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Prioritering av spillemiddelsøknader og anleggsprosjekter 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Følgende prioriteringsliste for ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg legges til grunn
for søknader om spillemidler for 2019:
Ordinære anlegg:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Hegghallen
Isolering ridehall, DOR
Kunstgressbane, 7-er Hegg nye skole
Kunstgressbane, 7-er Lier stadion
Kunstgressbane, 9-er Sylling idrettspark
Martinsløkka varmestue
Martinsløkka skiløype
Martinsløkka lysløype
Ny kunstgressbane Lierskogen
Rehabilitering gulv Lierhallen
Rehab. grus Gamle Drammensbanen
Rehab. lys Gamle Drammensbanen
Sikring av tunnel Gamle Drammensbanen
Lys Flåtan tursti

Gjentatt søknad
Fornyet søknad
Fornyet søknad
Fornyet søknad
Fornyet søknad
Fornyet søknad
Fornyet søknad
Fornyet søknad
Fornyet søknad
Fornyet søknad
Fornyet søknad
Ny søknad
Ny søknad
Ny søknad

Nærmiljøanlegg:
a) Pumptrackbane på Tranby
b) Oppgradering skiløyper Vestmarka
c) Ny skøytebane på Heia skole

Fornyet søknad
Fornyet søknad
Fornyet søknad

2. Lier kommune prioriterer følgende anleggsprosjekter for kommunal oppstart eller
gjennomføring i 2019:
a)
b)
c)
d)

Ny kunstgressbane på Lierskogen
Ny utfartsparkering ved Eiksetra
Rehabilitering av Gamle Drammensbanen fra Reistad til Røykens grense
Sikring av tunnelen på Gamle Drammensbanen

e)
f)
g)
h)
i)

Rehabilitering og lysstyringssystemer for lysløypene i Lier videreføres
Tilretteleggingstiltak ved kunstgressbanene på Lier stadion
Lys på Flåtan tursti
Lys på ballplass ved Gullaug skole
Lekeplassutvikling i hht. plan for vedlikehold og oppgradering av lekeplassutstyr ved
Lier kommunes skoler og barnehager, dvs. prosjekter ved Sylling og Lierbyen skoler
og Dambråtan barnehage

Rådmannens saksutredning:
Sammendrag:
Ny «Anleggsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-2022» ble vedtatt av
kommunestyret i desember 2017. Planen er en forutsetning for at det skal kunne sendes inn
søknader om spillemidler hvert år. Kommunen, idrettslag og andre frivillige organisasjoner
kan søke om spillemidler til ordinære idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsanlegg.
Søknadsfrist for spillemiddelprosjekter er 15. januar hvert år. Kommunens folkevalgte må
gjøre en årlig prioritering av søknadene, noe denne saken sikrer. Prioriteringslisten omfatter
både gjennomførte og planlagte prosjekter inntil spillemiddeltilskudd er fullt innvilget, og slik
at prioriteringsrekkefølgen på tidligere innsendte søknader opprettholdes. Nye prosjekter må
ha tilstrekkelig behovsvurdering, samt avklart finansiering og drift. Årlig søknadsfrist til
kommunen for å søke om spillemidler var 15. oktober. Vi mottok en ny søknad, fra Flåtan vel
vedr. lys i oppgradert tursti fra Flåtan. Flere prosjekter er presentert, men uten å være
ferdigstilt for søknad i 2019.
Saken avklarer også hvilke anleggsprosjekter som prioriteres fullført eller påbegynt fra
kommunens side i 2019 innenfor Kultur og fritids økonomirammer.
Vedlegg:
1) Anleggsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-22
2) Søknad fra Flåtan vel
3) Plan for vedlikehold og oppgraderinger av lekeplassutstyr ved Lier kommunes skoler og
barnehager (de interne innspillene er ikke medtatt)

Utredning:
1. Bakgrunn
1.1 Anleggsplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-22 – mål og tiltak
Anleggsplanen forholder seg til strategiplanen For kropp og sjel som fastsetter de
overordnede føringene og hovedmålene:
 Lier kommune vil sikre tilgjengelige og tilstrekkelige anlegg for allsidige aktiviteter
innenfor idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i samarbeide med lokale foreninger og andre
aktører og innenfor de rammer som finnes. Som en del av strategien så vil vi fokusere på:
 Kultur, idrett og friluftslivtilbudene og anleggsutviklingen for disse aktivitetene skal sikres
gjennom kommunale initiativ og tiltak, og gjennom samarbeid med liungene, frivillige,
foreninger og næringsliv m.m.

