samarbeid mellom kommunale virksomheter som Kultur og fritid, skole, barnevern, 
habilitering, helsestasjon og idrettslag får barn som trenger tilbudene aller mest bistand til å 
delta i aktiviteter. Slike tilbud bør videreutvikles. Høringsinnspill viser at flere organisasjoner 
ønsker å bidra inn i dette arbeidet. 
 
Skoler sikrer barn og ungdom fysisk aktivitet. Lier kommune har utarbeidet en handlingsplan 
for fysisk aktivitet i skolene, med hovedmål om at alle skolebarn i Lier SFO skal ha en time 
fysisk aktivitet i skoletiden. Dessuten skal det legges til rette for daglig fysisk aktivitet ved alle 
skoletrinn. Det er viktig at skolebarn sikres variasjon i aktiviteter, og at uteområder brukes. 
Attraktive turmål i gangavstand fra alle skolene bidrar til flere muligheter. Dersom skolene 
bruker turområder aktivt kan det skape positive ringvirkninger. Skolebarn som har gode 
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opplevelser på turer i skoletiden kan inspirere familiene sine til å bruke turområdene i 
fritiden.  Også her ønsker flere organisasjoner å kunne spille en aktiv rolle. 
 
3.5 Eldre, funksjonshemmede og inaktive 
Mange voksne er inaktive av ulike årsaker. Lier kommune har etablert en rekke møteplasser 
og fysiske aktivitetstilbud for seniorer i de senere årene i forbindelse med prosjektet Et godt 
liv livet ut, som bør opprettholdes. Folkehelsekoordinatoren bidrar til dette. 
 
Eldre, deltagere på Voksenopplæringens norskkurs og barn og voksne med ulike 
funksjonsnedsettelser har egne timer i Lierhallen - Liers svømmehall. En rekke timer er 
avsatt til Lier svømmeklubb, til blant annet til svømmekurs for barn og unge. Klubben ønsker 
på sikt å utvikle kurstilbud til voksne og ev. funksjonshemmede ved behov. Svømmehallen er 
åpen for uorganisert aktivitet for ordinært publikum tre ganger i uka. Alle disse tilbudene er 
viktige folkehelsebidrag. 
 
Etablering av frisklivssentral i Lier og tiltak for bruk av grønn resept kan bidra til at flere med 
helseproblemer kan bli tilstrekkelig fysisk aktive. Bedre og lettere tilgjengelig informasjon om 
gratis muligheter for å drive fysisk aktivitet på egenhånd i Lier, kan inspirere personer som er 
inaktive grunnet dårlig økonomi, begrensede norskkunnskaper eller manglende 
lokalkunnskaper, etc. 
 

 
 
Utvalgte friluftsområder nær boområder bør få universell utforming slik at syns- og 
bevegelseshemmede lettere kan bruke nærmiljøet sitt aktivt. Det bør også etableres diverse 
motiveringstiltak for å få inaktive til å være fysisk aktive.  
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4. Anleggsbehov på kort og lang sikt 
 
4.1 Nye haller, flere kunstgressbaner og rehabiliteringer av anlegg 
Kapasitet og behov 
Med utgangspunkt i de idrettsaktiviteter som drives i Lier og antall anlegg som stilles til 
disposisjon for idrett, anser kommunen at Lier har en variert og god dekning av 
idrettsanlegg. Buskerud idrettskrets, derimot, rangerer Lier som en av kommunene i 
Buskerud med dårligst anleggstetthet, dvs. at det er mange innbyggere per anlegg. I 
idrettskretsens måling kommer kommunene med betydelig færre innbyggere enn Lier best 
ut; Hole, Nes, Sigdal m.fl. Det er nødvendig å gå nærmere inn i disse tallene sammen med 
idrettsrådet for å bygge en felles forståelse av hva som er vår anleggssituasjon.  
 
Idretten anser gymsaler og grusbaner som uhensiktsmessige anlegg for organisert idrett. 
Idrettslag i Lier etterspør derfor flere idrettshaller og kunstgressbaner, men er oftest ikke i 
stand til å ta ansvar for å bygge og drifte slike anlegg. De ønsker at kommunen skal realisere 
kostbare anlegg. Det er mulig for Lier kommune å kunne imøtekomme idrettslagenes ønske 
om flere idrettshaller i forbindelse med skolerehabiliteringer og nybygg av skoler, og Lier har 
prioritert dette. Det vil på dette grunnlaget bli bygd to nye idrettshaller ved skoler i 
planperioden, velegnet for både skole- og idrettsbruk. Behovet for særanlegg med liten 
fleksibilitet mht. bruk kan imidlertid være vanskeligere å sikre ved skoleutbygginger. Her 
trenges derfor andre virkemidler og sterkere engasjement også fra idretten selv. 
 
Heiahallen 
Lier IL har meldt inn behov for mer håndballflate i Tranby skolekrets. Norges 
håndballforbund mener at kommuner bør ha en håndballflate per 5000 innbyggere. Når ny 
planlagt idrettshall ved Heia skole på Lierskogen står ferdig i slutten av 2013, vil det være 5 
håndballflater tilgjengelig for 25 000 innbyggere i Lier, og behovet håndballforbundet 
skisserer vil være dekt.   
 
