
 
 

Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv 2022-2033 

Sammendrag av innkomne innspill. 
Jfr. punkt 1.4 i temaplanen, har vi hatt stort fokus på medvirkning i arbeidet med temaplanen. 

Det ble sendt ut invitasjon til å komme med innspill til idrettslagene, jeger- og fiskeforeninger 

og andre relevante foreninger. Informasjon om planprosessen ble lagt ut på Facebook og på 

kommunens hjemmeside. Her ble det også invitert til å komme med innspill til planen. 

Planarbeidet har også vært presentert i Ungdomsrådet, råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne og eldrerådet og det ble gjennomført et åpent møte 29. mars. 

Innspill fra lag og foreninger på bakgrunn av utsendt brev: 

Det var bedt om svar på tre spørsmål samt innmelding av planer for områder og anlegg for 

idrett og fysisk aktivitet, sistnevnte er samlet i et eget skjema og kapittel 4 i planen. 

Følgende spørsmål ble stilt: 

1. Aktivitets- og anleggssituasjonen for laget – dvs. vurdering av egne eller leide 
anlegg/områder i forhold til aktivitetene. 

2. Vurdering av aktivitets- og anleggssituasjonen generelt i Gran kommune. 
3. Vurdering av dagens økonomiske virkemidler innenfor området idrett og fysisk 

aktivitet/friluftsliv. 
4. Innmelding av planlagte/ønskede anlegg i perioden: Nyanlegg og rehabilitering av 

eksisterende anlegg – ordinære idrettsanlegg samt nærmiljøanlegg.  
 

Vi har mottatt skriftlige innspill til planen fra følgende: Brandbu ungdomsskole, Gran IL, 

Vestre Gran IL, Brandbu IF, Tingelstad IF, Moen Sportsklubb og Bjoneroa IL. 

Brandbu ungdomsskole 

Ønsker at det legges til rette for aktiviteter også for de som ikke driver med fotball/håndball. 

Uteområdet på skolen er begrenset og de ønsker at det etableres et skate- og 

pumptrackanlegg i området mellom Kiwi og Vigga.  

Gran Idrettslag 

1. Vurdering av aktivitets- og anleggssituasjonen for laget: 
Kapasiteten i turnhallen på HVS er for liten, dette setter begrensninger for bredden i 
tilbudet.  
De ønsker utvidet leietid for hallene på HVS, slik at de kan få tilgang fra kl. 1530 og 
ikke fra kl. 1700 som i dag. 
Generelt for lite kapasitet i idrettshallene og svømmehallene.  

2. Vurdering av aktivitets- og anleggssituasjonen generelt i Gran kommune: 
Behov for en svømmehall med minimum 25 meters basseng og andre fasiliteter.  
Behov for en basisturnhall/flerbrukshall  



Behov for en større klatrevegg  
Behov for en plasthall for fotball. 

3. Vurdering av dagens økonomiske virkemidler: 
Ønsker at dagens ordninger videreføres og at tilskuddsordningene minimum holdes 
på dagens nivå. Dette gjelder gratis leie av skoler, støtte til større arrangement, støtte 
til skiløypepreparering, AlleMedFondet, ordinært driftstilskudd til aktivitet og til drift av 
anlegg, ordningen med medfinansiering/kommunal andel til anlegg som søker 
spillemidler. 
I tillegg ønsker de at ordningen med støtte til drift av store kostnadskrevende anlegg 
gjeninnføres og økes. 
En reduksjon i dagens økonomiske virkemidler vil føre til mindre aktivitet og/eller økt 
foreldrebetaling i Gran IL. 
 