Fra anleggsplanen siteres følgende:
«Anleggsplanen tar også fortsatt utgangspunkt i kommuneplanvisjonen «Grønne Lier» og
«Det gode liv for alle». Visjonen for anleggsplanen er «Aktive liunger» samtidig som vi vil
knytte oss til skolenes og folkehelseplanens prosjektmål «Sunne aktive liunger».
For å nå visjonen vår «Aktive liunger» og vårt hovedmål så vil følgende mål ligge til grunn:
Mål 1 Alle de store idrettsaktivitetene skal ha gode anlegg i Lier eller i regionen.
Dette gjelder for bla håndball, fotball, ski, turn, svømming etc.
Foreløpig forslag til tiltak:
a. Lier kommune i samarbeide med idrettslag skal avklare om det er behov og hvordan
vi kan realisere en ny hall i ytre Lier.
b. Lier kommune i samarbeide med idrettslag skal avklare om det er behov og hvordan
vi kan realisere 2 nye 11’er kunstgressbaner i Lier
c. Lier kommune i samarbeide med idrettslag og svømmemiljøet skal avklare om det er
behov og hvordan vi kan realisere en bedre svømmehall
Mål 2 Alle de store friluftslivsaktivitetene skal ha egnete og gode anlegg i Lier.
Dette gjelder bla tur til fots, på ski, på sykkel, i båt/kano etc.
Foreløpig forslag til tiltak:
a. Lier kommune i samarbeide med lag og foreninger skal avklare om det er behov og
hvordan vi kan oppgradere turstinettet i marka og nærområdene våre.
b. Lier kommune i samarbeide med lag og foreninger skal avklarer hvordan vi kan
realisere rehabilitere/oppgradere skiløypene i Vestmarka, Kjekstadmarka og
Finnemarka
c. Lier kommune i samarbeide med lag og foreninger avklare hvor det er behov og
hvordan vi kan realisere kyst sti langs Drammensfjorden og indre del av Holsfjorden
Mål 3 Det skal være fokus på å planlegge og realisere egnete og gode anlegg for
uorganisert aktivitet som innbyr til bevegelse og egner seg som sosial møteplass.
Alle skolene skal ha slike anlegg tilpasset aldersgruppene på skolen.
Mål 4

Det skal være lett og god informasjon om hvor disse anleggene er og hvordan man
lett kan ta de i bruk.
Det er stor fokus på nettbasert informasjon og kommunen skal ha fokus på å legge ut
mest mulig ut på Lieropplevelser.no i tillegg til kommunens egen nettside samt aktiv
bruk av FB.

Disse målene tar vi med oss inn i prioriteringene hvert år.
1.2 Søknader om spillemidler – regler og rutiner
Det er en forutsetning at alle kommuner har en godkjent plan for at kommunen skal kunne
sende inn søknader om spillemidler hvert år. Kommunen, idrettslag og andre frivillige
organisasjoner kan søke om spillemidler til ordinære idrettsanlegg og til nærmiljøanlegg og
friluftsanlegg.
Mange av prosjektene som det søkes tilskuddsmidler til er allerede realisert, men det er en
lang venteliste på å få utbetalt disse spillemidlene, og søknadene må ofte gjentas flere år før
bevilgninger kommer, derfor omfatter hvert års søknadslister både ferdigstilte, påbegynte og
planlagte anlegg. Begrepene «Fornyet søknad» benyttes når søknad har vært fremmet tidligere

men ikke fått tilskudd mens «gjentatt søknad» benyttes når foregående søknad har fått
deltidsskudd og søknaden skal fremmes på nytt for restbeløpet.
Det er for tiden 3-5 års ventetid på utbetalinger for ordinære anlegg, mens nærmiljøanlegg har
kortere ventetid. Prioriteringen av søknader settes opp i tråd med anleggsplanen og slik at
søknader fra året før som ikke er innvilget, føres først og i samme rekkefølge som året før, og
deretter kommer nye søknader.
Alle søknader går via kommunen for godkjenning og kontroll. Kommunens folkevalgte skal
årlig prioritere spillemiddelsøknadene som er klare for elektronisk innsending innen 15.
januar påfølgende år. Denne saken sikrer dette.
Lier idrettsråd skal inviteres til høring før endelig vedtak fattes. Saksforslaget er sendt dem
for behandling på idrettsrådets møte 27.11. Deres uttalelse vil ettersendes.