Hegghallen 
I forbindelse med bygging av nye Hegg skole i Lierbyen vil skolens gymsal bli revet og det vil 
bli oppført en idrettshall på skoletomten i 2013 -2015, som det søkes spillemidler til. Denne 
hallen vil i likhet med Heiahallen være en såkalt normalhall/håndballhall med aktivitetsflate 
på 25 x 45 meter. Siden hallbehovet for håndball Lier vil bli oppfylt når Heiahallen står ferdig, 
har kommunen lagt inn i forprosjektet at hallen tilrettelegges for turn, allidrett og 
gruppetrim. Dette på bakgrunn av behov meldt inn av Tranby turnforening som bl.a. 
aktiviserer store barnegrupper, mangler kapasitet og må trene i nabokommuner. Hallen er 
nå idrettsfunksjonelt godkjent som basishall for turn, og det vil derfor være mulig å søke 
spillemidler og programsatsningsmidler (ekstra spillemidler) øremerket dette.  
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Rehabilitering av St. Hallvardhallen og Syllinghallen 
I løpet av 2013 vil den snart tredve år gamle St. Hallvardhallen bli rehabilitert, samt gulvet i 
Syllinghallen som er ti år gammelt og ikke har tilstrekkelig demping. Disse rehabiliteringene 
vil bedre forholdene for organisert hallidrett i Lier. Reistad IL har etablert to aksjeselskap for 
å eie og drive S. Hallvardhallen; St. Hallvardhallen eiendom AS og St. Hallvardhallen drift AS. 
Lier kommune har inngått ny langsiktig leieavtale med St. Hallvardhallen Drift AS, og skal 
fortsatt fremleie hallen til Buskerud fylkeskommune til skolebruk. Leieavtalen gjør det mulig 
for idrettslaget å ta opp banklån for å kunne foreta rehabiliteringen. 
 

 
 
De fleste organiserte voksenlag i Lier trener i mindre haller og gymsaler og ønsker treningstid 
i større haller. Når det blir bedre hallkapasitet, bør tider utenom kjernetid avsatt til barn og 
unge kunne tilbys voksengrupper, slik at organisert idrettsaktivitet blant voksne får bedre 
vilkår.  
 
En krevende overgangsperiode 
Fra høsten 2013 og til 2015 vil Lier ha redusert  idrettssalkapasitet siden både gymsalen på 
Heia og de to salene ved Hegg skole er revet og det tar tid å bygge de to nye større 
idrettshallene. Idrettslagene viser i denne situasjonen god vilje til å samarbeide om å fordele 
og bruke tilgjengelig kapasitet slik at behovene dekkes best mulig for alle.  
 
Kunstgressbaner 
Lier Idrettsråd og flere idrettslag etterspør flere kunstgressbaner i Lier. Kunstgressbaner kan i 
motsetning til gressbaner brukes store deler av året, og er dessuten billigere å drifte enn 
gressbaner (dvs. uten undervarme). Derfor vil kommunen fortsatt prioritere 
kunstgressbanebygging i områder med mange innbyggere eller befolkningsvekst. Det kan 
bidra til å hindre frafall fra organisert fotball. Kommunen planlegger å bygge en 7-er 
fotballbane på nye Hegg skole i 2014, og det kan være aktuelt å legge kunstgress på denne 
banen. 
 



Lier kommune – Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2013-2017 

15 
 

Sparta Bragerøen IL, Liungen IF og Stoppen sportsklubb har tatt initiativ til bygging av 7-er 
kunstgressbane på Lier stadion. Banen er planlagt som en forlengelse av 11-er 
kunstgressbanen som ble bygd for noen år siden. Lier stadion er kommunens største 
idrettspark med mange anlegg og mye aktivitet både i og etter skoletid. Kommunen ønsker å 
utvikle eksisterende anlegg, og vil derfor støtte idrettslagenes initiativ og prioritere bygging 
av en kunstgressbane her. 
 
 

 
Foto: Lierposten 

 
Det blir samtidig viktig å kunne opprettholde standarden også på eksisterende 
naturgressbaner der disse i dag også brukes aktivt av både skole og idrettslag.  
 
