DELPLAN

IDRETT
FYSISKAKTIVITET
2013-2016

OPPDAL KOMMUNE
Vedtatt i konununestyret
K-sak I 2»I 10
10.10)01 -)

Kulturplan Oppdal - delplan idrett og fysisk aktivitet, er et politisk styringsdokument
være et redskap for å nå kommunens mål på området idrett og fysisk aktivitet.

og er ment å

For å oppnå en fornuftig planlegging og utbygging av anlegg for
Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, blir det stadig viktigere å
utarbeide gode verktøy.
Delplanen inneholder bl.a. en prioritert handlingsplan for
utbygging og rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg.
Gjennom planen skal området bli gjenstand for klare behovsvurderinger og prioriteringeriforhold
til sarnfunnsmessige og
idrettspolitiske mål.

Delpianen er utarbeidet i samsvar med krav stiltiKultur- og kirkedepartementets veileder
Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet. Planarbeidet og politisk behandling av
planen er lagt opp tråd med Plan- og bygningslovens bestemmelser.
PrioriterIngen i planen legges t1Igrunn når statifylke fildeler spillernicker til prosjekter. Departementet
stifler krav om vedtatt kommunal plan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv, for dermed å
legge til rette for å sikre:
Sterkere kommunal styring av anleggsutbyggingen
Klarere prionteringer i kommunen
Utvikling av anlegg sett i et større helhetsperspektiy
Prioriteringen i denne delpIanen forutsettes også lagt til grunn i Oppdal kommunes behandfing av
Handlingsprogram og økonomiplan for 4-årsperioden.

Delplanens fireårige handlingsprogram
rulieres og tas opp til behandling hverf år. Planen
skal også revideres med fultstendig saksbehandling
etter Plan- og bygningsloven
minst en
gang i løpet av hver valgperiode.

Dette plandokumentet erstatter Oppdal kommunes plan for idrett og fysiske anlegg 2008-2011

Hovedmål

for planen:

Alle grupper

i befolkningen

skal gis gode muligheter
for fysisk
og egenorganiserte
former.

aktivitet

i organiserte
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1. ARBEIDET MED PLANEN
Arbeidet er lagt opp med en prosess hvor frivillige lag og foreninger, skoler, barnehager,
velforeninger har kommet med innspill. Planprosessen er gjennomført med høring etter Plan- og
bygningslovens bestemmelser.
Idrettsrådet sammen med to representanter fra kommunestyret, har fungert som arbeidsgruppe.
Arbeidet har vært ledet av fagansvarlig kultur Kad Storli Simonsen.

1.1. Planprogram
delplan for idrett og fysisk aktivitet

i Oppdal

Bakgrunn

En kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet er et politisk dokument, og er ment å være et
styringsredskap for å nå kommunenes mål påfeltet. Planen skal vedtas av kommunestyret som
delplan, jfr. Pbl. kap. 11.
Oppdal kommunes gjeldende delplan for Idrett og fysisk aktivitet gjelder for perioden 2008-2011 og
ble vedtatt 6.2.2008. Den skal revideres hvert 4. år. Med revidering menes fullstendig
saksbehandling er Plan- og bygningsloven med sluttbehandling i kommunestyret. For at
revideringen skal komme i takt med kommunestyreperioden, har kommunestyret vedtatt å
videreføre dagens plan for Idrett og fysisk aktivitet for 2012, sak 11/70.
Hensikten med plan for Idrett og fysisk aktivitet er å ha en politisk vedtatt og oppdatert langsiktig
plan for utvikling av idrettsanlegg og nærmiljøer i kommunen. En slik plan med departementets krav
til innhold, er også nødvendig for at lag og foreninger i Oppdal kan søke om tilskudd fra
spillemiddelordningen. Fylkeskommunen kan underkjenne planen som grunnlag for søknad om
spillernidler dersom det er vesentlige mangler i denne.
Planen skal inneholde idrettsanlegg, nærmiljøanlegg -herunder anlegg for fysisk aktivitet, og
skoleanlegg.
Planprosessen består av fire hovedfaser:
Avklaring av virksomhetsområdet for planen
Oversikt over eksisterende tilbud og registrering av nye behov
Evaluering av tidligere plan - vurderinger og prioriteringer
Handlingsprogram for 4års-perioden
Gjeldende planer som blir lagt til grunn

Delplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 - 2011 Oppdal kommune
- Sør-Trøndelag fylkeskommune: Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag. Mål og
retningslinjer for anleggsutvikling
Kommuneplanens samfunnsdel 2010 - 2025, vedtatt 1.12.2010
Kommuneplanfor Oppdal 2010 - 2021 Beskrvelse, bestemmelse og retningslinjer til arealdelen,
vedtatt 1.12.2010 - lekeareal og andre uteopphoidsplasser.
Oppdal idrettsråd, som er et overordnet organ for idretten, har vært en sentral aktør under
planprosessen. De vil få en avgjørende rolle bl.a. med prioriteringene i handlingsdelen.
4

Formål med planprogrammet
Den nye plan og bygningsloven kap. 4 § 4.1, stiller krav om utarbeidelse av planprogram som
grunnlag for revideringen. Forslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet og planprosessen med opplegg for
medvirkning.