2. Spillemiddelsøknader 2018 og 2019
2.1 Status 2018 – oppfølging av fjorårets prioriteringer
Følgende ordinære anlegg ble prioritert som spillemiddelprosjekter i 2018: Heiahallen,
Hegghallen, isolering av ridehall (DOR), kunstgressbane 7-er Hegg skole, kunstgressbane 7er Lier stadion, kunstgressbane 9-er Sylling idrettspark, Martinsløkka varmestue,
Martinsløkka skiløype, Martinsløkka lysløype, ny kunstgressbane på Lieskogen,
rehabilitering av gulv Lierhallen, rehabilitering av Gamle Drammensbanen og rehabilitering
av lys for Tranby idrettspark. Prioriterte spillemiddelsøknader for nærmiljøanlegg var Nytt
dekke til kunstgressbane/skøytebane ved Hennummarka skole, pumptrackbane på Tranby,
oppgradering av skiløyper Vestmarka, ny skøytebane ved Heia skole og parkouranlegg ved
Gullaug, Høvik og Oddevall skoler.
Alle søknader som sto prioritert da kommunestyret behandlet spillemiddelprosjekter for 2018,
ble sendt inn. Vi fikk tilsagn på tilskudd på kr. 3 400 000 for Hegghallen og kr. 299 000 for
kunstgressbanen ved Hennummarka skole, og det jobbes med sluttregnskap for disse for å få
tilskuddene utbetalt. De øvrige anleggene står fortsatt «på vent».
Mange av anleggene er ferdigstilt. Dette dreier seg om Heiahallen, Hegghallen med
uteanlegg, kunstgressbanene på Lier stadion og i Sylling idrettspark, anleggene på
Martinsløkka, skøytebanen ved Heia skole, pumptrackbanen på Tranby, nytt dekke på
kunstgressbane/skøytebane ved Hennummarka skole, nytt gulv i Lierhallen, oppgradering av
løypenett i Vestmarka, skøytebanen ved Heia skole, gulvet i Lierhallen. Siste del av Flåtan
tursti er også fullført i år og ble formelt åpnet 28.10.18. Nærmiljøparken ved Lier
videregående skole er ferdig med Tuftepark, joggeløype, sandvolleyballbane og ballbinge,
åpne for allmenheten utenfor skoletiden.
Parkour-anlegg ved Gullaug skole, Høvik skole og Oddevall skole er allerede sikret
finansiering via tidligere handlingsprogram, og gjennomføres i regi av Lier eiendomsselskap
sammen med skolene. Innkjøpsprosessen avklarte at begrepsbruken var uheldig siden vi
planla noe mer allsidige aktivitetsanlegg. Gjennomføringen ble derfor forsinket, men
planlegges nå for realisering i 2019 og da uten grunnlag for å søke spillemidler.
2017-18 har Lier kommune brukt mye tid på de miljørelaterte kunstgressbane-utfordringene.
Det ble avsatt egne midler i HP 2018-21 til tiltak for å sikre at vi reduserer gummigranulat på
avveie. En asfaltert lagringsplass ved den store kunstgressbanen på Tranby ble etablert høsten