Vestre Gran IL 

1. Vurdering av aktivitets- og anleggssituasjonen for laget: 
Eksisterende lysløype på Kittelsrudtoppen må rehabiliteres.  
Det er behov for å bygge på idrettshuset, jfr. tidligere innsendte planer. 
De ønsker å etablere en slalåmbakke med lys og skitrekk (i nærheten av lysløypa) 

2. Vurdering av aktivitets- og anleggssituasjonen generelt i Gran kommune: 
Ikke tilstrekkelig antall lysløyper i nærmiljøene 
Ingen slalåmbakker – hverken i nærmiljøet eller generelt i Gran kommune. 
 

Brandbu Idretsforening 

1. Vurdering av aktivitets- og anleggssituasjonen for laget: 
Anleggssituasjonen for svømmegruppa er vanskelig, dagens svømmehall er for liten. 
Kapasiteten på fotballbanene er for liten, kun en kunstgressbane (11’er) og en mindre 
naturgressbane. Naturgressbanen på friidrettsanlegget har begrenset brukstid pga. 
friidretten. 

2. Vurdering av aktivitets- og anleggssituasjonen generelt i Gran kommune: 
Generelt er det for få anlegg og for små baner til å drive ønsket aktivitet, lite 
anleggsvirksomhet i de ulike kretsene.  
Behov for svømmehall/svømmeanlegg. 
Behov for en flerbrukshall. 

3. Vurdering av dagens økonomiske virkemidler: 
De kommunale idrettsanleggene må prioriteres (drift/eierskap) i årene framover. 
Utfordring for frivillige lag og foreninger å drive store kostnadskrevende anlegg, 
trenger raskt avklaring rundt eierforholdet for friidrettsanlegget i Brandbu. 
Styrke kommunens og det offentliges muligheter for å bidra økonomisk. Trenger en 
aktiv og engasjert kommune. 

 

Tingelstad Idrettsforening 

1. Vurdering av aktivitets- og anleggssituasjonen for laget: 
Tingelstad IF har flere ulike aktivitetsanlegg på/ved Fredheim skole, bl.a. 
flerbruksslette med ramper for skateboard, ballslette og ballbinge, lysløype og 
skileikområde. 
En discgolfbane er under oppføring.  

2. Vurdering av aktivitets- og anleggssituasjonen generelt i Gran kommune: 
Gran kommune har mange anlegg og mye aktivitet. Når det gjelder skiforhold, er det 
bare Lygna Skisenter som har snøproduksjon. Ved å tilrettelegge og støtte 
snøproduksjon flere steder i bygda, kan man sikre større fysisk aktivitet også om 
vinteren. Man ser at aktiviteter lokalt der ungene har tilhørighet gjør at flere møter 
opp. Dette vil på kort sikt gi økt aktivitet, økt rekruttering til aktive skiklubber og på 



lang sikt flere som blir skikkelig gode. Men det aller viktigste er at flest mulig er med 
lengst mulig, og da er lokale aktiviteter en forutsetning.  

3. Vurdering av dagens økonomiske virkemidler: 
Gran kommune er bistår ved søknader om spillemidler. Spillemidler, Stiftelser og fond 
gir støtte for mange prosjekter og er en forutsetning for å få gjennomført utvikling i 
klubbene i Gran kommune. 
 

Moen Sportsklubb 

1. Vurdering av aktivitets- og anleggssituasjonen for laget: 
Har eget klubbhus og naturgressbane på Sittpåsletta. Leier halltid i Brandbu 
idrettshall for eldre håndballag, men det er vanskelig å få tider. 

2. Vurdering av aktivitets- og anleggssituasjonen generelt i Gran kommune: 
Ønsker svømmehall og flerbrukshall. 

3. Vurdering av dagens økonomiske virkemidler: 
Klubben har god økonomi. 
 

Bjoneroa Idrettslag 

1. Vurdering av aktivitets- og anleggssituasjonen for laget: 
Har skianlegg med lysløype og skihytte på Granerud, samt gressbane og klubbhus. 
Anleggene har ulik grad av vedlikeholds- og oppgraderingsbehov for å kunne 
tilfredsstille dagens krav. 

