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1. Oppstart/bakgrunn: 

 

Høsten 2012 tok Drammen Idrettsråd initiativ overfor idrettsråd i sitt nærområde for å 

diskutere mulighetene for å samkjøre anleggsplaner og se på mulighetene for interkommunale 

samarbeid for bedre å kunne realisere tyngre anlegg. En bakenforliggende årsak var at 

kommunene i nedre Buskerud, Lier, Drammen, Røyken og Hurum, har dårligst 

anleggsdekning av kommunene i Buskerud og behøver nye anlegg for å bedre tilbudet til sine 

innbyggere. Blant de idrettsrådene som møtte på nevnte møte var Lier og Asker og det ble 

inngått enighet om at Lier Idrettsråd skulle ta initiativ til et møte om å se på 

samarbeidsmulighetene for et konkurranseanlegg for skiskyting i Lier, tilrettelagt for 

helårsaktivitet. 

 

Da møtet skulle innkalles hadde det allerede vært en del diskusjon om anlegg for skiskyting i 

en mulig søknad om OL i 2022 i Oslo. Daværende leder i Asker IR, Jørn Bue Olsen, og leder i 

Lier IR, ble enige om å samarbeide for å forsøke og skape interesse for at skiskytteranlegget 

til OL 2022 skulle plasseres i Lier og at Asker skulle få den ene av ishallene som skulle 

bygges. Realismen i å få skiskyting til Lier ble vurdert som svært lav, men vi antok at vi ville 

oppnå en viss oppmerksomhet, noe vi vurderte ville være positivt for etablering av et slikt 

anlegg, også uten OL. 

 

Vinteren og våren 2013 ble det, sammen med lederne i Akershus og Buskerud Idrettskretser, 

gjennomført et betydelig påvirkningsarbeid overfor de respektive særforbund, NIF og 

Oslo2022 for å få disse to anleggene inn på kartet. Det var flere møter med politisk toppnivå i 

begge kommuner og med Oslo2022, uten at vi lyktes med å få nødvendig aksept for at det var 

en god idé å utvide definisjonen av «Games in the City». 

 

Da dette ble resultatet, ble det besluttet å gå tilbake til den opprinnelige tanken om et 

interkommunalt samarbeidsprosjekt for å kunne realisere et slikt anlegg i Lier, med den 

opprinnelige tanken om å etablere et helårs skianlegg, hvor rulleski om sommeren er et 

vesentlig fokus. 

 

Dette dokumentet, som inkluderer tilbakemeldinger fra 11 klubber i Asker, Røyken og Lier 

kommuner, særkretser, idrettskretser og NIF, viser at idretten trenger og vil ha dette anlegget.  

 

 

2. Ekstern kvalitetssikring av egnethet 

 

I arbeidet med å få området kvalifisert til et mulig OL-anlegg, se punktet ovenfor, besluttet Lier 

Idrettsråd å få dette kvalitetssikret av en ekstern konsulent og John Aalberg (ansvarlig for å 

bygge skianleggene i Vancouver OL i 2010) ble engasjert for å vurdere områdets egnethet. 

Aalbergs rapport er tilgjengelig, konklusjonen hans er at det er terreng- og løypeteknisk mulig 

å bygge et anlegg som vil tilfredsstille de idrettstekniske kravene til godkjenning av IBU og FIS 

i Leirdalen. 

 

I dialogen med NSSF i 2013, ble også Svein Hjort engasjert. Han har også gjort en vurdering 

av området i Leirdalen og kommet til samme konklusjoner som Aalberg. Hjort har gjort en del 

beregninger, avlevert noen skisser for plassering av stadion og sett på mulige løypetraseer. 

Svein Hjort har gjort denne jobben som konsulent for NSSF og arbeidsgruppen har løpende 

dialog med ham om fremdriften i prosjektet. 
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3. Behovsbeskrivelse 

 

a. Mangler langrenn/rulleskianlegg mellom Drammen og Oslo 

 

Det har i den senere tid vært flere saker i media om problemstillinger og ulykker hvor 

rulleskiløpere har vært innblandet. Det er et faktum at det ikke er noen arena for 

rulleski mellom Oslo/Holmenkollen og Drammen/Konnerud. Trafikksikkerhetsmessig 

er dette ikke godt nok. 

 

 
Foto: Langrenn.com 

 

Det er store langrenn- og skiskyttermiljøer i både i Asker, Røyken og Lier som naturlig 

vil ha stor nytte av et rulleskianlegg for sommertrening, i tillegg vil andre som bruker 

langrennsski, som funksjonshemmede (pigging) og hundekjørere, også kunne bruke 

anlegget. 

 

Lier/Eiksetra har et anlegg for snøproduksjon, og spesielt høst/tidlig vinter har 

kunstsnøløypene der stort besøk. Eiksetra ligger i nærheten av Eggevollen, men det 

legges ikke kunstsnø helt til Eggevollen. Både høsten 2013 og 2014 var det meget 

stor pågang fra hele Østlandet av barn, unge og voksne som ville trene, og det måtte 

legges begrensninger på tilgangen. 

 

Antall aktive i respektive kommuner iht. idrettsregistreringen 2013, ikke inntatt 

mosjonister, ca. tall: 

 

Lier:    380 

Asker:   1900 

Røyken:   450 

Sum:   2730 
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Foto:www.skiinfo.no 

 

Det er ingen tvil om at det vil være et stort antall brukere av et slikt anlegg, spesielt vil 

sommertrening på rulleski i trygge omgivelser være et tilbud som vil tiltrekke mange, 

høyst sannsynlig er det potensielle antallet brukere vesentlig større enn det 

idrettsregistreringen viser. 

 

b. Mangler konkurranseanlegg for skiskyting mellom Simostranda og Fossum 

 

Det er også et faktum at det mangler en konkurransearena for skiskyting mellom 

Fossum i Bærum og Simostranda i Modum. Det finnes et treningsanlegg i 

Lier/Eggevollen med 16 skiver og det er planer om tilsvarende, eller større, både i 

Bærum/Vestmarksetra, Asker/Solli og i Røyken/Bødalen. Dette er planer som vi synes 

er gode og viktige å støtte, og, om de blir realisert, vil bidra til samme mål om økt 

rekruttering og flere aktive som dette prosjektet også har.  

 
Foto: www.skiskyting.no 

 

Både for å øke tilbudet til de mange som i dag ikke får anledning til å begynne med 

skiskyting, og spesielt for konkurranser, er det behov for et IBU-godkjent 

konkurranseanlegg med minimum 30 skiver, som vil kunne få et nedslagsfelt for 

http://www.skiskyting.no/
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utøvere fra alle de 3 nevnte kommuner. Kapasiteten ved Eggevollen er allerede 

sprengt. 