2018, og granulatfilter i kummer rundt banene både på Tranby og Lier stadion er anlagt.
Avtaler med brukerne av banene mht. drift og rutiner er planlagt for å redusere
gummigranulat på avveie.
Lier kommune har startet opp arbeidet med å skifte ut gammel lysarmatur til LED og
etablering av nytt styringssystem for lysløypene våre. Dette arbeidet vil vi fortsette med til
neste år. Nytt lys på Tranby idrettspark som var planlagt i spillemiddelprioriteringen for 2018
viste seg å være mindre påkrevet og ble lagt på is.
Ny turstisløyfe og omlegging av skiløypa inne på Eiksetra er ferdigstilt i år. Ferist er montert
ved innkjøringen til tunet på Eiksetra, til erstatning for grind. Arbeidet med grunneieravtale
vedr. tomt for ny utfartsparkering ved Eiksetra i hht. vedtatt reguleringsplan har pågått lenge
og nærmer seg nå avtale slik at plassen kan bygges neste år. Vi har mottatt tilsagn om tilskudd
på kr 675.000 i sikringsmidler fra Miljødirektoratet til parkeringsplassen, i tillegg til avsatte
kommunale investeringsmidler.
Statskog har satt opp dagsturhytte på Gjevlekollen, med et mindre tilskudd fra kommunen og
samarbeid om åpningsarrangement. Statskog har også fått støtte fra kommunen til restaurering
av en liten åpen koie og rasteplass ved Fallet. Frivillige har også i år gjort mange
utbedringstiltak på stier, mht. skilting mm i tett samarbeid med kommunen.
Lier kommune har satt opp et lite skateanlegg ved skøytebanen og pumptrackbanen på Tranby
som en del av anleggsutviklingen på Tranby. Vi har også oppgradert Eikenga ballplass etter
innspill fra Ungdommens kommunestyre. Vi har av sikkerhetshensyn, og fordi den ikke
lenger hadde noen funksjon, revet en gammel og falleferdig bro over gamle Drammensbanen.
Vi vil få på plass en driftsavtale mellom kommunen og idrettslagene for løypeanleggene ved
Martinsløkka før vintersesongen 2018-19.
2.2 Spillemiddelsøknader 2019
Hegghallen, isolasjon av ridehall (DOR), kunstgressbaner på Hegg nye skole, Lier stadion og
Sylling idrettspark, oppgradering av skiløyper i Vestmarka, anleggene på Martinsløkka,
pumtrackbanen på Tranby, ny skøytebane ved Heia skole og rehabilitering av gulvet i
Lierhallen er søknader som ble sendt inn også i fjor og der søknader må videreføres. Alle
prosjektene er gjennomført og finansiert.
Ny kunstgressbane på Lierskogen kom inn på prioritert liste allerede i fjor, men har i 2018
blitt drøftet nærmere med sikte på å finne en miljømessig optimal løsning som samtidig vil
dekke behov og funksjonalitetskrav for idretten. Prosjektet er nå godkjent av både kommunen
og Lier IL med nødvendig finansiering og planlagt gjennomføring i 2019, forutsatt vedtak
som forslaget i handlingsprogrammet.
Rehabilitering av Gamle Drammensbanen ble lagt inn som spillemiddelprosjekt i 2018, men
ble ikke prioritert startet. Etter nærmere vurderinger ser vi nå at det er grunnlag for tre
søknader, en for rehabilitering av selve turveien med oppbygging og kantpleie, en for
rehabilitering av lys og en særsøknad for særlig kostnadskrevende tiltak knyttet til sikring av
tunnelen. Vi planlegger for oppstart av prosjektene i 2019.
Et nytt prosjekt foreslås inn på prioriteringslisten i 2019 etter forslag fra Flåtan vel; lys på den
oppgraderte Flåtan tursti. Prosjektet er foreslått finansiert med tilskuddsmidler også fra Flåtan
vel (se vedlegg).