2. Vurdering av aktivitets- og anleggssituasjonen generelt i Gran kommune: 
De fleste velholdte og store anleggene for idrett og fysisk aktivitet er lokalisert til 
østsida av Randsfjorden. Disse er naturlig nok mindre tilgjengelige for beboerne på 
vestsida, det er derfor viktig å opprettholde et funksjonelt nivå på de anleggene som 
ligger på vestsida. 

3. Vurdering av dagens økonomiske virkemidler: 
En større del av støtten til idrettslagene kommer fra næringslivet, slik som 
Sparebankstiftelsen o.l. Ordningen med spillemidler synes byråkratisk og det er 
vanskeligere å nå opp/bli prioritert. 

 

Innspill fra informasjonsmøte  

Representanter fra lag og foreninger, Gran Idrettsråd og medlemmer fra Gran ungdomsråd 
deltok på informasjonsmøte.  
 
Udekkede behov og ønsker: 
 

 tilgjengelighet for alle grupper, gjennom varierte tilbud og valgfrihet. 

 lavterskeltilbud 

 bedre tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 utfordringer med geografiske avstander og manglende transport 

 utvikle de egenorganiserte aktivitetene og gjøre de mer åpne 

 integrering av innvandrere 

 bedre informasjon om, og markedsføring av tilbudene som finnes – egen portal. 

 aktiviteter for eldre 
 

Anlegg som mangler: 

 svømmehall med minimum 25 m basseng og andre fasiliteter 

 basishall turn 

 større klatrevegg 



 plasthall for fotball 

 slalåmbakke/alpinbakke 

 flerbrukshall 

 sjakk og esport 

 universell utforming og tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 tilbud om paraidretter 

 skate- og pumptrackanlegg i Brandbu sentrum 
 
Friluftsliv 

 Sikre tilgang til friluftslivssområder på Øståsen, Fjorda m.v. 

 Minst en av kommunens badeplasser bør tilrettelegges for mennsker med nedsatt 
funksjonsevne 

 Opprettholde de gode mulighetene for å gå på tur, på ski osv.  
 
 
Innspill om planlagte anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet i perioden 2022-
2033:  
 

Gran kommune, Brandbu ungdomsskole 

Prosjektbetegnelse/Beliggenhet: Nytt 
anlegg

: 

Rehab. 
av eks. 
anlegg: 

Ordinært 
idretts- 
anlegg: 

Nærmiljø- 
anlegg: 

Areal-
avklart 
Ja/Nei 

Anslått 
kostnad 

for 
tiltaket: 

Planlagt 
oppstart: 

 

Skate- og pumptrackanlegg, 
Brandbu sentrum 

X  X  Ja ? ? 

 

Gran IL 

Prosjektbetegnelse/Beliggenhet: Nytt 
anlegg

: 

Rehab. 
av eks. 
anlegg: 

Ordinært 
idretts- 
anlegg: 

Nærmiljø- 
anlegg: 

Areal-
avklart 
Ja/Nei 

Anslått 
kostnad 

for 
tiltaket: 

Planlagt 
oppstart

: 
 

To tennisbaner, idrettsparken  X X  Ja 1,1 mill. 2021 

Kunstgressbane I, idrettsparken  X X  Ja 3,8 mill. 2021 

Kunstgressbane II, 
idrettsparken 

 X X  Ja 4,5 mill. 2022 

7’er bane fotball, Gran u-skole  X X  Ja 1,4 mill. 2023 

Dagsturhytte Sagvollstallen  X X  Ja 4 mill. 2023 

 

Vestre Gran IL 

Prosjektbetegnelse/Beliggenhet: Nytt 
anlegg

: 

Rehab. 
av eks. 
anlegg: 

Ordinært 
idretts- 
anlegg: 

Nærmiljø- 
anlegg: 

Areal-
avklart 
Ja/Nei 

Anslått 
kostnad 

for 
tiltaket: 

Planlagt 
oppstart: 

 