 

c. Stor rekruttering i Asker/Lier, begrenset kapasitet til å ta inn alle som vil 

 

Asker Skiklubb/Skiskyting og Lier IL/Ski-/skiskyting er begge blant de 10 største 

klubbene i Norge i størrelse regnet etter antall aktive under 19 år. I dag er det 

begrensninger for å kunne tilby gode og forsvarlige treningsforhold for alle de som vil 

begynne med skiskyting i begge klubber, kapasiteten må derfor økes for å kunne gi et 

godt nok tilbud til alle som vil være med. 

 

Et slikt geografisk tyngdepunkt i skiskyttermiljøet i Norge behøver et 

konkurranseanlegg. 

 

Behovene sett fra den enkeltes klubb ståsted, fremkommer i noen grad også i de 

tilbakemeldinger klubbene har gitt som er vedlagt i dette dokumentet. 

 

4. Trafikksikkerhet 

 

Det har i den senere tid vært flere ulykker hvor den ene involverte parten har vært 

rulleskiløper. Prosjektgruppen har dialog med Trygg Trafikk, som har et eget prosjekt 

med fokus på problemstillingen.  
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5. Presentasjon av anlegget 

 

a. Beliggenhet 

 

Leirdalen ligger på Lierskogen, ca 400 meter i luftlinje fra av-/påkjøringen fra E18 ved 

Liertoppen/Tranby. Tilkomst er således enkel. 

 

Lierskogen ligger relativt høyt, ca. 200 meter over havnivå, og er derfor rimelig 

snøsikkert. 

 

Kjøretider fra sentrale områder i nabokommunene: 

Drammen sentrum: 12-15 minutter 

Asker sentrum: 10-12 minutter 

Spikkestad: 18-20 minutter 

 

Lier Motorsportklubb er allerede etablert med eget anlegg for motorcross i Leirdalen. 

Vi legger derfor opp til mest mulig felles bruk av aktuell infrastruktur med dette 

anlegget. Et eksempel er parkeringsfasilitieter. Området avsatt til parkering 

tilfredsstiller kravene som stilles til denne type anlegg, men det vil kreve samkjøring 

om aktivitet (stevner) med Lier Motorsportklubb for å kunne løse 

parkeringsutfordringene. Utenom stevneaktivitet vurderes parkeringsfasilitetene som 

tilfredsstillende for sambruk. 

 

 
Norges Cup i Leirdalen. Foto: Lierposten, fotograf Simen N. Hagen 

 

Området er en del av Kjekstadmarka og har allerede en etablert inngang (Gjellebekk) 

til et meget godt løypenett som prepareres av Lier Kommune. 

 

Denne beliggenheten tilsier at anlegget også vil kunne egne seg for konkurransebruk 

også for andre idretter som orientering og skiorientering. 
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b. Løsning/omfang 

 

Anlegget, som forutsettes gitt en universell utforming (UU), er tenkt å inneholde: 

 

 
Foto: olympiatoppen.no 

 

- Asfalterte rulleskiløyper, inntil 6 meters bredde, to sløyfer, hver på ca  2 km  ligger inne i 

kalkylene pr. dato, i tillegg til asfaltert standplass for skyting, også tilrettelagt for 

funksjonshemmede (lyd/laser) 

- Vinterstid flere sløyfer for å kunne få FIS/IBU-godkjenning for konkurranser på Norgescup-

nivå og konkurranser for funksjonshemmede utøvere 

- 30 skivers skytebane/standplass, asfaltert 

- LED-belysning 

- Snøproduksjonsanlegg 

- Anleggsmessig infrastruktur for konkurranser på nevnte nivå, inkludert garderobeanlegg 

og noe publikumsfasiliteter 

- Utnyttelse av eksisterende infrastruktur i motorsportsenteret, bl.a. klubbhus/kafeteria og 

parkering 

- Garasje løypemaskin i samarbeid med Lier Kommune 

Det er verdt å nevne at det er god tilgjengelighet på vann for snøproduksjon og det er lagt 

frem strøm til motorsportanlegget som enkelt kan videreføres. 

   

 Bilder fra tilsvarende anlegg på Beitostølen: Fotograf. Per Øverby 
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c. Investeringsøkonomi 

 

Kostnadsoverslaget for anlegget, slik det er beskrevet over, er bearbeidet av 

anleggskompetente personer i arbeidsgruppen og er i dag på ca. MNOK 30, i 2014-

kroner. Investeringen er foreslått finansiert som følger: 

 

 Spillemidler   inntil NOK 10,0 mill 

 Dugnadsverdi/gaver/rabatter ca NOK 7,0 mill 

 Momsrefusjon   inntil NOK 6.8mill 

 Øvrig finansiering  ca NOK 6,5 mill 

Spillemidlene er kalkulert med interkommunal sats, 30% ekstra. 

Gaver/rabatter og dugnadsverdi er ikke spesifisert og gjennomarbeidet i detalj per 

dato. Andelen er lavere enn for finansieringen av anlegget i Karidalen på Toten. 

Prosjektgruppen mener derfor at vi er på trygg grunn i anslaget da vi mener Karidalen 

er et nytt og derfor sammenlignbart anlegg. 

Det arbeides i øyeblikket med detaljprosjektering og revidering av kostnadsoverslaget 

basert på dette. 

Øvrig finansiering må inneholde kommunenes andel, minimum 5% av totalkost tilsier 

ca MNOK 1,5/kommune og minimum 10-15% total kommunal eierandel vil utgjøre 

ytterligere MNOK 3,0-4,5 i investeringsmidler. 

Det vil være mulig/sannsynlig med tilførsel av fylkeskommunale midler og ekstra 

spillemidler til svært kostnadskrevende anlegg. For anlegget i Karidalen utgjorde det 

sistnevnte MNOK 3,0. Om dette ikke skulle la seg gjøre vil privat kapital/lån kunne 

dekke opp for dette. 

Det vil være mulig å forrente og nedbetale lån basert på en sunn driftsøkonomi.   

Generelt er prosjektgruppen positiv til at anlegget lar seg finansiere. 

 

d. Driftsøkonomi 

 

Foreløpig oversikt over driftskostnader tilsier at det vil koste ca KNOK 150-200/år å 

drifte anlegget under de gitte forutsetninger. 

 

Det vil være mulig å ha en inntjening på drift som vil gi driftsoverskudd som kan 

brukes til å betjene lån om det settes en liten treningsavgift på f.eks. NOK 20-

30/utøver/økt i sommersesongen. Dette vil kunne gi driftsoverskudd på flere hundre 

tusen årlig. 

 

Mulige arrangementer vil også generere driftsinntekter som vil bidra til overskudd. 