2.3 Større prosjekter som er under arbeid
Lier IL og SVIL planlegger tilbygg med sanitæranlegg og innlagt vann for klubbhuset på
Martinsløkka, samt utvidelse av snøproduksjonsanlegget i retning mot Eggevollen. Her er
ikke tilstrekkelig søknadsgrunnlag på plass for prioritering i 2019.
Stronghytta ble sterkt skadet sist vinter og her planlegges riving og bygging av ny hytte. Lier
kommune har mottatt rivesøknad. Lier og Drammen kommune har mottatt informasjon om
prosjektet som vil søke om spillemidler via Lier kommune og kommunale tilskudd fra begge
kommuner. Lier har signalisert positiv holdning til å sikre Stronghytta som dagsturhytte, og
avventer tilstrekkelig søknadsgrunnlag for å legge prosjektet inn som spillemiddelprosjekt for
2020.
Prosjekter som ikke har grunnlaget klart for å søke spillemidler for 2019, men som får dette
klart i løpet av året, kan søke idrettsteknisk forhåndsgodkjennelse som gjør at de kan
igangsette prosjektet dersom også byggetillatelser mm gis. Dette gjelder alle de tre
prosjektene over.
Briskeby videregående skole har behov for idrettshall, og har etablert et
planleggingssamarbeid med Reistad IL/Reistad Arena. De har hatt flere møter med både
administrasjon og folkevalgte i Lier kommune med tanke på mulig samarbeid om bruk og
finansiering/drift. Etter avtale mellom partene skal det jobbes videre med prosjektet med sikte
på en politisk avklaringssak før sommeren 2019, og for mulig spillemiddelprioritering i 2020.
Prosjektet svarer ut mål 1a i anleggsplanen for Lier.
Lier IL har startet et grundig utredningsarbeid og erfaringsinnhenting knyttet til en ønsket
flerbrukshall på Tranby, en hall som både kan dekke kommunens og idrettens eget behov.
Utgangspunktet er at Tranbyhallen både er svært nedslitt og at kapasiteten i kretsen er dårlig i
fht. befolkningsgrunnlag og aktiviteter. Også her er det etablert god kontakt med kommunen.
Vi kjenner ellers til at det foreligger tanker og ønsker om mer tilrettelegging for friluftsliv og
aktivitet ved og rundt Årkvisla og Haugstua, uten at dette foreløpig har blitt konkretisert.
Det interkommunale helårs skianlegget i Leirdalen er meldt inn i kommuneplanprosessen og
avventer avklaring her. Idrettsrådene i de tre samarbeidende kommunene holder fortsatt høyt
fokus på prosjektet som er sterkt ønsket i regionen.
2.4 Andre anlegg - anlegg som ikke er spillemiddelberettigede
Vi vil fortsette arbeidet med praktiske løsninger og rutiner som reduserer gummigranulat på
avveier for anleggene på Lier stadion og i Sylling i 2019.
Lysanleggene våre er jevnt over gamle og trenger oppgradering og bedre og enklere
lysstyringssystemer. Dette vil på sikt både spare oss for driftsutgifter og ha en positiv
miljøeffekt. Dette arbeidet startet i 2018 og vil fortsetter i 2019.
Etter dialog med idrettslagene har det framkommet ønske om å få reetablert lys på ballsletta
ved Gullaug skole for vinterbruk av banen som skøytebane. Selv om det er en usikkerhet
knyttet til langsiktig bruk og egnethet, så ser vi at en investering her vil kunne være forsvarlig
for noen år framover. Alternativet er å reise langt for å komme til slikt anlegg.
I HP for 2018-21 ble det vedtatt å lage en plan for oppgradering av lekeplassutstyr ved skoler
og barnehager. Planen følger som vedlegg. De prioriterte anleggsprosjektene foreslått i planen

ved Sylling og Lierbyen skoler og ved Dambråtan barnehage, prosjekteres og gjennomføres i
2019. Anleggsprosjektene ved Gullaug, Høvik og Oddevall skoler som ble planlagt i 2018 vil
også komme til gjennomføring i 2019.
I Lier kommune har vi følgende statlig sikrede friluftslivsområder med egne
forvaltningsplaner (2015-2019): Engersand, deler av Gamle Drammensbanen, Damtjern,
Svangstrand og Eiksetra. Dette er områder i kommunal og/eller statlig eie som er ervervet for
å sikre allmennhetens utøvelse av friluftsliv. Forvaltningsplanene inneholder tiltaksplan og
det kan søkes støtte til tiltakene ved tilskuddsordningen Tilskudd til tiltak i statlig sikrede
friluftslivsområder (BFK). Det er også laget forvaltningsplan for Gilhusodden selv om dette
området ikke per definisjon er statlig sikret. Gilhusodden eies av Drammen kommune og
driftes av Lier kommune. Brevik skog og Sørum skog er også sikrede friluftslivsområder,
men disse er rene utmark/skogsområder og har derfor ikke egne forvaltningsplaner mht
mindre tilretteleggingsbehov.
Mange av tiltakene i forvaltningsplanene for områdene i Lier er realisert eller ikke lenger
aktuelle, og det er derfor behov for å revidere forvaltningsplanene for Lier i 2019. Vi
planlegger i 2019 ny baderampe på badeplassen lengst nord (nordøst) i Damtjern med
universelt utformet sti fra gangvei til badeplassen/rampa.
Kyststiprosjektet holdes fortsatt tak i for å sikre bedre tilrettelegging der dette er mulig.
Universell tilrettelagt adkomst og bruk ved Eiksetra og på bygdetunet er under utredning.
Oppsetting av skilt og sittebenker og utbedring av stier vil videreføres. Dette er blant de enkle
tiltakene som sikrer god tilrettelegging for bruk, noe bl.a. Eldrerådet og Rådet for mennesker
med nedsatt funksjonsevne hadde som innspill til anleggsplanen.
I tillegg vil noen mindre anleggstiltak falle utenfor spillemiddelordningen, men likevel bli
gjennomført om de anses å gi god effekt i forhold til mål vi har satt oss i anleggsplanen og ut
fra folkehelseperspektiv.