4.2 Nærmiljøanlegg på skolene 
Det er over 100 registrerte nærmiljøanlegg i Lier, dvs. ulike aktivitetsanlegg på skoler og i 
turområder, og balløkker og skileikanlegg. Nærmiljøanlegg på skoler kan brukes til allsidig 
fysisk aktivitet både i og etter skoletid, og har derfor hatt høy kommunal prioritet i en 
årrekke.  I løpet av det siste tiåret er det bygd en stor mengde ulike nærmiljøanlegg på alle 
de 13 barne- og ungdomsskolene i Lier. Kommunen vurderer å ha god dekning av 
nærmiljøanlegg i forhold til behov. Blant skolene i Lier har kun Hennummarka skole og 
Sylling skole meldt inn behov for nye anlegg i forbindelse med idrettsplanarbeidet.  I 
høringsperioden kom også Gullaug skole på banen. Noen av skoleanleggene er utslitte, og 
kommunen vil i kommende planperiode derfor prioritere vedlikehold og rehabiliteringer, 
samt innmeldte behov for små enkle anlegg ved skolene i Lier. Gode og allsidige skoleanlegg 
motiverer til aktivitet og skaper trivsel for alle barn og unge i Lier. 
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I forbindelse med riving og nybygg ved Hegg skole, planlegges det en rekke nye 
nærmiljøanlegg her: Skateanlegg, hinderløype, akebakke, skiløype, ny ballbinge og flere 
andre ballbaner for volleyball, basket og fotball. De nye uteanleggene ved Hegg skole kan 
brukes til uorganisert aktivitet etter skoletid, til glede for nærmiljøet i Lierbyen. Det vil bli 
søkt spillemidler for alle anlegg som er berettiget til tilskudd. 
 

 
 
 
4.3 Mulige interkommunale løsninger og langsiktige anleggsbehov 
Ved enkelte typer anlegg, særlig spesialanlegg, arealkrevende og kostnadskrevende anlegg 
kan det være hensiktsmessig og samfunnsøkonomisk lønnsomt å vurdere interkommunalt 
samarbeid. Nødvendigheten og ønskeligheten av interkommunalt samarbeid ble også pekt 
på o mange av høringsinnspillene. Interkommunale anlegg bør ha en sentral beliggenhet og 
bør være lett tilgjengelig for brukere fra aktuelle samarbeidende kommuner. Grundige 
prinsipielle og praktiske vurderinger bør gjennomføres dersom andre interkommunale 
investerings- eller driftssamarbeidsløsninger ønskes.  
 
Ishall 
Lier idrettsråd har tatt til orde for bygging av ishall på Brakerøya, på den eksisterende 
fotballbanen som ligger i Lier kommune, men er eid av Drammen kommune. Dette i form av 
interkommunalt samarbeid mellom Lier kommune og Drammen kommune. I 2011 deltok 
Lier kommune i en mulighetsstudie initiert av Drammen kommune angående muligheter for 
interkommunalt samarbeid om bygging av ishall på Brakerøya. Mulighetsstudiet avdekket at 
det er mulig å bygge ishall her, at det kan være en hensiktsmessig plassering og at realisering 
forutsetter kommunalt eierskap og drift. Det foreligger imidlertid ingen konkrete planer for 
realisering av ishall på Brakerøya. Drammen kommune utreder i 2013 utbygging av multihall 
på Marienlyst med ishall som en del av et multihallkonsept. En ishall på Marienlyst anses 
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ikke som aktuell for medeierskap fra Liers side. En plassering på Brakerøyabanen hadde vært 
aktuell for en slik vurdering. 
 

 
 
Skiskytterarena med rulleskiløype i Leirdalen 
Lier har aktive ski- og skiskyttermiljøer med mange utøvere, men mangler en skiarena eller 
skiskytterarena egnet for større konkurranser. Manglende grunneieravtaler og tilstrekkelig 
infrastruktur hindrer utvikling av skiarena på Eiksetra. I forbindelse med politisk bestilt 
Idretts- og kulturmelding for Lier, har idrettsrådet foreslått utvikling av skiskytterarena med 
rulleskiløype ved Leirdalen motorsportssenter. For eksempel i form av samarbeid mellom 
Lier, Asker, Drammen, Røyken og Hurum kommune. Dette kan være et aktuelt 
interkommunalt prosjekt som bør utredes nærmere med hensyn til realisme.  
 
Kampsporthall 
Det er registrert tre kampsportklubber i Lier. Kommunen kan tilby tilstrekkelig halltid til disse 
klubbene, men både Lier tae kwondoklubb og Lier jodoklubb etterspør egne lokaler 
tilrettelagt for kampsport, dvs. med permanente underlagsmatter på gulv. Lier kommune 
skal bygge to idrettshaller i perioden 2013-2014, og kampsportklubbene får treningstid og 
lagerplass i de nye hallene. Særlig den nye Hegghallen vil kunne egne seg bedre enn tidligere 
lokaler til dette. Dersom det skal kunne etableres et eget lokale for kampsport eller bygges 
en kampsporthall i planperioden, må en eller flere av de aktuelle klubbene i Lier ta initiativ 
og stå for utbygging og drift. 
 
Sykkelløyper og turområder 
Det ble tidlig meldt inn behov for flere sykkelløyper i Lier, dvs. stier og turveier som er bedre 
tilrettelagt for sykling. Frivillige organisasjoner og enkeltpersoner har også tatt til orde for 
flere rundløyper og generelt bedre kvalitet på eksisterende stier og løyper. Før slike løyper 
kan klargjøres og markedsføres trenges et kartleggingsarbeid mht. hva som allerede er på 
plass og egner seg og hvor evt. flaskehalser finnes. I løpet av planperioden vil en rekke 
områder kunne bli oppgradert med bedre tilrettelagte turveier og bedre skilting. Dette vil gi 
bedre muligheter for terrengsykling på noen strekninger. Oppgradering av turområder er 
imidlertid en kontinuerlig prosess. Lier kommune jobber langsiktig med oppgradering av 
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friluftsområder, og vil vurdere systematisk kartlegging av turområder i kommunen i løpet av 
planperioden som grunnlag for fremtidige oppgraderinger. Høringsinnspill viser at vi kan 
samarbeide bl.a. med DOT om både kartlegging og prioriteringer på dette området. 
 

