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Nedsettelse av prosjektgruppe som skal jobbe med utvikling av anlegg på Sagerud og Sørli i 
forbindelse med reguleringsarbeidet som starter opp i 2019 

 

Saksfremstilling: 

Utvikling av Sagerud har vært på langtidsplanen til NIL i mange år, det var derfor en stor lettelse når 
vi i 2017 fikk anlegget inn i kommunedelplanen for idrett, aktivitet og friluftsliv 2018-2030. Et skritt 
nærmere et felles anlegg for ski og skiskyting. 
 
NIL ski og NSSL startet et samarbeid som har utspring fra tanker og ideer fra 2009. Det ble relativt 
raskt satt ned en gruppe kalt Sagerudgruppa som skulle se på muligheten for å etablere et sentralt 
Ski og skiskytteranlegg i Nittedal. Dette kom etter en lengre prosess der NSSL så på alternativer for 
etablering. Sagerud og Varingskollen var de realistiske alternativene. Etter en lengre prosess falt man 
på at det vill være mest gunstig å ha et anlegg på Sagerud. Opp igjennom årene har man jobbet mye 
med hvordan anlegget skulle bli, i forhold til utforming av løyper, løypevalg, estimering av kostnader, 
vei og parkering, samt med å selge inn ideen hos kommune, Idrettsråd og innbyggere forøvrig. Etter 
at anlegget kom inn i Kommunedelplan for idrett, aktivitet og friluftsliv 2018-2030 fikk vi man midler 
til å starte regulering av vei og parkering inn til anlegget på det kommunale budsjettet for 2018. 
Dette ble sett opp imot utfartsstedet Sagerud, Vågedam badeplass, sikkerhet knyttet til dagens vei og 
utfartsparkering, muligheter for ballplasser som mangler på Kruttverket, og tilgang til Kruttverket og 
dets historiske minner.  Godt grunnlag for vei og utfartsparkering var etablert! 
 
I 2018 ble det gjennomført befaring med alle interessenter. Behov og ønsker NIL og andre ser for seg 
at Sagerud og Sørli skal dekke i fremtiden ble gjennomgått. Basert på dette og innspill fra NIL og 
Skiforeningen ble det lagt inn midler for å kunne starte en reguleringsprosess på området. Dette 
arbeidet skal nå starte, og vi trenger i den forbindelse en prosjektgruppe som kan ivareta idrettslaget 
sine behov på Sagerud og Sørli 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedstyret får mandat til å sette ned en prosjektgruppe som skal jobbe med utvikling av Sagerud og Sørli. For 
å sikre at alle behov blir ivaretatt vil gruppen settes sammen av representanter fra hovedlaget (evt. utnevnt av 
hovedlaget), skigruppa, rekrutteringsgruppa og NSSL. Prosjektgruppa har ansvar for å involvere andre 
interessegrupper for de anlegg som er av kommunal karakter. Prosjektgruppa vil rapportere til 
anleggskomitéen som vil fungere som en styringsgruppe. Hovedlaget er prosjekteier og vil være det organet 
som til slutt godkjenner oppstart og gjennomføring. Prosjektgruppa har ansvar for å gjennomføre de prosjekter 
som blir godkjent etter de føringer som styringsgruppa setter. 

 

Nittedal, 13.3.2019 

for styret i NIL 

 

 