1.2 Planprosess

og medvirkning

Plan- og utredningsarbeidet er lagt opp med informasjon og medvirkning fra aktuelle grupper.
- Informasjon om oppstart i Idrettsrådets årsmøte 31.8.2011
- Forslag til planprogram - offentlig høring. Behandling i bygningsrådet 31.10.2011
- Planprogrammet ble sendt på høring til:
Idrettsrådet
Ungdomsrådet
Eldrerådet
Funksjonshemmedes råd
Fysak
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Oppdal kommune v/Bygg og eiendom
Skolene
Oppstartingsmøte for planinnhold (idrettslag, skoler, velforeninger, nærmiljø,
frivillige lag og foreninger, kommunen, idrettsrådet og Fysak)
Uke 44
Innsamling av data/innspiII - anlegg
frist 10. jan. 2012
Skriving av plandokumentet
jan. - febr. 2012
Møte med idrettsrådet
jan. - febr. 2012
Planforslag - offentlig høring
Bygningsrådet
mars - april 2012
Høringer planforslag: Ungdomsrådet, Eldrerådet,
Funksjonshemmedes råd, Fysak, Sør-Trøndelag fylkeskommune
mars - april 2012
Møte med idrettsrådet
april - mai 2012
Endelig behandling
Bygningsrådet
sept. 2012
Sluttbehandling
Kommunestyret
okt. 2012
Planen iverksettes 1.1.2013

Planprogrammet ble lagt ut tii offentlig høring i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser.
Innen fristen kom det inn en uttalelse, denne var fra Fylkesmannen i Sør-Trøndeiag som ga
følgende uttalelse:
Forholdet til overordna plan: Pianprogrammet viser på en god måte delplanens sammenheng med
kommunens overordna planer og handlingsdelen. Det er positivt at kommuneplanes arealdel og
samfunnsdel er lagt til grunn som viktige dokumenter ved utarbeiding av delplanen.

Kommunestyret

behandlet planprogrammet i møte 1.2.2012 og gjorde følgende vedtak:

Kommunestyret vedtar planprogram datert 17.10.2011, og ber om at dette blir lagt til grunn for
revidering av delplan for idrett og friluftsliv 2013 - 2016
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2. OVERORDNAFØRINGERFORKOMMUNENS
IDRETTS-OG FRILUFTSPOLITIKK

Det er flere dokumenter som forteller noe om kommunens planlegging i forhold til idrett og fysisk
aktivitet.
Kommunenes samfunnsdel 2010 - 2025 ble vedtatt 1.12.10. Denne sier at Oppdal kommunes
viktigste oppave og målsetting er å legge grunnlag for at innbyggere skal ha god livskvalitet i
framtida. For å lykkes med dette er folkehelse satt i fokus.
Kommunen ønsker å forebygge mer for å reparere mindre, og vil derfor fokusere på forebyggende
og helsefremmede arbeid.

2.1 Fra komrnuneplanens

samfunnsdel

Fysisk aktivitet gir god helsegevinst der 30 minutter av moderat karakter daglig for voksne
og 60 minutter for barn er anbefalt. Dette betyr at hvis alle oppdalingene som et minimum
går en rask tur hver dag, vil det gi store helsegevinster.
I Oppdal har vi gode helårs tilgang på fin natur og varierte rekreasjonsarealer.
Dette må
systematisk ivaretas og utvikles videre i planleggingen slik at det blir lett å velge fysisk
aktivitet. Utbygging av gang- og sykkelveger og turløyper er derfor viktig
Skolene og barnehagene må legge til rette for en økning av den fysiske aktiviteten.
Gode
leke- og utearealer, trygge skoleveger og riktig lokalisering av boliger er avgjørende
Det er et mål å oppnå systematisk, forpliktende og helhetlig folkehelsearbeid.
Skal det
lykkes må mange aktører i samfunnet mobiliseres.
I denne sammenhengen er den fysiske
og psykiske helsa like viktig.

2.2. Fra kommunens

Lekeplasser

arealdel

og andre uteoppholdsplasser

I områder for boligbebyggelse
skal det pr. boenhet avsettes minimum 25 rn2 areal som er
egnet for lek og opphold. Samlet uteoppholdsareal
bør være minimum 50 m2. Leke og
oppholdsarealer
skal være sikret opparbeidelse før det gis tillatelse til byggetiltak.
Arealene
skal ha en skjermet plassering, ikke være nordvendt eller skyggelagt store deler av dagen og
skal ikke plasseres under høyspent kraftlinje.
Det skal avsettes en nærlekeplass som skal være min. 2 daa pr. 50 boenheter. Del av arealet
skal være egnet for ballspill.
Fritidsbebyggelse
skal plasseres
avtalefestet, preparerte skiløyper

mer enn 25 m fra turstier som er kartfesta,
samt råk og rekster fra dal til fjells.

merka eller
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2.3. Sør-Trøndelag

fylkeskommunes

Trøndelag"
- Mål og retningslinjer for anleggsutviklingen
"Fysisk

aktivitet,

Fylkeskommunen
fylket:

idrett og friluftsliv

plan for "fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør2009 - 2012 har som visjon:

for alle i Sør-Trøndelag"

har tre fokusområder

som skal ligge til grunn for all anleggsutvikling

i

Bærekraft
- Prioritere modernisering
av eksisterende anlegg framfor nyetableringer
- Prioritere anlegg som gir stor aktivitet og som fremmer flerbruk/sambruk
- Tilrettelegging
av aktiviteter der folk bor
- Stimulere til interkommunale
anlegg og anlegg av nasjonal betydning gjennom
robuste idrettsrådsmodeller
og inkluderende prosesser i kommuner og fylker
Barn og unge
- Samarbeid mellom idretten
attraktive møteplasser ved
- Sikre god medvirkning fra
drift av anlegg
- Arbeide for at kommunene
aktivitetsanlegg

og det offentlige for moderne aktivitetsanlegg
skoler og boområder
barn og ungdom i planlegging, gjennomføring
tar større ansvar for utbygging

og
og

og drift av

Folkehelse
- Sikre og utvikle anlegg og områder slik at flest mulig gis anledning til å drive
fysisk aktivitet i både organisert og egenorganisert
regi, i friområder og skole
og jobb
- Sikre godt samarbeid mellom lag og foreninger og folkehelsearbeidet
på
alle nivå
- Fokus på integrering, for å gi mennesker med funksjonshemming
de samme
muligheter som andre til et aktivitetstilbud
i sitt nærmiljø