 
 
4.4 Statlig sikrede friluftsområder 
Lier har allerede flere statlig sikrede friluftsområder nevnt i kap 2: Engersand, Damtjern, 
Eiksetra, Svangsstrand og deler av gammel jernbanetrasé mot Røyken. Det er utarbeidet 
forvaltningsplaner for alle disse, og allerede søkt friluftsmidler for ulike oppgraderingstiltak 
for flere av dem for gjennomføring i 2013. Muligheten for å søke spillemidler i tillegg vil 
utnyttes. Det vil i løpet av perioden være naturlig å vurdere statlig sikring av flere områder. 
Strandområdene på Gullaughalvøya er allerede for flere år siden da planene om sykehus her 
var aktuelle, meldt inn som aktuelt for statlig sikring. Området er fortsatt svært aktuelt for 
slik sikring. Det kan bli aktuelt også bl.a. å sikre deler av kyststien, tunnel på nedlagt 
jernbanetrasé via slik avtaler.  
 
4.5 Økonomiske rammer og økte kommunale driftsutfordringer 
De økonomiske rammene for investeringer i idretts-, nærmiljø- og friluftslivsanlegg innenfor 
Kultur og fritid har ligget fast over mange år. I henhold til vedtatt handlingsprogram for 
2013-16, utgjør rammene kr 520 000 på investeringsbudsjettet for kommunale anlegg, og kr 
400 000 på driftsbudsjettet som mulige tilskudd til private anlegg. De årlige disponeringene 
av disse budsjettrammene gjøres i egne saker som normalt legges fram i desember, der 
kommunen prioriterer spillemiddelsøknader og kommunal ressursbruk for kommende år. 
Disposisjonene for 2013 ble derved fastsatt i desember 2012. 
 
I tillegg kommer de ordinære driftsbudsjettene for park, idrett og friluftslivsavdelingen i 
Kultur og fritid, samt mulige prosjektmidler fra ulike hold. Også andre kommunale 
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investeringsbudsjetter  bidrar til å realisere prioriterte anlegg. Dette dreier seg i hovedsak 
om rehabiliterings- og utbyggingsprosjekter vedr. skoleanlegg, noe også denne planen viser. 
Men også ulike områdeprosjekter ellers og ulike trafikksiskkerhetstiltak, kan bidra positivt til 
anleggsutbedringer. 
 
Denne planen har et hovedfokus på investeringer. Imidlertid er det viktig å være klar over at 
nye anlegg og anlegg med høyere standard også medfører økte driftskostnader. Dette 
gjelder både innendørs- og utendørs anlegg. På sikt vil kommunen bl.a. få en relativt høy 
hallkapasitet, noe som fører til høyere driftskostnader. Smarte driftsgrep og gode 
energiløsninger kan minimalisere slike merkostnader. Avvikling eller nedprioritering av lite 
brukte uteanlegg kan være et virkemiddel for å sikre nødvendig kapasitet og innsats på mye 
brukte og mer krevende anlegg. Samarbeid med lokalmiljøene og frivillige kan sikre at  
anlegg som i dag brukes lite kan få en ny bruk eller driftsløsning.  
Kultur og fritid legger fortsatt til grunn at kommunen velger å opprettholde gjeldende 
prispolitikk med gratis treningstid til barn og unge og subsidiert leiepris for lokal aktivitet for 
øvrig.  
 
I løpet av planperioden skal det utarbeides en mulighetsanalyse for et kommunalt eierskap 
for idrettsdriften i Lier, med deltagelse fra idrettslag og ev. andre organisasjoner, jfr. 
Formannskapssak 53/2011.  
 
Lier idrettsråd ønsker dialog med kommunen om hvordan kommunes rammer til 
idrettsformål kan brukes mest mulig hensiktsmessig, samt en revurdering av kriterier for 
tilskudd til private idrettsanlegg. Idrettsrådet erfarer at regelverket for tilskudd til drift av 
private idrettsanlegg er komplisert, og at det er vanskelig å kvaltetssikre rettferdig fordeling 
av midlene. Det kan for eksempel bli aktuelt å avvikle denne tilskuddsordningen og heller 
tilbakeføre driftstilskudd til idrettsaktivitet for barn og unge. Dette vil eventuelt bli fremmet 
som egen sak når idrettsrådet har fått vurdert dette nærmere. I mellomtiden utøver 
idrettsrådet et skjønn mht. fordeling av midler som administrasjonen har valgt å ta til 
etterretning for utbetalingene.  
 
Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er Liers faste idrettspolitiske 
handlingsplan for anleggsprioriteringer i et fireårsperspektiv.  

