
MOT 2024



Nittedal er i utvikling. Det jobbes med å finne løsninger for skoler, boliger, eldre, 

viktig infrastruktur og ikke minst idrettsanlegg. Hvorfor? 

Nittedal kommune anslår en vekst på 6000 nye beboere i løpet av 10-12 år i 

Rotnes området. Dette er over dobbelt så mange som i dag. Av disse 6000 er det 

anslått ca. 1050 nye elever i området rundt Sentralidrettsanlegget. 

Idrett og fysisk aktivitet er folkehelse. God folkehelse er god kommuneøkonomi!

https://helsedirektoratet.no/Sider/Kunnskapsgrunnlag-fysisk-aktivitet.aspx

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-

lokale-folkehelsetiltak/fysisk-aktivitet-lokalt-folkehelsearbeid#kunnskapsgrunnlag

NIL som samfunnsaktør akter å bidra til å sikre idrettens behov under denne 

markante utviklingen. NIL jobber for å sikre nok anlegg til rett tid. Idrettsanlegg 

må sees i sammenheng med bokvalitet og folkehelse.

Innledning

https://helsedirektoratet.no/Sider/Kunnskapsgrunnlag-fysisk-aktivitet.aspx
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/fysisk-aktivitet-lokalt-folkehelsearbeid#kunnskapsgrunnlag


HOVEDPRIORITERINGER 

FOR ANLEGG
Anleggsplan for NIL mot 2024 



Prioriterte anlegg



TILGANG TIL MARKA 

FOR ALLE!



Regulering av Sagerud og Sørli er 
vedtatt!

• Vei og parkering er vedtatt, men utsatt i påvente

av regulering av hele Sagerud og Sørli

• NIL skal jobbe aktivt med NK knyttet til regulering 

av Sagerud og Sørli

• Utvikling av Sagerud og Sørli utover ny stadion

og rulleskiløyper gir oss flere muligheter

• Dekke behov for allidrett og rekruttering(flerfunksjonsarealer) 

• Etablering av klatrepark/tuftepark

• Ballplasser, sykkelløyper, terrengløyper og hinderløyper

• Utvikle permanent friluftspark med orientering, grillplasser

gapahuker osv..

NIL har i første rekke som ambisjon å være en aktiv deltaker i reguleringsarbeidet slik at vi 
får lagt et grunnlag for de behov vi mener dette området skal dekke for våre medlemmer
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BEVARE OG UTVIKLE



Utvikling av Sentralidrettsanlegget

• Etablering av kunstgress og flomlys på 
gressletta

• Etablering av garderober

• Skifte av kunstgress på 7’er og 11’er banen

• Vurdere undervarme



Utvikling av haller for fremtiden!



Hva trenger vi nå?

• Flere garderober i Rotneshallen(vedtatt av NK)

• Tribune og kiosk til arrangement

• Nødvendig for kultur og videre vekst

• Planlegging av hall og utendørsanlegg ved 

Rotnes Barneskole blir svært viktig

• Jobbe systematisk med NK og fylket for ny 
Bjertneshall



Renovering, men vi ser 

også fremover!



Renovering og muligheter!

• Tennishallen er over 30år og trenger overhaling

• Taket lekker og vegger har vannskader

• Gulvet er ikke optimalt, er hardt og gir stor slitasje 
som kan føre til skader

• Lyssystem med LED er også med i planene

Vi må også se fremover

• Utvikling av åpne anlegg for padeltenis og minitennis



BYGG FOR 

FREMTIDEN!



VI MÅ SE FREMOVER!

• Sentralidrettsanlegget vil bli sprengt

• Flere idretter mangler gode anlegg i Midtbygda –
Hockey, skihopp, flere hallidretter

• Folk flytter til Nittedal og midtbygda på grunn av 
marka og det gode aktive miljøet

• Barn og unge må få drive aktivitet i tilgjengelige og 
trygge omgivelser

• Nittedal må følge utviklingen og etablere enda flere 
anlegg der folk bor = Nærmiljøanlegg

Jobbe tett med Nittedal kommune for å finne nye og gode arealer som kan 

utvikles for fremtiden.



HVA NÅ?