3. Økonomiske rammer og prioriterte anlegg 2019
Investeringsrammene for anlegg vedtas årlig i HP. Mange prosjekter går over flere år, og
bevilgningene kan i motsetning til driftsbudsjettet brukes mer uavhengig av bevilgningsår.
Investeringsmidlene må kun brukes på kommunale anlegg, driftsmidlene kan også gå til
tilskudd. Oversikten under viser hvilke økonomiske rammer og prosjektområder som vi
innenfor Kultur og fritids rammer har å planlegge ut fra i årene som kommer, med forbehold
om kommunestyrets behandling av HP 2019-22:
Investeringsramme 2019:
8410 Anleggsplan for idrett og friluftsliv
+ Kunstgressbane på Lierskogen
9495 Oppgradering/utvikling av friområder/turstier
8539 Opprusting av uteanlegg ved skoler mm

kr 1.146.000 1
kr 4.500.000
kr 562.000 2
kr 1.542.000

8512 Sikring av tunnel på turvei (Gml. Drammensbanen) kr 2.526.000 (2017-19)

1
2

I tillegg kommer restmidler fra 2018 og evt. tilskuddsmidler
I tillegg kommer restmidler fra 2018 og evt. tilskuddsmidler

8538 Mer miljøvennlig kunstgressbanedrift, restsum ca
8536 Ny utfartsparkering ved Eiksetra

kr 750.000 (2018: 1.500.000)
kr 1.500.000 (2018) + 675.000

Driftsramme 2019:

kr

430.000

Innenfor disse rammene skal vi prioritere svært ulike typer anlegg, både idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg, friluftslivsanlegg og andre anleggsprosjekter.
Ut fra dette foreslås som prioriterte anlegg/prosjekter følgende:
a) Ny kunstgressbane på Lierskogen – dekket via prosjekt 8410 + spillemidler + tilskudd
fra Lier IL
b) Ny utfartsparkering ved Eiksetra – dekket via prosjekt 8536 + tilskuddsmidler
c) Rehabilitering av Gamle Drammensbanen fra Reistad til Røykens grense – dekkes via
prosjekt 9495 og spillemidler
d) Sikring av tunnelen på Gamle Drammensbanen – dekket via prosjekt 8512 +
spillemidler
e) Rehabilitering og lysstyringssystemer for lysløypene i Lier videreføres – dekkes via
prosjekt 9495
f) Tilretteleggingstiltak ved kunstgressbanene på Lier stadion – dekkes via prosjekt 8538
g) Lys på Flåtan tursti – kommunal andel dekkes via prosjekt 9495
h) Lys på ballplass ved Gullaug skole – dekkes via prosjekt 8410
i) Lekeplassutvikling i hht. plan for vedlikehold og oppgradering av lekeplassutstyr ved
Lier kommunes skoler og barnehager, dvs. prosjekter ved Sylling og Lierbyen skoler
og Dambråtan barnehage – dekkes via prosjekt 8539
j) Andre mindre prosjekter – dekkes via driftsbudsjett og prosjekt 9495/8410 samt evt.
tilskuddsmidler