 

5. Handlingsmål for perioden 2013-2017  

Lier kommunes hovedmål – Aktive liunger 
Lier kommunes hovedmål for området idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skal fortsatt være å 
legge til rette for et variert aktivitetstilbud tilpasset alle aldre og funksjonsgrupper, for å få 
flere til å være fysisk aktive. 
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Lier har mange idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Disse aktivitetsanleggene bør brukes mer. I 
planperioden skal flere anlegg utvikles for å øke attraktiviteten. Dessuten skal det bygges 
flere nye haller og uteanlegg. 
 
Lier har vakker natur og gode forutsetninger for naturopplevelser og fysisk aktivitet 
utendørs. Lier har som ambisjon å være en av Norges beste friluftslivskommuner. 
 
For å nå hovedmålet Aktive liunger skal følgende delmål realiseres i løpet av 2013 2017:  
 

1. Barn og unge skal ha et allsidig breddeidrettstilbud  
• Kommunen skal ved utbygging av nye idrettsanlegg i planperioden bidra til å sikre 

anbefalt hallkapasitet og bredde i hallfasiliteter. 
• Ved bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal muligheter for mindre idretter og 

anleggets funksjon som møteplass vurderes, som bidrag for å sikre mangfold og 
forhindre frafall innen organisert idrett. 

• Kommunen skal fortsatt stille kommunale haller, gymsaler og idrettsanlegg til 
disposisjon for idrettslag: Gratis til barn og unges trening ukedager, og til subsidierte 
priser til lokale voksenlag. 

• Kommunen skal i samråd med Lier idrettsråd vurdere kriteriene for driftstilskudd til 
private idrettsanlegg og bruk av kommunens rammer for tilskudd til idrett. 

 
2. Skolene skal tilrettelegges for økt fysisk aktivitet blant barn og unge 
• Skolene i Lier skal legge til rette for daglig fysisk aktivitet på alle trinn.  
• Skolene i Lier skal ha ulike aktivitetsanlegg som sikrer mangfold i aktivitets-

muligheter, og det skal foretas rehabiliteringer av og utvikling av utvalgte skoleanlegg 
i perioden. 

• Skolene i Lier skal ha minst  et attraktivt turmål i gåavstand fra skolen.  
• Skolene i Lier bør vurdere å samarbeide med idrettslag og friluftsorganisasjoner i 

utvikling av fysiske aktivitetstilbud. Også voksenopplæringen og inntaksklassene 
spesielt omfattes av dette målet. 

• Skolene bør fortsette med gå og sykle til skolen aksjoner.  
 

3. Videreutvikling av tur/sykkelveier og friluftsområder 
• Utvalgte friluftsområder skal oppgraderes. I hovedsak ett område per år. Universell 

utforming, og oppgradering og merking av turveier og sykkelveier nær boområder, 
skal vektlegges. 

• Turveier og stinett i Finnemarka skal kartlegges, merkes og oppgraderes i samarbeid 
med Drammen og Oplands Turistforening.  

• Eiksetra skal utvikles til et attraktivt friluftsenter med overnattingsmuligheter i 
samarbeid med Drammen og Oplands Turistforening. 

• Etablering av flere parkeringsplasser ved enkelte utfartsområder skal vurderes, f.eks. 
på Gjellebekk. 

• Det skal settes ut utendørs treningsapparater til fri bruk i utvalgte områder, bl.a. i 
Lierbyen. 
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• Lier kommune skal sette i gang et prosjekt for økt bruk av marka, i samarbeid med 
Statskog, Drammen og Oplands Turistforening og andre interessenter. 
 

 
 

 
4. Bedre informasjon om tur- og aktivitetsmuligheter  
• Det skal utarbeides flere tur- og sykkelkart for utvalgte friluftsområder og tettsteder. 
• Det skal lages enkle turtipsbrosjyrer for alle friluftsområder som oppgraderes i 

perioden. Brosjyrene skal vektlegge «turer fra trappa» dvs. muligheter for tur, sykkel, 
og ski i gangavstand fra boområder. Brosjyrene skal ha kortfattet tekst og 
inspirerende bilder, og angi start og slutt, antall kilometer og vanskelighetsgrad, og 
formidle ev. kulturminner og opplevelser underveis. 

• Friluftslivsinformasjon på kommunale nettsider skal oppdateres jevnlig og samsvare 
med aktuelle turtipsbrosjyrer. Det skal være linker til aktuelle digitale applikasjoner 
for turforslag etablert av andre eller kommunen. 

• Det skal være relevant friluftlivsinformasjon og gode områdekart på alle skilttavler på 
utfartsplasser og på badeplasser i Lier. 

• Kommunen skal påbegynne arbeidet med å utarbeide et kart over lovlige ridestier. 
 

5. Videreutvikling av aktivitetstiltak og flere opplevelsesmuligheter 
• Kommunen skal videreutvikle etablerte aktivitetstiltak i samarbeid med frivillige 

organisasjoner, f.eks. Ukas kulturminnepost i samarbeid med Lierbygda O-lag, turer i 
samarbeid med Drammen og Oplands Turistforening og andre. 