2.4 FYSAK/folkehelse
Samarbeid med FYSAK-prosjektet spiller en nøkkelrolle for tilrettelegging og systematisk satsing på
fysisk aktivitet i folkehelseperspektiv.
Fysak bidrar til å bygge ut og støtte opp om tilbud til befolkningen som tilpasses aktivitet til alle
aldersgrupper og livsfaser. Kommunen har ihht ny folkehelselov gjennomført en kartlegging for å få
oversikt over helsetilstanden i kommunen. Dette har resultert i en rapport om folkehelseutfordringer i
Oppdal. En av de største utfordringene er for lite fysisk aktivitet i befolkningen, og spesielt blant
barn og unge. Bakgrunnen for dette er kartleggingen som viser at 30% av ungdommene er fysisk
inaktive, og har en stor frafallsprosent når det gjelder deltakelse i organisert idrett.
Det er derfor viktig å legge forholdene tilrette for å øke fysisk aktivitet blant denne gruppa.

2.5 Plan og bygningslovens
formål:
Universell utforming, barn og ungdoms oppvekstvilkår og estetisk utforming, skal ivaretas i
planlegging og det enkelte byggetiltak.
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3 KLARGJØRING
AVBEGREPER
Denne planen inneholder en rekke begreper det er nødvendig å ha kjennskap til bl.a. for å forstå den
inndelingen som er brukt i planens handlingsprogram samt i resultatvurderingen av gjeldende plan:
fdrett
Aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten
fdrettsanlegg
I spillemiddelfordelingen opererer departementet med følgende klassifisering av idrettsanlegg:
Ordinære anlegg
Nærmiljøanlegg
Nasjonalanlegg
Ordinære anlegg
Tilskuddsberettigede
organiserte idretten

anlegg. Nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet

for den

Nærmiljaanlegg
Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i
tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Anleggene eller omradene skal være fritt allment
tilgjengelig for egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men ogsa for
lokalbefolkningen for øvrig.
Nasjonalanlegg
Idrettsanlegg som tilfredsstiller tekniske og funksjonelle standardkrav for avvikling av relevante
internasjonale mesterskap og konkurranser.
Fysisk aktivitet
Egenorganisert trenings /mosjonsaktiviteter,
-

herunder friluftsliv og aktiviteter preget av lek.

Friluftsliv
Opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelser.
har valgt å la friluftsliv inngå i begrepet fysisk aktivitet

KKD

Friluftsområder og friområder
Fellesbetegnelser på grønne områder som er tilgjengefig for allmennhetens frie ferdsel.
FYSAK
FYSAK skal stimulere kommunene til utvikling av gode aktivitetsilbud for
bredt lag av befolkningen og bidra til lokalsamfunn som inspirerer til en
aktiv livsstil.