Behov kortsiktig
- FOR IDRETT OG AKTIVITET I MIDTBYGDA

Kortsiktige prioriteringer (1-3 år):

• Kunstgress på gressletta 
• Garderober på Sentralidrettsanlegget
• Renovering av Tennishallen
• «Nittedal Idrett og friluftspark» - Utvikling av Sagerud og Sørli for helårs aktivitetstilbud med 

stor bredde – Del 1.
• Rulleski 
• Rekruttering og flerfunksjonsarealer

• Skifte kunstgress på 7’er og 11’er banen(vurdere undervarme)
• Etablere minitennis, padeltennis og ballvegg ned på tennisanlegget
• Etablering av fotballflate på Sørli
• Etablere skøytebane 
• Bidra i utviklingen av flerbrukshall tilknyttet Rotnes barneskole



Behov mellomlang sikt
- FOR IDRETT OG AKTIVITET I MIDTBYGDA

Prioriteringer på mellomlang sikt (3 - 12år)

• «Nittedal Idrett og friluftspark» - Utvikling av Sagerud og Sørli for helårs aktivitetstilbud med 
stor bredde – Del 2

• Arrangementshus, Ballplasser, BMX, tuftepark/klatrepark, terrengløyper, hinderløyper, grillplassser, gapahuker etc..

• Nytt sentralt klubbhus for NIL
• Utvikling av ny idrettshall på Sørli barneskole(må vurdere behov)
• Jobbe tett med Nittedal idrettsråd og Nittedal kommune for å sette av fremtidig sentralt areal 

for idrett og aktivitet i midtbygda



Prosjekter NIL støtter
- FOR IDRETT OG AKTIVITET I MIDTBYGDA

• Etablering av planfri overgang/undergang i Svartbekkfyllinga
• Etablering av anlegg for Rulleklubben på Sentralidrettsanlegget(gjennomført)
• Etablering av nye aktivitetsarealer på Kruttverket(delvis gjennomført)



NIL – det er plass til alle! 



Nyttig materiale

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-
kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/fysisk-aktivitet-lokalt-
folkehelsearbeid#kunnskapsgrunnlag

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/292/Kunnska
psgrunnlag-for-fysisk-aktivitet-innspill-til-departementet-IS-2167.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/21f3c112654a45fc82560215fb
16e78d/veileder_kommunal_planlegging_for_idrett_og_fysisk_aktivitet_2
014_endret.pdf

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/veivisere-i-lokale-folkehelsetiltak/fysisk-aktivitet-lokalt-folkehelsearbeid#kunnskapsgrunnlag
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/292/Kunnskapsgrunnlag-for-fysisk-aktivitet-innspill-til-departementet-IS-2167.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/21f3c112654a45fc82560215fb16e78d/veileder_kommunal_planlegging_for_idrett_og_fysisk_aktivitet_2014_endret.pdf


Tildelinger fra ulike stiftelser fra 2010 til i dag

Tildelinger fra Sparebank 1 stiftelsen Jevnaker, Lunner og nittedal til  Nittedal idrettslagb
2010 -

2011 -

2012 -

2013 -

2014 125 000 Friidrettsgruppa Måleutstyr Benyttet

2015 75 000 Innebandygruppa Nytt innebandyvandt Benyttet

2016 800 000 Fotballgruppa Nytt garderobeanlegg og forsamlingslokale Ikke benyttet

2016 100 000 Hovedlaget Oppussing av klubbhuset Benyttet

2017 300 000 Skigruppa Rehabilitering av skistua Benyttet

2017 700 000 Skigruppa Snøproduksjonsanlegg Benyttet

2018 150 000 Fotballgruppa Kunstgress 5'er banen Benyttet(?)

2018 500 000 Alle Felles utstyr Ikke benyttet

2019 2 300 000 Fotballgruppa Garderobeanlegg og kunstgress på gressletta Ikke benyttet

Søknad fra Sparebankstiftelsen DNB vi venter svar på

2019 2 000 000 Tennisgruppa Rehabilitering + minitennis og padeltennis

2019 800 000 Alle Felles utstyr

Tildelinger fra Gjensidigestiftelsen

2018 300 000 Hovedlaget BUA prosjektet

2018 145 000 Skigruppa Ny snøscooter