• Kommunale virksomheter skal samarbeide i utvikling av fysiske aktivitetstiltak og 
tilrettelegge for at inaktive barn og unge og andre grupper som trenger 
tilrettelegging sikres fysisk aktivitet.  

• Kommunen skal ha som mål å rekruttere nye brukergrupper til aktivitet i marka ved å 
koble skole, barnehage, barnevern og voksenopplæring med frivillige organisasjoner i 
samarbeid med bl.a. Statskog. 
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• Det skal arrangeres minst fire utendørs kulturarrangementer i Lier per år; i tilknytning 
til Lierdagene eller andre lokale festivaler, Verdens aktivitetsdag, Kulturminnedagen, 
Ukas kulturminnepost eller som markering av ferdigstilt videreutvikling av et 
friluftsområde.  

• Utvalgte friluftsområder skal vurderes gjort mer attraktive ved hjelp av kunstnerisk 
utsmykning, tilrettelegging som turmål og informasjon om kulturminner. 
 

 
 
 

6. Initiativ til interkommunalt samarbeid 
Lier kommune skal ta initiativ til interkommunale drøftinger og mulig samarbeid om 
anleggsutvikling for arealkrevende anlegg som skiskytteranlegg og motorsport.  

 
 

6. Handlingsprogram for anleggsutvikling 2013-2017  
 

Spillemidlenes totale ramme varierer fra år til år, avhengig av overskuddet til Norsk Tipping 
AS.  I 2012 var den totale rammen kr 697 535 000 til idrettsanlegg (inkl også friluftsanlegg og 
nærmiljøanlegg) i kommunene, hvorav kr 36 833 000 gikk til Buskerud fylke. Av dette 
beløpet fikk Lier kommune tildelt kr 2 390 000 (søknadssum kr 9 314 000).  Drammen 
kommune får for tiden mesteparten av midlene til Buskerud fylke fordi de søker om mest  og 
i hht. behandlingskriteriene. 

Det er et stort etterslep på innvilgelse av spillemidler, og dette er økende. Årsaken er ikke 
flere søknader, men at anleggene blir stadig dyrere. Overskuddet fra Norsk Tipping AS 
dekker ikke behovet. Det kan derfor ta flere år fra første gangs søknad til spillemidler blir 
innvilget. Dette kan føre til forsinkelser i anleggsstart og at kommunens handlingsplan for 
anlegg ikke blir gjennomført i det tempo som er vedtatt. 
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Finansiering av ordinære anlegg og nærmiljøanlegg vil normalt skje ved hjelp av følgende 
kapital i tillegg til spillemiddeltilskudd: kommunale tilskudd/investeringer, egenkapital fra 
private utbyggere, dugnad, gaver/rabatter og lån. 

6.1. Handlingsplan ordinære anlegg og rehabiliteringer 
Handlingsplanen omfatter utbygging av ordinære idrettsanlegg, rehabiliteringer og anlegg 
for friluftsliv. Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. For 
ordinære idrettsanlegg gis det spillemiddeltilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnad 
begrenset oppad til kr 700 000. Til større kostnadskrevende anlegg som idrettshaller eller 
kunstgressbaner, er tilskuddsbeløpet høyere. Friluftsanlegg får støtte på 50 % begrenset 
oppad til 700 000. 

Handlingsplan med prioriteringsliste må gjennomgå en årlig rullering etter hvert som 
aktuelle prosjekter blir klargjort for søknad om spillemidler. Dette gjelder både prosjekter 
som idrettslagene vil stå som byggherre for og kommunale prosjekter. Rekkefølgen nedover 
på prioritetslista er derfor av mindre betydning i denne omgang. Det viktigste er at alle 
anlegg som er aktuelle i den kommende fireårsperioden er ført opp på prioritetslisten. De sju 
første søknadene på prioriteringslisten er anlegg som sto i forrige plan og som må fornyes 
hvert år inntil det blir utbetalt spillemidler.  

 

PRIORITERINGSLISTE ORDINÆRE ANLEGG 

Nr Anlegg  Beliggenhet Ansvarlig Total-
kostnad 
 

Spille-
midler 

Kommunal 
egenkapital 
tilskudd 

Bygge 
år 

1 Kunstsnøanlegg Martinsløkka Lier IL/Sjåstad VL 
 

2 626 000    700 000    500 000 2008- 

2 Undervarme 
kunstgressbane 

Lier stadion Lier kommune 1 515 000    505 000 1 010 000 2007 

3 Rehabilitering av 
Lierhallen 

Stoppen Lier kommune 9 000 000  3 000 000 6 000 000 2009 

4 11-er 
kunstgressbane 

Tranby 
idrettspark 

Lier IL 7 100 000 2 400 000 1 000 000 2011 

5 St. Hallvardhallen 
Rehabilitering 

Stoppen St. Hallvardhallen 
eiendom AS 

26 932 000 9 000 000 0 
 

2013 

6 Aktivitetssal 1 
St. Hallvardhallen 

Stoppen St. Hallvardhallen 
eiendom AS 

  2 100 000    700 000 0 
 

2013 

7 Aktivitetssal 2 
St. Hallvardhallen 

Stoppen St. Hallvardhallen 
eiendom AS 

  2 100 000    700 000 0 
 

2013 

8 Nytt gulv i 
Syllinghallen 

Sylling skole, 
Sylling 

Lier kommune 1 500 000    500 000 700 000 2013 

9 Heiahallen Heia skole, 
Lierskogen 

Lier kommune 37 000 000 9 000 000  2013 

10 7-er 
kunstgressbane 

Lier stadion, 
Stoppen 

Sparta Bragerøen 
m.fl. 