et
f

FYSAK skal bidra til å bygge ut og støtte opp om tilbud til befolkningen
som øker omfanget av tilpasset fysisk aktivitet i alle aldersgrupper og
livsfaser. (Med tilpasset fysisk aktivitet menes: fysisk aktivitet ut fra
individuelle forutsetninger og behov).
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4 UTVIKLING - STATUS
Det er en uttalt visjon at Oppdal skal nå 10 000 innbyggere - en konstatering av at Oppdal er en
offensiv kommune i vekst.
Idrett og fysisk aktivitet er det området som engasjerer flest mennesker i fritiden. For å møte dette
er det viktig å ivareta disse interessene i arealforvaltning og organisering av ulike tilbud innenfor
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
Oppdal har en svært stor aktivitet på dette området og representerer en vesentlig sosial og kulturell
faktor som er med på å oppfylle kommuneplanens mål om trivsel. Tilbudene har også en viktig rolle
i det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet og folkehelsearbeidet.
Delplan for idrett og fysisk
aktivitet har derfor stor fokus på dette området.
Opplevelsesnæringene og helseturisme er i dag blant de største vekstnæringene. Oppdal kommune
ønsker å legge tilrette for å utvikle aktivitetstilbudet slik at bygda blir en attraktiv helårs destinasjon.
Friluftsliv og turmuligheter er i denne sammenhengen et viktig tilbud.
I de siste 20 årene har det blitt bygd flere spesialanlegg i Oppdal. Mange av anleggene har regional
betydning:
Hestesportsenter
Golfbane
Curlinghallen
* Alpinsenter
Svømmehall
Kunstgrasbane
" Skytteranlegg
Friidrettsbane
Motorsportsenter
Skiskytteranlegg
En beregning for Oppdal viser at antall barn og ungdom i alderen 6 til 19 år som deltar i en eller
annen for organisert idrett, er det samme i 2007 og 2011.
Likevel viser en undersøkelse i 2011 "Ung Data", at 30 % av ungdommene i Oppdal i
ungdomsskolen og videregående skole, sjelden er fysisk aktiv utenom det som er organisert
gjennom skolen.
IfIg. tall fra Oppdal idrettsråd er 3173 personer medlemmer 17 idrettslag eller idrettsklubber. Dette
utgjør nesten halvparten av Oppdals befolkning. Fordelingen er 1242 kvinner og 1931 menn.
Tilslutningen er naturlig størst i sentrum, men idrettslag i kretsene står også sterkt og er et viktig
bidrag til fysisk aktivitet, livskvalitet og bosetting.
Statistikken viser at antallet som deltar i fotball er økt med 25 %, men håndballaktivitet er gått ned
betraktelig. Skiaktivitetene har også økt litt, det gjelder både alpint og langrenn.
Når det nye ski- og skiskytteranlegget i Fritidsparken Kåsen er ferdigbygd, forventes det økt aktivitet
på dette området. For 2011 er registrert 24 ulike lag og foreninger som aktiviserer 1061 barn og
unge i alderen 6 - 19 år.
Det er en generell stor mangel på hallkapasitet. Den gamle idrettshallen er fra 1981 og er følgelig
både umoderne og nedslitt. For å tilfredsstille den store fotballinteressen, øker også behovet for
flere kunstgrasbaner.
Friidrettsstadion har også et stort behov for oppgradering, det gjelder dekke og utstyr.
Oppdal har mange godt utbygde friluftsområder, det gjelder både turstier og løyper, samt
friluftsanlegg. Det viser imidlertid et behov for bedre merking og skilting i tråd med den nye nasjonale
skiltstandarden. I tillegg må det utøves et fortløpende vedlikehold.
Tilrettelegging av anlegg i nærmiljøer, boområder og skoler, bør skje i større grad enn tilfelle er i
dag. Dette er viktige arenaer for fysisk aktivitet blant barn og unge og kan ofte kan være et
rekrutteringsanlegg for det mer tradisjonelle friluftslivet.
Velforeninger og sammenslutninger har tidligere vært aktive pådrivere for å skape et leke- og
aktivitetstilbud, men erfaringene viser at oppfølging/vedlikehold ikke har vært like bra.
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En reguleringsplan for området rundt sentralskoleanlegget er nødvendig for å klarlegge arealbruken.
Denne må ivareta lysløypa, stadion, skateanlegget, skøytebanen, ny kunstgrasbane samt
uteområdet ved skolene.
Undersøkelser viser at mange unge i alderen 10 - 15 år slutter å delta i fysiske aktiviteter.
Manglende støtte fra foreldre kan være en årsak. Andre påvirkninger som mer tid til venner,
deltakelse i flere fritidsaktiviteter, skole og bruk av sosiale media, kan være annen årsak. Mange
uttrykker at det er kjedelig å trene. Å stimulere denne gruppen til fortsatt aktivitet er viktig.
Barneidrettsskolen er nedlagt i sin opprinnelige form, men det finnes imidlertid et lokalt tilbud i
Drivdalen.
5 SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

I hovedsak kommer all offentlig støtte til idrettsanlegg fra overskuddet i Norsk Tipping og forvaltes av
Kulturdepartementet. Departementet tildeler årlig rammer til fylkeskommunen.
Antall søknader og dermed søknadssummer, øker hvert år som følge av flere anlegg med høyre
kostnader. På tross av dette har ikke rammen for tilskudd økt. Tilskuddsandelen i forhold til
søknadssum ligger på ca. 30 %. Det har vært en markant nedgang de siste 10 årene og dette
skyldes i hovedsak flere søknader med høyere kostnader. Årlig beløp som fylkeskommunen har til
fordeling for idrett og nærmiljøenlegg, ligger på vel 40 mill. Dette viser at det går omtrent 4 år før en
søker kan forvente å få tildelt spillemidler.
For å kunne søke om spillemidler, er det i flg. Departementets bestemmelser et krav at
anlegget/tiltaket står i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.
Idretten i Oppdal har i perioden 2008 - 2011 mottatt 12.252.000 kr i spillemidler. Av dette har ca.
11 mill, gått til svømmehallen og aktivitetssalen i kulturhuset. Det må derfor kunne sies at Oppdal
har fått en forholdsvis stor andel av spillemidler.

6 UTFORDRINGER
6.1 Det har utkrystallisert seg en del hovedutfordringer

i forhold til idrett og fysisk aktivitet:

Generelt for liten kapasitet på anlegg for innendørs idrett og aktivitet
Som en følge av større fokus på fysisk aktivitet i skolen, går retningen i bygging av
spennende utendørs aktivitets, natur- og friluftsanlegg på eller i nærmiljøet til skoler og
boområder
Stort behov for rehabilitering av eksisterende anlegg i sentrum og kretsene
Vedlikehold og skilting av turløyper og friluftsområder er mangelfull
Mangel på ledere, trenere, instruktører til idrett/aktivitet for barn og
ungdom
Behov for mer systematisk arbeld i forhold til at alt for mange i ungdomsgruppa
dropper ut fysisk aktivitet
Plan for arealbruken for friområdet ved idrettsanlegg og skolene i sentrum
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7 MAL.OG STRATEGIER
7.1 Hovedmål:
Alle skal gis gode muligheter for å delta i fysisk aktivitet i organiserte eller
egenorganiserte former
I arbeidet med planen er det lagt vekt på de føringene som er gitt i vedtatt kommuneplan samfunnsdelen, der det er satt særlig fokus på livskvalitet og folkehelse.