Generelt mener prosjektgruppen at driftsøkonomien vil genere overskudd og bidra til å 

kunne tilbakebetale eventuelle lån. 
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6. Regulering/tomt/beliggenhet 

 

a. Omtalt i Kommunal plan for idrett i Lier Kommune 2013-2017 

 

 

 

 
 

 

 

Området anlegget er tenkt plassert ligger på Lierskogen og eies av Lier Kommune. 

Lier Idrettsråd har uttalt ønske om at tomten omreguleres til idrettsformål, både i 

Kommuneplan for idrett og friluftsliv 2013-17 (side 17 og side 25, uprioritert 

langtidsplan) og i en melding kalt «For Kropp og Sjel», som omhandler idrett, kultur og 

friluftsliv 2013-25, begge politisk vedtatt i Lier Kommunestyre i 2013. 

 

I mai 2014 har Lier Idrettsråd rettet en formell henvendelse til Lier Kommunes 

administrasjon om ønske om oppstart av reguleringsarbeid for tomten. Dette er 

aktualisert av annen regulering i området. Svar er gitt fra Lier Kommune 20. august 

2014. Omregulering fra LNF er nødvendig og prosjektgruppen vil sikre at best mulig 

dokumentasjon er utarbeidet ved starten av rullering av kommuneplanens arealdel i 

2016 i Lier Kommune. 

 

Denne rulleringen, og gjennom denne beslutninger til fordel for anlegget, er 

avgjørende og nødvendig for realisering.  
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b. Markagrensen, problemstillinger 

 

Tomten ligger innenfor markagrensen. Dette kan bety fordeler og vil bety en mer 

omfattende saksbehandling for reguleringen. 

 

Fordelene kan være at Lier Kommune ikke ser annen utnyttelse av arealet uten flytting 

av markagrensen og antagelig vil stille arealet fritt til disposisjon for et slikt anlegg. 

Som nærmeste nabo i sør vil anlegget ha Lier Motorsportsklubbs motorcrossanlegg. 

Dette anlegget ble bygget av klubben etter at tomten ble stilt gratis til disposisjon av 

kommunen. I tillegg fikk Lier Motorsportsklubb betydelig spillerom til både å ta ut 

masser og ta imot masser, noe som genererte betydelige inntekter. 

 

 
Foto: Anders B. Jørgensen 

 

Lier Idrettsråd anser derfor den beskrevne måte å bygge anlegg på som akseptert i 

Lier Kommune og finansieringen vil kunne bedres betydelig sammenlignet med den 

beregningen som er brukt i vår beskrevne kalkyle om samme prinsipp legges til grunn 

for «Helårs skianlegg» som for motorcrossanlegget. 

 

Å anlegge idrettsanlegg innenfor markagrensen er gitt unntak i loven. Imidlertid har vi 

så langt ikke hatt anledning til å sette oss inn i hvilke mulige begrensninger dette kan 

gi i forhold til i inngrep i terrenget. I tillegg vil reguleringen måtte godkjennes i 

Miljødepartementet. Saksgangen antas derfor å være mer omfattende, og vil derfor ta 

lenger tid, enn om kun Lier som regulerende kommune skulle vært saksbehandler. 

 

For å sjekke muligheter for å klargjøre disse rammebetingelsene, vil Markarådet 

tilskrives i nær fremtid i sakens anledning.  

 

c. Faunatrekk 

 

I februar 2015 ble prosjektgruppen i et møte med Landbrukskontoret i Lier, Røyken og 

Hurum gjort kjent med at Landbrukskontoret i en omregulering ikke vil støtte 

prosjektet da området i en rapport fra 2009 om faunatrekket på Lierskogen er 

beskrevet som tilkomstareal for elgtrekket og ifølge Landbrukskontoret ikke kan 

«bygges ned» da det vil forhindre at elg kan trekke over E18 fra Kjekstadmarka til 

Vestmarka. Senere er det fremkommet informasjon om at bakgrunnen for 

Landbrukskontorets syn er en uttalelse fra Miljø- og Klimadepartementet i 

godkjenningen av eksisterende kommuneplan om behov for å holde et grøntbelte fritt 

for faunatrekket. Siden den gang har ansvar for godkjenning av kommuneplaner, slik 

prosjektgruppen forstår det, blitt overført Kommunaldepartement og samtidig er det 

gitt beslutningsmyndighet til lokal politisk ledelse i denne type problemstillinger. Den 

kommende rullering av kommuneplanen vil derfor være avgjørende for en avklaring 
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av spørsmålet om faunatrekk på Lierskogen, en sak som så langt ikke har funnet en 

tilfredsstillende løsning og har versert som problemstilling siden 1970-tallet. 

 

Prosjektgruppen ser at hensynet til faunatrekket er viktig, men er fortsatt av den 

oppfatning at det finnes løsninger som ivaretar begge hensyn. 

 

Saken er omfattende og beskrives ikke i detalj her. Prosjektgruppen er i god dialog 

med vilt-/jeger-/grunneierinteresser, politikere og andre for å skaffe seg oversikt over 

sakskomplekset. Per dato er det god grunn til å tro at det kan finnes løsninger som 

ivaretar begge interesser. De endrede regler for beslutninger som beskrevet overfor, 

skaper forventing om at gode løsninger kan finnes besluttet på lokalpolitisk nivå. 

 

 
Foto. Adressa.no 

 

d. Beliggenhet og støyproblematikk 

 

Området ligger på Lierskogen nær E18 og med god tilkomst fra alle 3 kommuner, se 

tidligere beskrivelse, og ligger således sentralt plassert, men ikke i umiddelbar nærhet 

av bebyggelse. Naboene vil være næringsaktører. Støy fra skytebane vil derfor ikke 

være noe problem, antagelig vil det være mer støy fra det eksisterende 

motorcrossanlegget, som er nærmeste nabo på sørsiden. 

 

e. Kulturminner og artsmangfold 

 

Prosjektgruppen har vært i dialog med Buskerud Fylkeskommune vedrørende 

kulturminner og har vurdert å gjennomføre en kartlegging av den delen av arealet som 

så langt ikke er kartlagt sammen med BFK sommeren 2015. Det er besluttet ikke å 

gjøre dette før vi vet mer om andre forhold som påvirker en eventuell omregulering. 

En slik kartlegging vil innebære 1-2 dager med kartlegging i felt og rapportskriving, en 

kostnad som er anslått av BFK til NOK 15.-20.000.-, skriftlig bekreftet. 

 

Det er sjekket hvilke registreringer som er gjort i området vedrørende artsmangfold og 

det er funnet en registrering i sydvestre del av området. Prosjektgruppen tror det vil la 

seg gjøre å sikre at dette funnet skal ivaretas ved en utbygging. 