Lysløype, Kittelsrudtoppen  X  X Ja 355 000 2023/2024 

Idrettshuset, byggetrinn II X  X  Ja 1,8 mill. 2024 

Slalåmbakke, Kittelsrudtoppen X   X Nei 650 000 2024 

 

 

 

 



Brandbu Idretsforening 

Prosjektbetegnelse/Beliggenhet: Nytt 
anlegg

: 

Rehab. 
av eks. 
anlegg: 

Ordinært 
idretts- 
anlegg: 

Nærmiljø- 
anlegg: 

Areal-
avklart 
 
Ja/Nei 

Anslått 
kostnad 

for 
tiltaket: 

Planlagt 
oppstart

: 
 

Kunstgressbanen  X X  Ja 2 mill. 2025 

Friidrettsanlegget, dyprens 
løpebanen 

 X X  Ja 40 000 2022 

Friidrettsanlegget, rehabilitering 
løpedekke 

 X X  Ja 850 000 2030 

Kajakk naust/padleled, 
Røykenvik/Randsfjorden 

X  X  Ja 50 000 2022 

Frisbeegolf Delvis  X  Nei 30 000 2022-
2023 

E-sport X  X  Nei 100 000 2022-
2025 

 

Tingelstad IF 

Prosjektbetegnelse/Beliggenhet: Nytt 
anlegg 

Rehab. 
av eks. 
anlegg: 

Ordinært 
idretts- 
anlegg: 

Nærmiljø- 
anlegg: 

Areal-
avklart 
Ja/Nei 

Anslått 
kostnad 

for 
tiltaket: 

Planlagt 
oppstart

: 
 

Snøproduksjonsanlegg, del 2 – 
pumpehus og snøkanon 

X   X Ja 2,2 mill. 2023 

Snøproduksjonsanlegg, del 3 – 
resten av løysløypa 1,7 km 

X  X  Ja 3,2 mill. 2025-
2026 

Pump Track ved Fredheim skole 
– bruk av basisanlegg sommer 

X   X Ja 250 000 2023 

Påbygg eksisterende garasje X  X  Ja 350 000 2024 

Badeplass ved skytterhuset X  X  Ja 120 000 2025 

Rehabilitering av 
skytterhusbakken (hoppbakke) 

 X X  Ja 1,2 mill. 2028 

Discgolf-bane  X   X Ja 480 000 2022 

Oppgradering av kort lysløype 
med led-armatur 

 X X  Ja 120 000 2023 

 

Moen sportsklubb 

Prosjektbetegnelse/Beliggenhet: Nytt 
anlegg 

Rehab. 
av eks. 
anlegg: 

Ordinært 
idretts- 
anlegg: 

Nærmiljø- 
anlegg: 

Areal-
avklart 
Ja/Nei 

Anslått 
kostnad 

for 
tiltaket: 

Planlagt 
oppstart

: 
 

Klubbhus  X X  Ja 2 mill. 2021-
2023 

E-sport anlegg X  X  Ja 400 000 2022-
2023 

 

Bjoneroa Idrettslag 

Prosjektbetegnelse/Beliggenhet: Nytt 
anlegg 

Rehab. 
av eks. 
anlegg: 

Ordinært 
idretts- 
anlegg: 

Nærmiljø- 
anlegg: 

Areal-
avklart 
 
Ja/Nei 

Anslått 
kostnad 

for 
tiltaket: 

Planlagt 
oppstart

: 
 

Granerud skihytte, rehabilitering  X X  Ja 1,5 mill. 2022-
2033 

Granerud skianlegg – 
vedlikehold lysløype 

 X X  Ja 150 000 2022-
2033 



Bjoneroa idrettsanlegg, 
klubbhus, rehabilitering 

 X X  Ja 500 000 2022-
2026 

Bjoneroa idrettsanlegg, 
fotballbaner (grus- og 
gressbane), vedlikehold 

 X X  Ja 125 000 2022-
2033 

 