7.1 Barn og unge
Skolene og barnehagene må legge til rette for en økning av den fysiske aktiviteten med gode lekeog utearealer.
Det må sikres en god medvirkning fra barn og unge i planlegging og utbygging. Kommunen har et
ansvar for utvikling av slike områder og må være en tilrettelegger, samt bistå ved søknader om
spillemidler til nærmiljøenlegg.
For å stimulere til skiaktivitet bør alle barn i Oppdal få mulighet til en dag i alpinanleggene i løpet av
vinteren.
Tallet på barn og ungdom som dropper ut fysisk aktivitet er stort og mange opplever at det er
kjedelig å trene. Barneidrettskoien var tidligere en arena hvor de unge fikk prøve ut ulike former for
idrett/aktiviteter uten fokus på konkurranse. Det var en fin mulighet for senere å kunne velge det
området/idrett en hadde mest lyst til. Barneidrettsskole/allidrettsskole bør etableres på nytt
gjennom ett eller flere idrettslag. Tiltaket utvikles til sportmix som er en videreføring av barneidrettsskolen, og som er et tilbud til ungdom.
AIle skolekretser bør ha en stimulerende nærmiljø med tilstrekkelig plass og mangfold som bidrar til
å fremme allsidig aktivitet sommer og vinter. Barna bør også ha tilgang til preparerte skiløyper i
skolens nærområde.
Et samarbeid mellom fIere aktører f.eks. skoler, idrettslag og velforeninger bør prioriteres, likeledes
anlegg hvor det legges opp til sambruk.
Egenorganisert aktivitet fanger opp mange barn og unge som faller utenfor - og faller fra, det
organiserte idrettstilbudet. Utvidelse av eksisterende anlegg med for liten kapasitet, og bygging av
nye typer anlegg for egenorganisert aktivitet, genererer i stor grad ny aktivitet. Dette må regnes som
særskilt viktig i et folkehelseperspektiv og bør tillegges stor prioritet.
7.2 Tilrettelegging for spesielle behov
Det må legges bedre tilrette for personer med spesielle behov. Kommuneplanen fastslår at alle
deler av befolkningen skal gis mulighet til å delta i idrett og fysisk aktivitet. Ved all anleggsutbygging må universell utforming stå i fokus.
Det er en realitet at enkelte faller utenom den organiserte idretten, f.eks. på grunn av økonomi.
Derfor bør det gi tilskudd til lag som evner å inkludere denne gruppen/enkeltpersoner som dermed
gis mulighet til å delta på lik linje med andre.
Kommunen har også et særlig ansvar for å sikre at flyktningene får muligheter til å drive fysisk
aktivitet. Ofte kan det være informasjon som skal til for å lykkes med dette. Det bør derfor etableres
et samarbeid mellom kommunens flyktningtjeneste, Frivillighetssentralen og idrettslagene. Det å
arrangere små turer i nærområdet for hele familien, kan være en måte å skape interesse for fysisk
aktivitet. Det å delta i mindre grupper kan bidra til til trygghet, og senere deltakelse i organiserte
aktivitet..
7.3 Økt aktivitet
For å stimulere til økt bruk av svømmehallen, bør det tilbys årskort/sesongkort både til barn og
voksne, samt spesialavtaler for eldre/honnør
11

Fri halleie for organisert idrett i kommunale anlegg, må utredes
Det er et stort press i området ved frildrettsbanen - idrettshall - skoleanlegget i sentrum, og det
foregår næringsutbygging som beslaglegger arealer. Det er kommet innspill på tiltak som ønskes
gjennomført i området, f.eks. utvidelse av skateparken, kunstgras på grusbanen, opprustning av
eksisterende lysløype, areal for skøytebane og uteområder for skolene.
For å få en helhetlig planlegging må det utarbeides en ny reguleringsplan for området, og utbygging
gjennomføres i tråd med denne. Gjeldende plan er fra 2005 og er ikke lenger forenlig med den store
byggeaktiviteten som har foregått. Dette betyr at videre utvikling i området må avvente en ny plan.
Mangfoldet av områder for fysisk aktivitet i Oppdal, må i større grad synliggjøres i offentlig planverk.
Samarbeid om anlegg for nye aktiviteter som terrengsykkel/downhill, randonee og bratt friluftsliv, må
innarbeides i planene.
Oppdal er en reiselivsdestinasjon og tilgjengelighet og tilkomst til områder og anlegg, ma sikres
gjennomført i planen.
Bygda har sterke idrettstradisjoner både på utøver og arrangørsiden.
dette gjennom nye anlegg. Men også å ivareta rehabiliteringsbehovet

Målet må være å videreutvikle
på eksisterende anlegg/bygg
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8 EVALUERING AV EKSISTERENDE

PLAN 2008 - 2011

Handlingsplanen inneholdt totalt 85 ulike tiltak innen ordinære anlegg, nærmiljøanlegg,
anlegg for friluftsliv og utstyr.
Flere større anlegg er påbegynt. Ikke gjennomførte delprosjekt er videreført i planen.
Nye o-kart i tilknytning til barneskolene, er gjennomført som forenkla nærmiljøanlegg
Forkortelser

SW = Spillemidler

I KW=

TILTAK
NMK 0

dal Motors

Kommunale

GJ.FØRT

Eksterne

friluftsmidler

KOMMENTAR

/ Ele= Egenandel

SM*

KW

F
M*

EKt

ortsanle

Området klarlagt og tinglyst leieavtale foreligger

Gjennomført

-

Gjennomført
Påbegynt

Cross og snøscooterbane
Klubbhus, speakerbu
Verksted, kurslokale,sanitærbygg
Knattecrossbane/barnebane
Trailområde
Asfaltbane for dragracing