 

Dette kartleggingsarbeidet vil være en naturlig del av reguleringsarbeidet. 
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f. Næringsinteresser i området, Gjellebekk Industriområde  

 

Området som forutsettes brukt til anlegget vil i sør være nærmeste nabo til Gjellebekk 

Industriområde. Det er behov for flere næringsarealer i Lier og området har 

karakteristika som tilsier at det er svært egnet for logistikkintensive bedrifter. Et av 

selskapene som allerede er etablert på Gjellebekk er Mester Grønn AS. 

 

For å kunne utvide næringsarealene kreves det at markagrensen flyttes. Det jobbes 

med ulike planer for lokaliseringer/utvidelser av området for ytterligere næring. Slik 

Prosjektgruppen forstår situasjonen venter lokalpolitikerne på ny forskrift om mulighet 

for markagrensejusteringer og har gjort det i mange år allerede. Når denne kommer er 

så vidt vi da forstår usikkert og om det vil kunne ha effekt i den kommende 

kommuneplanrulleringen er derfor umulig å si. 

 

Prosjektgruppen har startet en dialog med noen av næringsinteressene for å avklare 

om et samarbeid om planene for området kan gjennomføres.  

 

Prosjektgruppen mener det vil være en klar fordel å inngå allianser med 

næringsinteressene og vil arbeide aktivt for at dette skal bli en realitet gjennom videre 

dialog med Mester Grønn, som selv har planer for området. Mester Grønn har uttrykt 

ønske og vilje til å samarbeide med idretten om disse arealplanene. 

 

 

7. Eierforhold til anlegget 

 

a. Klubbene/eget AS/BA-modell 

 

Eierforhold til anlegget er så langt ikke vurdert i alle detaljer, det er for tidlig i 

planprosessen til å bruke for mye ressurser på dette.  

 

Imidlertid tror vi at klubbene i Lier, fortrinnsvis i sameierskap med klubber i de andre 

kommunene, vil være et alternativ som gir en del fordeler, spesielt med tanke på at 

momskompensasjonen vil tilfalle eier og derfor vil bety mye for finansieringen. 

Antagelig vil et AS, eller en BA-modell, med vedtekter som muliggjør 

spillemiddelfinansiering, kunne være et godt alternativ. 

 

Å eie og drive et slikt anlegg gjennom et AS vil selvfølgelig også by på utfordringer for 

klubbene i forhold til økt behov for frivillighet i forhold til daglig drift og i forbindelse 

med arrangementer. Løype-, trasè- og standplassvedlikehold må gjøres, og om det 

kan gjøres på frivillig basis, vil det selvfølgelig være mer lønnsomt enn om dette er 

tjenester som må kjøpes. 

 

Et AS kan ha fordeler for juridisk å avgrense økonomiansvaret og holde dette adskilt 

fra resten av klubbøkonomien. Om det skulle være aktuelt at flere klubber skal eie 

anlegget, vil et AS antagelig være en forutsetning. 

 

Et AS vil måtte ha vedtekter som sikrer at det ikke vil være mulig å ta ut utbytte for å 

kunne tilfredsstille spillemiddeltildeling. 

 

Om et AS velges som eierform, vil dette kunne muliggjøre flere eiere, enten flere 

klubber eller kombinasjon av klubber og kommuner, eventuelt også private sponsorer 

som eiere i mindretall. 

 

Å være eier i et AS vil stille krav til kompetanse hos klubbene da Aksjeloven vil 

representere rammebetingelsene. Dette kan muligens representere nye utfordringer 

for breddeidrettslag.  
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b. Andre mulige eierformer 

 

Det kan være andre mulige eierformer, men disse er foreløpig ikke utredet/vurdert. 

 

I juni 2014 ble det avholdt en møte i Drammen Kommune hvor temaet var 

regionale/interkommunale samarbeidsløsninger for større idrettsanlegg. Både Asker 

og Lier Idrettsråd var representert. 

 

Møtet besluttet å utrede ulike mulige eierformer, da det ikke er mange eksisterende 

eksempler utover rene (inter)kommunale eierskap til slike anlegg. Dessverre ser det 

ut til at dette initiativet er dødt. 

 

 

8. Behov for interkommunalt samarbeid 

 

a. Prosjektet behøver klubbenes støtte i arbeidet, og har fått det 

 

For å kunne løfte prosjektet videre til et interkommunalt prosjekt har det vært 

nødvendig å sikre støtte for prosjektet i klubbene i de aktuelle kommunene, minimum i 

2 av de 3 nevnte kommunene. Klubbene er presentert for ideen og gir samtlige 

positive tilbakemeldinger som fremkommer i vedlegg til dette dokumentet. Aktiviteten 

på klubbnivå ønsker således et slikt anlegg og ser hensikten og fordelene med et 

interkommunalt samarbeid for å kunne realisere det. 

 

b. Andre forankringer, videre aktivitet 

 

I tillegg til klubbene er prosjektet så langt forankret, med skriftlige tilbakemeldinger fra 

særkretser, idrettskretser og NIF (funksjonshemmede idrett), se vedlegg til dette 

dokumentet. 

 

Prosjektgruppen mener derfor at vi er kommet til en fase der prosjektet nå bringes 

opp på (inter)kommunalt nivå. Prosjektet presenteres formelt i Lier Kommune via 

adminstrasjonen. I Røyken og Asker presenteres prosjektet via idrettsrådene.  

 

 

9. Identifiserte utfordringer i prioriteringer 

 

Å løfte et prosjekt som her beskrevet er krevende, både i arbeid og økonomi.  

 

Prosjektgruppen er klar over at det både i Asker og Røyken er planer om å etablere lokale 

anlegg for ski-/skiskyting som økonomisk og politisk da vil konkurrere om ressursene i de 

respektive kommuner. Imidlertid mener vi at et anlegg tilrettelagt for helårs aktivitet i så stor 

grad vil gagne skiidretten og trafikksikkerheten i alle 3 kommuner at vi av den grunn trenger 

begge deler. 

 

«De planer som eksisterer for Solli, og eventuelt Bødalen/Spikkestad, gjør at det er 

avgjørende for oss å få uttalt støtte til prosjektet fra klubbene for å kunne gå videre med 

prosjektet. Om interessen ikke skulle være tilstede, for eksempel med begrunnelse at dette vil 

ødelegge for Solli- og Bødalen-prosjektene, vil vi stoppe arbeidet.» 

 

Denne beskrivelsen ble gitt alle klubbene og diskutert i møter med klubbene i Lier, Asker og 

Røyken. Tilbakemeldingene fra klubbene viser at de lokale anleggsplaner ikke ses som 

showstoppere for et interkommunalt anlegg i Lierdalen, snarere som nødvendige lokale 

anlegg som dekker andre behov. 
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Følgende klubber er presentert for anleggskonseptet/-ideen: 

 

Lier Kommune: 

Lier IL 

Sjåstad/Vestre Lier IL 

 

Asker Kommune: 

Asker Skiklubb, ski- og skiskyttergruppe 

Dikemark IF 

Holmen IF 

Heggedal IL 

Vollen IL 

Asker Trekkhundklubb 

Solli-alliansen 

 

Røyken Kommune: 

IL ROS 

Bødalen IF 

 

Samtlige klubber har gitt skriftlige tilbakemeldinger som er vedlagt dette dokumentet. 