3 000 000 1 000 000 ? 2014 
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11 Hegghallen Hegg skole, 
Lierbyen 

Lier kommune 58 588 000 9 000 000  2014 

12 7- er 
kunstgressbane 

Hegg skole, 
Lierbyen 

Lier kommune 3 000 000 1 000 000 ? 2014 

13 Oppgradering/reh
abilitering av 
ridehall 

Linnesvollen DOR ? ? ? 2014 

14 Tur-, sykkel og 
skiløype 

Sylling skole – 
Holtsmark 
golfanlegg 

Lier kommune ? ? ? ? 

15 Rehabilitering 
gressbane 2  

Tranby 
idrettspark 

Lier kommune ? ? ? ? 

 
 
6.3 Nærmiljøanlegg 
Med nærmiljøanlegg menes utendørs anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet 
hovedsakelig beliggende i tilknytning til skoler, bo- og/eller oppholdsområder. Rene 
lekeplasser (sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus osv.) faller utenfor ordningen. 
Grunnlag for tilskudd er begrenset oppad til kr 400 000. Det kan gis tilskudd på inntil 50 % av 
godkjent kostnad, begrenset oppad til kr 200 000. Nærmiljøanlegg med kostnadsramme over 
80 000 skal være med i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet for å kunne søke 
spillemiddelfinansiering. Det kan søkes om spillemidler inntil tre omganger (3 byggetrinn). 
Maksimalt tilskuddsbeløp til ett enkelt anleggssted er dermed kr 600 000 (godkjent 
totalkostnad kr 1 200 000). 
 
Prioritering av nærmiljøanlegg avhenger i stor grad av fremdriften i planarbeidet for de ulike 
prosjekter. Foruten bygging av nye anlegg i forbindelse med skolerehabiliteringer, er det 
først og fremst lokale arbeidsgrupper som foreldreutvalg ved skoler eller velforeninger som 
må stå for en betydelig del av både planlegging og gjennomføring av prosjektene. Det kan  
bare søkes spillemidler innen den årlige fristen for prosjekter som er kommet så langt at de 
kan forhåndsgodkjennes, og har kostnadsoverslag og finansieringsplan klar. Derfor vil det 
være nødvendig med en årlig rullering av handlingsplanen for nærmiljøanlegg, slik at man får 
prioritert de prosjekter som er klare for gjennomføring. Ved denne behandlingen vil også 
nye prosjekter kunne tas inn på prioritetslisten. Den første søknaden på listen, tursti ved 
Lierelva, er med fra forrige plan. Resten av anleggene er nye prosjekter. 
 
 
PRIORITERINGSLISTE NÆRMILJØANLEGG 

Nr Anlegg Beliggenhet Utbygger/ 
ansvarlig 

Total 
kostnad 

Spille- 
midler 

Kommunal 
egenkapital 
 

Bygge 
år 

1 Tursti  Lierelva Lier kommune 600 000 200 000 400 000 2012 
2 Treningspark/  Hegg gamle Lier kommune 250 000 125 000 125 000 2013 
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utendørs  
treningsapparater 

skole, Lierbyen 

3 Skateanlegg Hegg skole Lier kommune  ? 200 000  2014 
4 Hinderløype Hegg skole Lier kommune  ? 200 000  2014 
5 Div.  Hegg skole Lier kommune  ? 200 000  2014 
6 Ballbinge Hennummarka  

skole 
Lier kommune  
m/fl 

? 200 000 ? ? 

7 Aktivitetsløype Hennummarka  
skole 

Lier kommune  
m/fl 

? ? ? ? 

8 Nærmiljøanlegg Sylling skole Lier kommune  
m/fl 

? ? ? ? 

9 Sandvolleyball-
bane 

Sylling 
idrettspark 

Sylling IF ? ? ? ? 

10  Div. anlegg Gullaug skole Lier kommune 
m/fl 

? ? ? ? 

11 Sandvolleyball-
bane 

Damtjern Lier kommune ? ? ? ? 

12 O-kart jfr. 
prioriteringsliste 

Flere steder Lierbygda O-
lag 

? ? ? ? 

 

 
6.3 Uprioritert langtidsplan 10-12 år framover 
Denne listen viser mindre avklarte anleggsprosjekter som er innmeldt i forbindelse med 
planarbeidet, oppført i uprioritert rekkefølge. Anleggene på denne listen kan ved årlig 
rullering av handlingsprogrammet føres over til prioritert handlingsprogram, og realiseres 
dersom utbyggingsansvar og driftsansvar avklares, ev. når nødvendige grunneieravtaler og 
reguleringsplaner foreligger. 
 