Midtb

midler / FW=

områder og

Videreført
Videreført
Videreført
Videreført
Videreført

i
i
i
i
i

ny
ny
ny
ny
ny

plan
plan
plan
plan
plan

700
700
700
700
700
700

000
000
000
000
000

1 400.000
1 400.000
1 400 000
1 300 000
1 400 000
1 400.000

000

da Grøtsetra skianle
52 000
269 000
134 000

Delvis gj.ført
Gjennomført
Gjennomført

- Skiskytteranlegg
- Sanitærbygg
- Tilbygg klubbhus

121 000
548 000
267 000

Fritids arken Ski o
skiskytteramleoq
Prosjektplan utarbeid og tinglyst
leieavtale foreligger
- Løyper
- Lysanlegg
- Skiskytterarena
- Tidtakerbu/klubbhus
- Asfaltert rulleskiløype
- Kunstsnøanlegg

Sk eranle
fiskarlaq

-0

dal Videre

Videreført i
Videreført i
Videreføres
Videreføres
Videreføres
Videreføres

ny plan
ny plan
i ny plan
i ny plan
i ny plan
i ny plan

600
733
260
367
656
700

000
000
000
000
000
000

274 000
1.200 000
410 000

930 000
267 000
116 000
733 000
1.312 000
2.525 000

dal Jæ er- &

- Trapbane
- Sportingbane
- Klubbhus

0

Delvis gj.førtt
Påbegynt
Påbegynt

Gjennomført
Gjennomført
Videreført i ny plan

117 000
115 000
700 000

231 000
214 000
1.475000

200 000

326 000

ående skole

Anlegg for bevegelseshemmede

Gjennomført
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9 HANDLINGSPROGRAM
- IDRETTOG FYSISKAKTIVITET2013—2016

Anlegg merket * er prioritert i samsvar med Kommunestyrevedtak 14.12.2011
9.1 Ordinæreanleggfor idrettog
fysiskaktivitet- prioritert

FINANSIERING
- PROSJEKT
- TILTAKSHAVERI

LOKALISERING/BESKRIVELSEJBEGRUNNELSE

Oppdal Motorsportsenter
Oppdal Motorsportsenter
NMK Oppdal

TOTAL
KOSTNAD

SoiliernIc;er

Egenandel

Kommunalt
tilskuddi
nandel

Frituftsmidler

Annen
finans.

1

MOA *
2009

2.101 000

700 000

912 000

489 000

Klubbhus

2011

2.102 000

700 000

1.152 000

250 000

Verksted/kurslokale/sanitærbygg

2012

2A05 000

700 000

1.405 000

Knattecrossbane/barnebane

2012

2.000 000

Ikke finans.

Trailornråde

2013

2.100 000

Ikke finans.

2014

2.100 000

Ikke finans.

- speakerbu.

Påbegynt

for dragracing

Anleggene er videreført
S ilemidler er søkt

Skytteranlegget

fra tidligere

plan.

2

- Kåsen

Klubbhus

Oppdal Jæger- &
Fiskarlag

PRIOR

Cross og snøscooterløype Fullført

Asfaltbane

Skytterbanen

PR3SJEKT
START

Videreført fra tidligere
Spillemidler
er søkt

2012

2.175 000

700 000

1.475 000

plan
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3

Fritidsparken - Kåsen
Fritidsparken
Ski- og skiskytteranlegg
Oppdal idrettslag

Løyper for ski og skiskyting.

Påbegynt

Lysanlegg
Skiskytterarena
Klubbhus
Asfaltert

rulleskiløype

Kunstsnøanlegg
Anleggene er videreført
S illemidler er søkt

fra tidligere

2011

1.804 400

600 000

930 400

274 000

2012

2.200 200

700 000

70 200

1.200 000

2011

785 000

259 000

116 000

410 000

2013

1.102 000

367 000

632 000

2013

1.968 000

656 000

1.322 000

2013

3.225 000

700 000

2.525 000

1. Ombygging

til kontor

Oppdal kommune

2. Nytt ventilasjonsanlegg

Tidtakerbu

Driva - idrettsbanen

og lagerplass

2012

100 000

100 000

2013

4.000 000

4.000 000

75 000

75 000

5

Ny tidtakerbu

/rehabilitering

Tilbygg
curlinghallen

Curlinghallen - Fritidsparken
Tilbygg omkledningsrom,
til eksisterende
bygg

4

2012

Drivdalen
idrettslag

Oppdal Curlingklubb

103 000

plan

Idrettshallen v/ skoleanlegget
Idrettshallen

230 000

publikumsområde

6
2012

900 000

300 000

600 000
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Friidrettsbanen

Stadion Oppdal sentrum

Oppdal

Nytt toppdekke
friidrettsbanen

kommune

og oppmerking

Grusbane

Oppdal idrettslag

Kunstgressdekke

Skoleområdet

Skoleområdet/idrettsanlegg
sentrum

Oppdal sentrum

8

på "nye grus"

2.700 000

2013

i Oppdal

Ny idrettshall

700 000

9

2014

90 000 000
Estimat

Fotballbanen

Driva

10

Fotballbanen
Nytt anlegg

med lager og salgsbod

Drivdalen
idrettslag

Skytteranlegg
Bane figurjakt,
på skytebanen

- Kåsen
løype for praktisk

100 000

2014

11

Skytterbanen
Oppdal Jæger- &
Fiskarlag

Ikke
beregnet

på
2014

Grusbane

Oppdal
Videregående
skole

7

jaktskyting

2015

Ikke
beregnet
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9.2. Nærmiljraanlegg
- prioritert
FINANSIERING
- PROSJEKT
- TILTAKSHAVER