 

 

10. Fokusområder fremover 

 

Det er i hovedsak tre fokusområder i det videre arbeidet: 

 

1. Arbeid med dokumentasjon til innspill til kommuneplanrulleringen, 

aktuelle punkter er beskrevet tidligere i dokumentet 

2. Utarbeidelse av en detaljert løsningsbeskrivelse med kvalitetssikrede 

kalkyler for finansiering- og driftsøkonomi 

3. Formell presentasjon av prosjektet overfor administrasjon og 

politikere i alle tre kommuner. Dette vil skje via Idrettsrådene. 

I tillegg vil Prosjektgruppen søke å samle støtte for prosjektet i allmennheten gjennom 

konstruktiv bruk av media og vurderer bruk av sosiale medier. Det er lokalvalg i september og 

politikere vil av den grunn være lettere tilgjengelige for alle. Prosjektgruppen tror at denne 

dialogen med fordel kan brukes for positiv påvirkning av politikere til fordel for realisering av 

dette anlegget. 

Følgende artikkel ble publisert i Lierposten og Drammens Tidende 27. og 28. mai 2015: 

http://www.lierposten.no/skiskyting/langrenn/lierskogen/et-eldorado-for-idretten/s/5-65-9822 

Her en oppfølger fra Lierposten 3. juni: 

http://www.lierposten.no/nyheter/lierskogen/sport/skijubel-fra-skinstad/s/5-65-10239  

 

11. Tidsplan 

 

Kommuneplanrulleringen vil være styrende for når arbeidet med et eventuelt slikt anlegg kan 

påbegynnes. En godkjenning av planen må skje endelig i Kommunaldepartementet og vi har 

erfaringsmessig dessverre sett at dette kan ta tid. Inntil videre får vi anslå at formell 

godkjenning kan skje i 2018-19. Av denne grunn er en mer detaljert tidsplan lite meningsfull i 

skrivende stund. 

 

http://www.lierposten.no/skiskyting/langrenn/lierskogen/et-eldorado-for-idretten/s/5-65-9822
http://www.lierposten.no/nyheter/lierskogen/sport/skijubel-fra-skinstad/s/5-65-10239
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Prosjektet vil fortsette det videre arbeidet langs to hovedlinjer: 

 

a. Regulering, kommuneplanrullering 

b. Prosjektering av endelig løsning av anlegget og kvalitetssikring av kalkyler og 

finansiering 

 

12. Prosjektgruppen per september 2015 

 

Prosjektgruppen består av følgende personer: 

 

Per Gunnar Øverby, Lier IL, CFO i et internasjonalt selskap 

Odd Erik Berg, Lier IL, vedlikeholdsdirektør i Jernbaneverket 

Jon Andresen, Lier IL, prosjektleder  

Arne Koppergård, Lier IL, politimann 

Hasse Svanberg, nestleder i Røyken IR, prosjektleder 

Jørn Bue Olsen, Asker Skiklubb, konsulent i ledelse og organisasjon 

Jan Hennum, Lier IR, entreprenør 

Pål Thomassen, Lier IR, konsulent rådgivning og rekruttering 

 

Prosjektorganiseringen kan, og vil antagelig, bli endret når prosjektet har kommet noe lenger i 

den politiske prosessen med rullering av kommuneplanen i Lier. 

 

 

 

For Prosjektgruppen «Helårs skianlegg i Lierdalen» 

 

 

 

Pål Thomassen (s)      Per G. Øverby (s) 

Leder Lier Idrettsråd      Lier IL 

 

pth@crgroup.no      per.overby@gmail.com 

Mobil: 908 23 594      Mobil: 916 48 358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pth@crgroup.no
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Vedlegg 1: Kart/løsningsskisse/plassering i terrenget 
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Vedlegg 2: Tilbakemelding fra klubber 
 
 
 
Følgende klubber har gitt sin tilbakemelding som følger i dette dokumentet: 
 
1. Lier IL, ski/skiskyting 
2. Sjåstad/Vestre Lier IL 
3. ROS 
4. Asker Skiklubb, ski 
5. Asker Skiklubb, skiskyting 
6. Holmen IF, langrenn 
7. Dikemark IF 
8. Heggedal IL 
9. Vollen IL 
10. Asker Trekkhundklubb 
11. Bødalen IF 
 
I tillegg har Lierbygda O-lag kommet med en uttalelse etter oppslag i media mai/juni 2015. 
  
 
 
Lier IL, ski/skiskyting: 
 
Pål Thomassen 
Leder Lier idrettsråd 
         18. september 2014 
Vedr.: prosjekt Leirdalen 
 
Styret i Lier IL skigruppa har vurdert prosjekt Leirdalen, som ble presentert for oss på 
styremøte 19.08.14. Vi mener at prosjektet er gjennomførbart og vi støtter det videre arbeidet 
for et helårs skianlegg i Leirdalen. 
 
Vi mener at et helårs skianlegg vil være av stor betydning for utviklingen av klubben i årene 
fremover. Det vil gi oss muligheten til å utvikle skiløpere lokalt. Vi vil kunne ta imot flere barn, 
dagens treningsforhold setter begrensinger på rekrutteringen. Lier IL, som er en stor 
skiskytterklubb vil få muligheten til å arrangere konkurranser, noe som igjen vil være med på 
å stimulere aktiviteten i klubben. Og ikke minst, et eget rulleski anlegg vil bety at barna 
slipper å trene på trafikkerte veier. 
 
Vi vil takke prosjektgruppa for jobben dere har lagt ned i planleggingen av et helårsskianlegg 
og ønske dere lykke til med arbeidet videre. 
 
Mvh 
 
Gry Runningen 
Leder Lier IL ski 
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Sjåstad/Vestre Lier IL: 
  
 
        Dato: 15. oktober 2014 
 
Dokumentasjon "Helårs Skianlegg, Leirdalen 
 
Hei! 
 
 
Beklager at svar har latt vente på seg, men vi i SVIL langrenn har ikke hatt noe styremøte før 
i går.  
 
Skigruppa i Sjåstad/ Vestre Lier IL er et lite idrettslag som har mange yngre utøvere. Klubben 
har vokst mye de siste årene og har mange utøvere i alderen 6 - 14 år. Vi har få utøvere 
eldre enn 14 år. 
 
