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Hva er godeidrettsanlegg.no?

Presenter
Presentation Notes
Samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet, Norges idrettsforbund og SIATOppslagsverk for idretts- og nærmiljøanleggMålsetting: Finne all informasjon om idretts-/nærmiljøanlegg – eller veien til svaretNettstedet lansert i juni 2016Pågår en oppdatering, og nettstedet vil re-lanseres i høst.Målgruppe: De som vil vite noe om idretts- eller nærmiljøanleggNår man går inn i et anleggsprosjekt lærer man veldig mye underveis, samtidig som man gjør en del mistak. Derfor er en hensikt med godeidrettsanlegg.no å dele erfaringer fra anleggsprosjekter
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Hva finner man på godeidrettsanlegg.no?

Aktuelt
Nyheter om idretts- og 
nærmiljøanlegg

Veiledere
Offisielle veiledere fra bl.a. 
departement og særforbund

Verktøy
Støttedokumenter, sjekklister, 
inspirasjonshefter

Publikasjoner
Rapporter og publikasjoner fra 
forskning, studenter og næringsliv

Forbildeanlegg
Gode eksempler på idretts- og 
nærmiljøanlegg til etterfølgelse

Temasider
Informasjon om anleggstyper eller 
temaer knyttet til idretts- og 
nærmiljøanlegg

Presenter
Presentation Notes
Man finner alt mulig på godeidrettsanlegg.noVi publiserer nyheter om i/n fra særforbund, samarbeidspartnere, Kulturdepartementet og NIF, og oss selv i SIATVi legger ut Kulturdepartementet og egne veiledere, og produserer også egne veiledere – f.eks. Energiveiledere for idrettsanlegg. Vi legger dessuten ut veiledere fra andre land, dersom vi mener at de kan hjelpe våre brukeresærforbundenesHver anleggstype har en egen oversiktsside, som presenterer hvordan anlegget er utformet, hvilket særforbund som organiserer idrett i den typen av anlegg, og kontaktinformasjon til disse. Her finner du også oversikt over relevante veiledere og verktøy og forbildeanleggVerktøy er diverse støttedokumenter, som f.eks. utførlige beskrivelser av en spesifikk anleggstype, sjekklister for støyredusering i badeanlegg og inspirasjonshefter for nærmiljøanleggPubliserer rapporter fra forsknings, studenter og næringslivOg så til det som er vårt mest unike innhold: ForbildeanleggForbildeanleggene fungerer både som inspirasjon og informasjon med prosess- og anleggsbeskrivelser, samt erfaringsdeling som andre kan lære av
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Tre eksempler på forbildeanlegg

Kirkenes 
Aktivitetspark ROS Arena Lørenskog 

Sykkelpark

Presenter
Presentation Notes
Jeg har tenkt å kortfattet presentere 3 av våre så langt 60 eksempelanlegg.Først litt generelt om forbildeanleggene våre:Anbefalt av ett eller flere særforbund, BPI årets idrettsanlegg, oss på SIAT eller andre litt større org. I enkelte fall kommuner, men vi prøver å holde oss til «nøytrale kilder»Informasjonen inneholder bakgrunn til prosjektet, beskrivelse av anlegget og prosessen, kostnader, erfaringer og tips og kontaktinformasjon til personer som kan fortelle mer. For de fleste forbildeanleggene finnes også mange bilder og tegninger/planskisser.Det vi ser her er tre av våre nyeste f-a, som jeg skal fortelle litt mer om.
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Forbildeanlegg:
Kirkenes Aktivitetspark
• En sosial arena med ulike aktiviteter i et samspill
• Tildelt 4 millioner kr fra ordning for «Nyskapende 

aktivitetsarenaer»
• Prosjektkostnad: ca. 9 millioner kr
• Driftskostnad: ca. 200 000 kr
• Nøkkelpunkter:

– Maksimalt effektiv bruk
– Utnytter areal rundt en kunstgressbane
– Nærheten til sentrum og til skoleområde