Skøytebane tilknyttet barnehage
og skole

LOKALISERING/BESKRIVELSE/BEGRUNNELSE

Tågvollan

START

PRIOR

TOTAL
KOSTNAD

Spillemidler

Egenandel

Kommunal
tilskudd/
e enandel

Friluftsmidler

Annen
finansiering

Oppvekstsenter

I tilknytning
til nærmiljøenlegg
Etablering av skøytebane

2012

50 000

Tågvollan Oppvekstsenter

Lysløype

Ved Lønset skole

Lønset idrettslag

Planering

Grusbane

Stadion Oppdal sentrum

FAU v/Aune
barneskole

Skøytebane

Lysløype
sentrum

av lysløype,

- islegging

2
nye stolper

om vinteren

2012

40 000

3
2012

Driftskostnader
ikke
beregnet

i

FAU v/Aune
barneskole
Oppdal kommune

Friområdet ved skolene og
idrettsanlegg
Rehabilitering

nærmiljoanlegg

av lysloype

til å bli et

4
Ikke
beregnet

for barnehagene og skolene
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Utvidelse av
nærmiljøanlegg
Vollan
Idrettsklubb

Vollan skole
Fotballbane, ballvegg, sykkelløype,
klatreområde,
skøytebane

Ved Aune barneskole

FAU v/Aune
barneskole

Tarzanjungel

Ballbane

Tågvollan Oppvekstsenter

Tågvollan
Oppvekstsenter

Asfaltert

Jungelløype

Tågvollan Oppvekstsenter

Tågvollan
Oppvekstsenter

Jungelløype

Utvidelse av
skateparken

Skateparken i Friområdet

ved skolen

ballbane

knyttet

2013

80 000

40 000

583 000

200 000

383 000

500 000

200 000

300 000

250 000

125 000

125 000

40 000

7

knyttet til barenhage

til barnehage

Utvidelse av skateparken,
nye elementer

5
2013/
2014

6

Mesteringsanlegg

Oppdal
Skateklubb

skibakke,

og skole

2013

8
og skole

asfaltering,

9
gjerde,

Ikke
beregnet
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Grasbanen

Ved Oppdal Ungdomsskole

Oppdal Ungd.sk.

Opprusting
5er-baner

Ballbaner

Ved Oppdal Ungdomsskole

FAU v/Aune
barneskole

av grasbanen

Opprusting

10

til en 7er-bane

og to

11

av ballbane

Ikke
beregnet

150 000

Terrengløype
Ved Idrettshallen

12

FAU v/Aune
barneskole

Terrengløype

Ballvegg

Ved Oppdal Ungdomsskole

Oppdal Ungd.sk.

Oppføring

for sykkel

av ballvegg

bak idrettshallen

Klatrevegg

Ved Oppdal Ungdomsskole

Oppdal Ungd. Sk.

Oppføring

Sykkelbane

Tågvollan

Tågvollan
Oppvestsenter

Sykkelbane

13
Ikke
beregnet

ved skolen

av klatrevegg

14
Ikke
bereg net

ved skolen

Oppvekstsenter
tilknyttet

Ikke
beregnet

barnehage

15
og skole

2015

200 000

100 000

100 000
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Skateanlegg
Oppdal kommune

Skateparken v/stadion
Innbygging

av skateparken

Ikke
beregnet

16

til helårs bruk

9.3 Områderog anlegg for friluftsliv
- prioritert
FINANSIERING
- PROSJEKT
- TILTAKSHAVER/

LOKALISERINGIBESKRIVELSEIBEGRUNNELSE

START

PRIOR

TOTAL
KOSTNAD

Spillemidler

Egenandel

Kommunal
tilskudd

Friluftsmidler

Annen
finams.

Friluftsområder
Friluftsområder
Plan og forvaltning
Oppdal kommune

i Oppdal

Rauøra friluftsområde,
merking og skilting
av stier fra p-plasser til strandområdene.
Informasjonstavler
Kullsjøen friluftsområde,
opprusting av
turveiene, rydding av veikanter, grusing og
asfaltering av parkeringsplass,
skilting og
merking av turveier, infotavler og
opprensking
av vannet. Oppgradering
av
sandstrand
Pilegrimsleia,
Informasjonstavler
ved
innfallsporten
til Oppdal i sør, ved utløpet av
Vinstradalen
og ved Oppdal kirke. Mindre
infotavler ved kulturminner
langs leia
Turløyper i Kåsen, oppgradering
av "Folk i
form"-løypene
fra 1994. Bedre skilting og
infotavler
Friområdet Bjørndalshagen,
tilrettelegging
med stier, møteplasser med gapahuk,
rillplass og bord med benker, akebakke

1
2012

Ikke
beregnet

2012

Ikke
beregnet

2012

Ikke
beregnet

2013

Ikke
beregnet

Ikke
beregnet
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6. Turløypeprosjektet

"Opplev

mer av

Oppdal". Et større prosjekt for felles merking
og skilting av turstier, sykkelløyper
og
skiløyper, samt bedre tilrettelegging
av
startpunktene
med informasjon
og parkering.
Stier og løyper vil bli presentert i nettbasert
kartløsing
Tiltakene

er videreført

fra tidligere

Lønset skole - Lønset kirke

Lønset grunneierlag
v/Lønset
Horisontløfterlag

"Lønset på tvers", tursti fra skolen til kirka,
og to broer over Vindøla

Ved skytteranlegget

Skytteranlegget
Tilrettelegging

Ikke
beregnet

plan

Tursti Lønset

Oppdal Jæger- &
Fiskarlag

2012

2012

685 000

20 000

485 000

i Kåsen

langs Alma med stier o.l.