SVIL har sammen med Lier IL et samarbeid om snøproduksjonsanlegget på Martinsløkka. 
Dette er et anlegg som det er jobbet aktivt med i de siste 4-5 årene og som i skrivende stund 
ennå ikke er endelig avsluttet. Fortsatt gjenstår det noe gravearbeid for at Lier kommune kan 
betale siste del av tilskuddet.  
 
Et skianlegg i Leirdalen med de planer som her er beskrevet, tilfører området et fantastisk 
tilbud til ski/ skiskyttere. En rulleskiløype i nærområdet, vil åpenbart være bra for alle som 
ønsker å gå på rulleski under kontrollerte forhold. 
 
Vi har et anlegg på Martinsløkka som fyller våre behov på en utmerket måte. Vi er i ferd med 
å flytte vårt klubbhus fra Eggevollen og til Martinsløkka. Dette vil gi klubben et løft rent sosialt 
og med de siste års utbedringer av området, vil anlegget tilfredsstille vårt behov på en 
optimal måte. 
Dugnadsinnsatsen som er lagt ned i snøproduksjonsanlegget, ble mye for vår lille klubb.  
 
SVIL har stor forståelse for at Lier Il, både ski og skiskyting ønsker dette anlegget. De har 
eldre utøvere i skigruppa og et skiskytteranlegg som ikke er optimalt. I tillegg benytter nok de 
mer rulleski enn det SVIL gjør. 
 
Vi i SVIL stiller oss positive til forslaget som foreløpig er lagt frem, men ser at våre ressurser i 
et slikt prosjekt er begrenset.   
 
 
MVH  
 
Styret i SVIL Langrenn 
 
Rolv Eriksrud <Rolv.Eriksrud@pob.no>   
 
  
  



Prosjektbeskrivelse versjon 6.1, september 2015 
 

20 
 

ROS IL: 
 
Mail fra ROS IL 17.10.14: 
 
Takker for hyggelig møte 14/10-14 hvor "Prosjektbeskrivelse HELÅRS SKIANLEGG 
Leirdalen "ble lagt frem. 
 
Styret i skigruppa IL ROS stiller seg positive til initiativet med begrunnelse i at det er et stort 
behov og ønske om flere helårs skianlegg i østlandsområdet. Leirdalen ligger fint til for et 
interkommunalt anlegg som mange aktive og mosjonister vil nyte godt av, og vi mener det er 
et godt valg. 
 
Vi vil presisere at vårt arbeid med videreutvikling av lysløypa på Spikkestad vil fortsette som 
planlagt. 
 
MVH 
Kamilla Wiik 
for IL ROS skigruppa 
 
 
Asker Skiklubb, langrenn: 
 
Mail fra Asker Skiklubb 17.10.2014: 
 
Langrennsgruppa i ASK er positiv til et slikt anlegg. Det er et flott initiativ, men ser ikke oss 
som primærbrukere vinterstid. Vi vil først og fremst bruke lokalt anlegg på Solli. Derfor er vårt 
hovedfokus en utbygging av skistadion på Solli.  
 
Erfaringer fra i fjor vinter med seine snøforhold tilsier likevel at et slikt anlegg med kunstsnø 
kan være svært verdifullt og brukes mye av løpere i Nedre Buskerud, Asker, Bærum og Oslo, 
jmf Eiksetra/Martinsløkka. 
  
Rulleskianlegg sommerstid vil være veldig attraktivt for oss. 
  
Mvh Borger Warlo, 
Leder ASK Langrenn 
  
  
Asker Skiklubb, skiskyting: 
 
Mail fra Asker Skiklubb, skiskyting, 09.12.2014: 
 
Hei, 
Beklager at denne er glemt helt nederst i mailboksen. 
 
Asker Skiklubb skiskyting mener dere presenterer et meget spennende og interessant 
prosjekt. I vår distrikt er det skrikende behov for gode treningsanlegg. Asker Skiklubb jobber 
som kjent med å få på plass et eget anlegg for ski og skiskyting på Solli. Dette arbeidet vil 
fortsatt ha første prioritet for oss, men vi kan ikke se at det foreslåtte anlegget på Liertoppen 
konkurrerer eller kommer i konflikt med utvikling og etablering av skianlegg på Solli. Slik vi 
vurderer dette er det snarere tvert imot behov for anlegg både på Solli og i Lier. 
 
Vi forventer kraftig vekst i skiskyttergruppa om anlegget på Solli blir en realitet. Vi trener i dag 
på en bortgjemt plass hvor ingen ser oss. Likevel har vi historisk vært avhengige av å 
begrense rekruteringen på grunn av banekapasitet. Blir det anlegg på Solli blir vår 
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skiskytterstandplass liggende sentralt slik at alle unge skiløpere må passere på vei ut og inn 
av skistadion. Vi forventer en kraftig vekst i rekruteringen. Trolig vil et fremtidig 
skiskytteranlegg på Solli være fullbooket for trening fra dag en. Anlegget på Solli vil hverken 
ha rulleskiløyper eller snøanlegg. 
 
Som sagt det er et skrikende behov for gode anlegg i vårt nærområde. Vi tror også at det 
planlagte anlegget på Liertoppen mer eller mindre vil være fullbooket av skiløpere og 
skiskyttere fra dag en om det blir realisert. 
 
For Asker skiklubb skiskyting er det svært interessant med tilgang til et anlegg i nærområde 
med tilstrekkelig kapasitet til å arrangere konkurranser for alle aldersklasser på kretsnivå 
både sommer og vinter halvåret. Dette er ikke mulig på vårt treningsanlegg på Jordbru. Vi 
må leie oss inn i Holmenkollen eller Fossum. Vi er også svært interessert i tilgang til 
skiskytteranlegg med tilhørende rulleskinett. Dette er viktig for å trene kombinasjonsøvelser 
også i sommerhalvåret. I dag reiser vi med alle våre grupper hele Østlandet rundt for å 
gjennomføre slike treninger frem til snøen kommer. Med asfaltert løypenett og snøanlegg vil i 
tillegg sikre en tidligst mulig sesongstart samt tilgang til godt skiføre gjennom vinteren. Dette 
har vært etterlengtet både for ski og skiskyttergruppen vår flere sesonger de siste årene. 
 
Som sagt ønsker vi et anlegg i Lier hjertelig velkommen. Et slikt anlegg er etterlengtet for oss 
uansett hvilken bruksmulighet vi i Asker skiklubb vil kunne få. Bare å bli invitert til å gå 
skirenn eller skiskytterrenn i et flott anlegg i nærområdet sommer og vinter vil være en glede.  
Asker Skiklubb Skiskyting ønsker å holdes orientert om utviklingen i det videre arbeidet med 
anlegget på Liertoppen. For oss er et helårsanlegg for ski og skiskyting meget interessant.  
 