Noen anleggsprosjekter er ført opp med hensyn til antatte langsiktige behov på grunn av 
boligbygging og arealsikring til idretts- og friluftsaktiviteter. 
 
UPRIORITERT LANGTIDSPLAN 
 
Anlegg Beliggenhet Utbygger/ansvarlig 
Utvikling av skytteranlegg Sørumlia Lier skytterlag 
Overnattingshytter  Eiksetra Drammen og Oplands  

Turistforening (DOT) 
Dagsturhytter og andre anlagte turmål Finnemarka DOT m.fl. 
Friluftslivsanlegg Eiksetra Eiksetra DOT m.fl. 
Forlenget/ny lysløype fra Eiksetra Eiksetra-området Lier kommune m.fl. 
Lysløype Flåtan ? 
Skiskytterarena, rulleskiløype og 
kunstsnøanlegg 

Leirdalen Lier IL/Lier kommune, m.fl.? 

Kyststi * Lahell-Drammen, Lier kommune 
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etappevis 
Utsettingsbrygger for kano/kajakk Lierelva og ved 

fjordene 
Lier kommune m.fl. 

O-kart – ordinære anlegg Flere steder Lierbygda O-lag m.fl. 
Ishall  Brakerøya Drammen kommune/ 

Lier kommune 
7-er kunstgressbane Brakerøya Drammen kommune/ 

Lier kommune 
Sykkeltrase i skiløype Kraft – Asdøltjern Lier kommune 
Sykkeltraseer i Finnemarka Finnemarka ? 
Idrettsanlegg og nærmiljøanlegg * Gullaughalvøya  Lier kommune m/fl 
Utbedringer av anlegg på Gilhusodden * Gilhusodden Lier kommune i samarbeid  

med Drammen kommune 
(grunneier) 

Idrettsanlegg og nærmiljøanlegg Lierstranda Lier kommune m/fl 
11-er kunstgressbane  Tranby idrettspark Lier IL 
11-er kunstgressbane Sylling idrettspark Sylling IF 
Friidrettsbane Tranby idrettspark Lier kommune? 
Kampsporthall Lier ? 
Nærmiljøanlegg Heia skole Lier kommune m/fl 
 
* Anlegg aktuelle å søke om statlig sikring for 
- Kyststien vil på enkelte deler kunne møte på grunneierproblemstillinger der bare offentlig 
sikring kan gjøre framføring mulig. 
- Strandområdene på Gullaughalvøya forutsettes sikret for allmenheten ved regulering, og 
kan bl.a. være aktuelt som statlig sikret område mht. opparbeidelse. En første innmelding 
om dette ble foretatt allerede da eiendommen var påtenkt som sykehustomt. 
- Gilhusodden er et mye brukt område som nå trenger omfattende renovering og 
videreutvikling. Området eies av Drammen kommune, men driftes av Lier. Muligheten for å 
få statlig sikret området bør vurderes. 
 
 
6.4 Avsluttende kommentarer 

Handlingsplanlistene omfatter spillemiddelpotensielle anlegg som krever innarbeidelse i 
kommunal plan for å kunne søke tilskudd. Rekkefølgen her kan bli endret ved årlig 
prioritering ut fra hvilke prosjekter som blir klargjort og lar seg realisere først.  

Små enkle anlegg behandles fortløpende og trenger ikke konkret innarbeidelse i denne 
planen. I tillegg til tiltak og anlegg listet opp over vil det også fortsatt søkes friluftslivsmidler 
til flere av de statlig sikrede områdene. Alle eksterne tilskuddsordninger og 
samarbeidsmuligheter skal utnyttes til beste for planens målsetninger. 
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Kontaktinfo: 
 
Idretts- og friluftslivsrådgiver i Lier kommune er Ingrid Buck  
– epost ingrid.buck@lier.kommune.no 
 
Styreleder Lier Idrettsråd 2013 er Pål Thommassen – epost: pal.thomassen@imstalentor.no  
 
 
Frister/rutiner: 
 
15.04   Søknadsfrist treningstider kommunale bygg og anlegg. 
  Søknadsfrist tilskudd til drift av private anlegg. 
 
15.10  Søknadsfrist til kommunen for spillemiddelsøknader og søknader om  

kommunale investeringstilskudd i hht. kommunal plan for idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet. Har du spørsmål om spillemiddelsøknadsordningen, spør 
Ingrid Buck! Søknadsfrist til fylkeskommunen etter kommunal prioritering er 
15.01. 
 

Tilfeldig leie Gjør forespørsel via kommunenes hjemmesider www.lier.kommune.no under 
Leie av lokaler – fortløpende behandling 
 

Åpne arrangementer bør markedsføres bl.a. via Hva skjer i Lier, en arrangementskalender på 
www.lier.kommune.no, der alle kan legge inn arrangementer. Husk også å 
benytte ut@dt.no og Lierposten! 
 

Oppdatert kontaktinfo for lagene må sendes til kommunen bl.a. via Ingrid Buck. Bare slik 
kan kommunen informere riktig videre til publikum gjennom våre oversikter! 
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