2015

595 000
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9.4 Utstyr for idrettsanlegg og
friluftsområder - prioritert
FINANSIERING
- PROSJEKT
- TILTAKSHAVER

LOKALISERINGIBESKRIVELSEIBEGRUNNELSE

Idrettshallen

Idrettshallen

Oppdal idrettslag,
jibbegruppa

Det er stort behov for innkjøp
idrettshallen

Prepareringsmaskin

Lønset

Lønset idrettslag

Det er behov for innkjøp
re arerin smaskin

START

PRIO

TOTAL
KOSTNAD

Spillemidler

Egenandel

Kommunal
tilskudd

Friltdtsmidler

Andre
fimans.kilder

1
av div. utstyr til

av brukt

95 000

2014

300 000

VIDEREUTVIKLING
OG NYE ANLEGG/TILTAK
i tilknytning
til idrettsanleggene
ungdomsskole,
må avventes til ny plan for området foreligger.

i sentrum/Aune

skole/Oppdal
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9.5 Tiltak - prioriterte
samarbeidssatsinger "på tvers"
- 3ROSJEKT
- -T:LTAKSHAVER

BESKRIVELSEI
BEGRUNNELSE

Oppdal kommune
Plan- og forvaltning

FYSAK-koordinator
Oppdal kommune

MALGRUPPER

Plan for arealbruken ved idrettsanleggene
inkl.
lysløypa og skolene. Dette er en forutsetning
for
utvikling i området og skal være retningsgivende
for å gjennomføre
ønskede tiltak

Idretten og skolene

FYSAK-koordinator
i 50 % stilling for arbeid med
utadrettet folkehelse, bindeledd mellom idretten og
kommunen.
Søkes innarbeidet i kommunens handlingsplan
for
2013-2016

Hele Oppdals befolkning
fokus på barn og unge

Barn bør få en gratis dag i alpinanleggene
stimulere til skiaktivitet

Alle barn i grunnskolealder

PRIOR

TOTAL
KOSTNAD

1

med særlig

2

200.000

Skidag - alpint
Alpinsentret
Oppdal kommune
Arskort/sesongkort
svømmehallen
Oppdal Kulturhus/
Oppdal kommune
Fri hallleie

for å

3

20.000

i
Svømmehallen
må tilby årskort/sesongkort
både til
barn og voksne. For at alle skal benytte tilbudet må
pris ikke være et hinder.

Hele Oppdals

befoIkning

Fri halleie for organisert idrett må utredes og søkes
tatt i i handlingsplan
2014 - 2017

Alle idrettsutøvere

4

Ikke beregnet

5

Oppdal kommune
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9.6Langsiktigebehov- idrettogfysiskaktivitet2017- 2026- uprioritert.
FINANSIERING
PROSJEKT/
TILTAKSHAVER

Driftsbygg
Oppdal Golfklubb
Videreutbygging
golfbane
0

dal

olfklubb

LOKALISERINGI
BESKRIVELSEI
BEGRUNNELSE

Oppdal sentrum

START

- Golfbanen

TOTAL
KOSTNAD

400 000

Spillemidler

Egen-andel

Kommunal
tilskudd

Friluftsmidler

Annen
finans.

X

Driftsbygg for parkering av anleggsmaskiner

Oppdal sentrum

- Golfbanen

Ikke
beregnet

Tre nye hull som ledd i utbygging til 18 hulls bane

Rehabilitering av
Høgvangparken

Oppdal sentrum

Oppdal kommune

Rehabilitering
av parken
område, samt skiferpark

Innbygging/overbygg skateanlegg

Oppdal sentrum

Oppdal kommune

Overbygg,
bruk

Tak/vegger kunstgrasbanen

Oppdal sentrum

Ikke
beregnet

- Høgvangparken
til å bIi et aktivitets-

Ikke
beregnet

- idrettsanlegget

innbygging

av skateanlegg

til helårs

X
Innbygging

- idrettsanlegget

av banen til helårs treningsbane

Ikke
beregne:

0 pdal kommune
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OVERSIKTSKARTIDRETTSANLEGG

LØNSET/MIDTBYGDA
FAGERHAUG
Nr. 1 Fagerhaug idrettsplass Nr. 3 Dalslia skitrekk
Nr. 4 Lønsel skole
Nr. 2 Motorsportsenter
-idrettsplassllysløype
Nr. 5 Grøtsetra skianlegg
Nr. 6 Midtbygda skole
-idrettsplass/ lysløype

W

E

I
ønna .•

SENTRUM
Nr. 7 Golfbane
Nr. 8 Alpinanlegg Vangslia, Hovden, Stølen
Nr. 9 Fritidspark K5sen
Nr. 10 Vollan skole idrettsanlegg
Nr. 11 Hestesportsenter
12 Idrettshall
Nr. 13 Grusbane
Nr. 14 Svømmehall
Nr. 15 Stadion/Lysløype/Kunstgressbane
Nr. 16 Driva skole Idrettsplass, sandvolleyball og
I ø
.

DRIVA