Om de rette forutsetningene og muligheten dukker opp kan vi være interessert å gå inn i et 
samarbeid med Lier både i forhold til å få på plass et slikt anlegg, samt samarbeid om videre 
drift etter ferdigstillelse. Vårt ønske og behov i forhold til helårsanlegget i Lier er en avtale 
som gir oss tilgang til et antall skiskytterblinker ukentlig på faste ukedager både i sommer og 
vinterhalvåret for å kunne tilby treningstid til våre utøvere.  
 
Kontakt person for Asker Skiklubb Skiskyting vil inntil videre være undertegnede. 
 
Lykke til med videre arbeid frem mot anlegg i Leirdalen. 
 
Skiskytterhilsen 
Odd Lynnebakken 
90 99 55 52 
Styremedlem og anleggsansvarlig 
Asker Skiklubb Skiskyting 
 
 
 
Holmen IF, langrenn: 
 
Asker Idrettsråd 
 
        Dato: 28. desember 2014 
 
Tilbakemelding prosjekt «Helårs skianlegg, Leirdalen». 
 
Holmen IF Langrenn har fått presentert de planer som foreligger om å utvikle et helårs 
skianlegg i Lierdalen i Lier. Vi har styrebehandlet prosjektets forespørsel om å komme med 
en tilbakemelding om et slikt anlegg er ønsket av Holmen IF Langrenn. 
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Holmen IF Langrenn gir sin støtte til at prosjektet videreføres og mener at et slikt anlegg vil 
være en styrke for vår virksomhet. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Styret i Holmen IF Langrenn 
v/Erik Blandhoel 
  
 
Dikemark IF: 
  
 
       Dato: 16. oktober 2014 
 
Tilbakemelding prosjekt «Helårs skianlegg, Leirdalen». 
 
Dikemark IF har fått presentert de planer som foreligger om å utvikle et helårs skianlegg i 
Lierdalen i Lier. Vi har styrebehandlet prosjektets forespørsel om å komme med en 
tilbakemelding om et slikt anlegg er ønsket av Dikemark IF. 
 
Dikemark IF gir sin støtte til at prosjektet videreføres og mener at et slikt anlegg vil være en 
styrke for vår virksomhet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Hovedstyret Dikemark IF 
Bjørn Olsen 
 
 
Heggedal IL, langrenn: 
 
Mail fra Heggedal IL, 19. januar 2015: 
 
Tilbakemelding prosjekt «Helårs skianlegg, Leirdalen». 
 
HIL Langrenn har fått presentert de planer som foreligger om å utvikle et helårs skianlegg i 
Lierdalen i Lier.  
 
HIL Langrenn gir sin støtte til at prosjektet videreføres. Vi vil nok fortsatt ha vår base på Eid i 
Heggedal, og ønsker å utvikle dette anlegget videre, men tror et anlegg som er skissert vil ha 
stor verdi for hele regionen. 
 
mvh 
Vidar Johansen 
Leder HIL Langrenn 
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Vollen IL, ski: 
 
Hei Pål! 
 
Ser at vi i Vollen Ski ikke har bekreftet tilbake til dere, men det er helt klart av interesse også 
for VUL. 
 
Beklager det! 
 
 
Ha en fin dag! 
 
Med vennlig hilsen 
Knut Bukve 
 
 
Asker Trekkhundklubb: 
 
Mail datert 21.01.2015: 
 
Hei Pål. 
 
Har vist hatt feil mail adr. på deg. Beklager. 
 
Vi i Asker Trekkhundklubb støtter dette prosjektet.  
 
Fornuftig plassering.  
 
Virker som en engasjert og driftig gjeng som står bak dette. 
Klubbkassa til ATK er slunken, men vi ønsker å bidra med dugnadsinnsats. 
 
Vi har vært fraværende når det gjelder møter til nå, men dette ønsker vi å endre på. 
Det er et samlet styre som ønsker dette prosjektet velkommen. 
 
Hilsen Robert Corell 
Mob. 456 15 374 
Leder Asker trekkhundklubb 
 
Lierbygda O-lag: 
  
Mail fra Lierbygda O-lag 18. juni 2015: 
 
Uttalelse til Lier Idrettsråd om rulleskiløype i Leirdalen / Gunnarsåsen 
 
Lierbygda O-lag ser svært positivt på realiseringen av en slik rulleskiløype som ble omtalt i 
Lierposten for litt siden. O-laget er en aktiv arrangør av blant annet presisjonsorientering 
(forkortet pre-o). I denne o-grenen er det forutsetning at også rullestolbrukere kan delta. Med 
en slik løype på 4- 4,5 km kan en arrangere pre-o i Leirdalen. Og vi tror vi kan arrangere pre-
o 4-5 ganger der før området blir "utbrukt" = deltagerne blir for kjent med terrenget. 
 
Vi håper sterkt at prosjektet blir realisert. (Jeg reiser i morgen til Pre-O VM i Kroatia). 
 
Hilsen 
Arne Ask 
Pre-O utøver,Lierbygda O-lag 
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Bødalen IF: 
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Vedlegg 3: Tilbakemelding fra kretser og NIF 
 
Buskerud Idrettskrets: 
 
 
Lier Idrettsråd  
Ved Pål Thomassen 
 
Vedrørende helårs skianlegg i Leirdalen, Lier kommune. 
 
Buskerud Idrettskrets ved anleggsutvalget har fått orientering om planene, og støtter arbeidet 
med anlegget. Vi er generelt positive til samarbeidsprosjekter, og spesielt der anlegg blir 
planlagt som interkommunale anlegg. I dette tilfellet er det særlig interessant at anlegget 
planlegges på tvers av fylkesgrenser. Vi mener at med gode samarbeid vil anlegge både få 
et større nedslagsfelt, være godt forankret og samtidig gi grunnlag for en økt 
spillemiddelandel. 
 
Kretsen henstiller til at planene først og fremst blir forankret i skikretsen, og følger 
skikretsens og skiskytterkretsens anleggsplaner framover. 
 
Videre regner vi med at idrettsrådet arbeider videre i samarbeide med kommunen angående 
kommunedelplaner reguleringsbestemmelsene for det aktuelle området.  
 
Vi ønsker dere lykke til med det videre arbeidet. 
 
Mvh 
Buskerud Idrettkrets 
(anleggsutvalget) 
v. Anne Groseth 
 
 
Buskerud Skiskytterkrets: 
 
 
Styret i Buskerud Skiskytterkrets har fått seg forelagt en prosjektbeskrivelse, datert januar 
2015, for et helårs skianlegg i Leirdalen i Lier kommune. Anlegget skal omfatte asfalterte 
rulleskiløyper med lys, kunstsnøanlegg og skiskytterstadion med 30 skiver. 
 
Det er et stort behov for et anlegg som beskrevet. Styret i BSSK vil derfor på det sterkeste 
uttrykke et ønske om at dette prosjektet blir realisert. 
 
Det er i dag mange skiskyttere i nedre del av Buskerud (tre klubber). Kun en av klubbene har 
en enkel treningsbane, de to andre må låne/leie bane av andre klubber. Dette er ikke enkelt i 
området nedre Buskerud/Akershus/Oslo da det ikke er ledig kapasitet noe sted. 
Banekapasitet begrenser i dag rekrutteringen til en flott idrett. Det planlagte anlegget i 
Leirdalen vil styrke rekrutteringen og gi bedre muligheter for å utvikle utøverne. Hvis det 
planlagte anlegget skal dekke behovet for treningsanlegg i området, er det styrets oppfatning 
at det må bygges med 40 skiver. 
 
Det er også et stort behov for en konkurransearena i nedre del av Buskerud. 
 
Videre er det generelt et stort behov for trafikksikre rulleskianlegg. Alle som ferdes på veiene 
i den tiden det ikke er skiføre, ser at det er stadig flere som bruker rulleski. Det anlegget som 
er på Konnerud dekker ikke på noen måte behovet for trygge rulleskianlegg i nedre del av 
Buskerud. 
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Det er i dag kunstsnøanlegg på Konnerud og på Martinsløkka i Lier. I snøfattige perioder ser 
man at særlig Martinsløkka trekker et stort antall skiløpere fra et stort område. Det viser at 
det i nedre Buskerud er et stort behov for kunstsnøanlegg som kan gi gode trenings- og 
konkurranseforhold i år med ustabile vintre. 
 
Styret i Buskerud Skiskytterkrets tror sannsynligheten for å få realisert anlegget vil øke 
dersom man involverer flere kommuner og interesserte klubber i prosjektet. 
 
 
Styret i Buskerud Skiskytterkrets 
 
 
Vivi Engebretsen 
Styreleder 
 
 
Buskerud Skikrets, langrennskomiteen: 
 
 
Lier Idrettsråd 
v/Pål Thomassen 
 
          Drammen, 08.04.15 
 
Langrennskomiteen i Buskerud Skikrets har fått seg forelagt en prosjektbeskrivelse, datert 
januar 2015, for et helårs skianlegg i Leirdalen i Lier kommune. Vi har også mottatt uttalelser 
om planene fra langrenns-/skiskytterklubber i Lier, Røyken og Asker. 
 
Langrennskomiteen vil gi uttrykk for sterk støtte til det videre arbeidet for et helårs skianlegg i 
Leirdalen som beskrevet. Anlegget vil styrke rekrutteringen til to flotte vinteridretter og gi 
bedre muligheter for å utvikle utøverne. Det er et stort behov for trafikksikre rulleskianlegg. 
Det anlegget som er på Konnerud dekker ikke på noen måte behovet for trygge 
rulleskianlegg i nedre del av Buskerud. I dette området er det også et stort behov for 
kunstsnøanlegg som kan gi gode trenings- og konkurranseforhold i år med ustabile vintre. 
 
Langrennskomiteen tror sannsynligheten for å få realisert anlegget vil øke dersom man 
involverer flere kommuner og interesserte klubber i Drammensområdet i prosjektet. 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Langrennskomiteen i Buskerud Skikrets 
Gabriel Johannessen (sign.) 
Leder 
 
 
 
 
  



Prosjektbeskrivelse versjon 6.1, september 2015 
 

27 
 

Norges Idrettsforbund: 
  
Mail fra Tore Øderud og Brit-Ingebjørg Fossli, NIF, ansvar for idrett for funksjonshemmede, 
21.1.2015: 
 
Hei Pål,  
 
Som du ser av svar under fra NIFs regionale fagkonsulent innen idrett for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, stiller NIF seg positivt til et slikt anlegg og ser at det i aksen Oslo-
Drammen er svært få om ingen godt tilrettelagte skitraseer for funksjonshemmede. Det er 
spesielt positivt at det i skissen er tydelige planer for å tilrettelegge trassen og anlegg for 
funksjonshemmede.  
 
Det er viktig å påpeke at løypeprofilen må ha et alternativ som ikke har for mange 
høydemeter med tanke på tilgjengeligheten for piggere, samt en plan for tilkomst med 
rullestol til trassene. Det må også tilrettelegges for synshemmede, gjerne med et effektivt 
signalanlegg. I tillegg er det relevant å utforme garderobe/oppholdsrom/WC fasiliteter på en 
slik at måte at det sikrer tilgjengelighet for alle (rullestolbrukere, svaksynte osv.).  
 
Lykke til med det videre arbeidet og kontakt oss gjerne for en videre involvering. 
 
Med vennlig hilsen  
Tore Aasen Øderud 
Rådgiver, idrett for funksjonshemmede 
 
Hei! 
 
Så jo veldig positivt ut. Også ift tilretteleggingen for funksjonshemmede! En asfaltert rulleski/-
rullstolstolpiggeløype er jo alltid velkommen/kjærkommen! Og spennende med et 
skiskytteranlegg som også blir tilrettelagt!  
 
Hvor mange aktuelle utøvere vi har i området vet jeg ikke eksakt, men vil tro der er noen 
tilknyttet skigrupper i Asker/Bærum, og noen i Nedre-Eiker og evt i Drammen/Konnerud. 
 
Så støtter dette selvsagt! 
 
Med vennlig hilsen 
  
  
Brit Ingebjørg Fossli 
Fagkonsulent idrett for funksjonshemmede  
M: 970 95154  
Norges idrettsforbund 
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Oslo og Akershus Skiskytterkrets: 
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Akershus Skikrets, langrennskomiteen: 
       
Hei, 
  
beklager manglende svar fra Akershus Skikrets, men jeg husker at vi har svart på dette 
tidligere, men det var kanskje i en tidligere fase av prosjektet. 
  
Akershus skikrets støtter dette prosjektet, særlig når vi kjenner den manglende dekningen av 
helårs  ski - og skiskytter-anlegg i vest regionen av vår krets. Som vi ser av tallmaterialet 
dere har samlet inn, er det mange utøvere i Asker/Bærum som naturlig vil bruke dette 
anlegget. Vi kjenner til at klubber i Asker, Solli alliansen, jobber med et anlegg for ski- og 
skiskyting på Solli i Asker. Dette har vært på agendaen i mange år nå, uten særlig framdrift 
for annet enn forbedring av løypenettet, så det er stort behov for et sånt anlegg for Asker 
regionen. Sikkert anlegg for rulleski er veldig viktig for klubbene, da ulykker på rulleski skjer 
stadig oftere. 
  
Så vi ønsker lykke til med prosjektet og vil følge spent med i framdriften her.  
  
mvh Jorunn Nymo, 
leder Langrennskomiteen Akershus Skikrets. 
 