• Erfaringer/tips
– Involvering av brukere og driftspersonell i prosessen
– Gjennomfør delmomenter i prosessen parallelt når det 

går an

Link til anlegget: Kirkenes aktivitetspark

Fotografier: Ørjan Rasmussen

Presenter
Presentation Notes
Del av en idrettspark med svømmehall, aktivitetspark og idrettsflater i sentrum av Kirkenes. Fungerer også som et sosialt møtested – noe som ungdommen hadde savnetNyskap + en av finalistene til årets idrettsanlegg  - pris som deles ut i kveldHele prosjektet kostet omtrent 9 mill, og er finansiert via penger fra nyskap., mva-komp og kommunenDriftskostnader er anslått til 200 000 kr og det er KF Barentshallene Sør-Varanger som står for driftHva gjør dette til et forbildeanlegg?Man har lagt til rette for veldig mye aktivitet på lite arealMan utnytter arealene rundt om den eksisterende kunstgressbanen, som både bidrar til effektiv arealbruk, men også møte mellom aktiviteter. Plasseringen er god – ved skoleområdet i sentrumVi har også fått tips og erfaringer fra parken:Involvere brukere men også de som skal drifte parken i prosessen – eierskap, forståelse i tillegg til nyttige innspillNår det er mulig – gjennomføre delmomenter parallelt, (f.eks. søknadsprosess spillemidler og finansiering, forprosjektering)

https://www.godeidrettsanlegg.no/forbildeanlegg/kirkenes-aktivitetspark-en-innovativ-park-idrett-og-egenorganisert-aktivitet
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Forbildeanlegg:
ROS Arena
• Godt samarbeid mellom klubb og kommune

– Kommunal garanti
– Leieavtale klasserom og hallflater dagtid

• Prosjektkostnad: Ca. 63 millioner kr
• Driftskostnad: Ca. 2,3 millioner kr
• Nøkkelpunkter:

– Tilgjengelighet
– Store og fleksible arealer
– Turndel med hev/senkbare turngroper

• Erfaringer/tips:
– Se flere behov samtidig
– Både politikere og administrasjon viktige i 

prosessen

Link til anlegget: ROS Arena

Fotografier: IL ROS / ROS Arena

Presenter
Presentation Notes
Røyken kommuneResultat av godt samarbeid mellom klubb og kommuneKommune «ba» klubben om å bygg hall selv, men med kommunal garantiKommunen leier klasserom og hallflater fra ROS ArenaProsjektet kostet ca 63 millioner, og er finansiert med bl.a. spillemidler (10,5), programsatsningsmidler, gaver og mva-komp.Koster ca. 2,3 mill å driveDet som gjør anlegget bra er tilgjengeligheten: Både at det er UU, men også at det er tilgjengelig fra andre idrettsanlegg og skole og buss/togArealene er store og fleksible, med muligheter for å f.eks. ha kamp på ene flaten og uforstyrret varme opp bak skilleveggenInnbygget turngroper og turnutstyr som ligger fremme, men som kan gjemmes dersom man vil benytte arealet til annen aktivitetHva kan man lære?Se til flere behov enn sine egne. Skolen trengte klasserom, idrettslaget hallflaterDet er viktig å ha en god kommunikasjon med både politikere og kommunens ansatte i prosessen

https://www.godeidrettsanlegg.no/forbildeanlegg/ros-arena-resultatet-av-godt-samarbeid-mellom-klubb-og-kommune
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Forbildeanlegg:
Lørenskog Sykkelpark
• Rundbane og pump track for barn og unge
• Del av en større aktivitetspark
• Prosjektkostnad: Ca. 2 millioner kr
• Driftskostnad: Ca. 25 000 kr + dugnadsarbeid
• Nøkkelpunkter:

– Organisert og egenorganisert
– Kompakt og innholdsrikt anlegg

• Erfaringer/tips:
– Byggesøknader og spillemiddelsøknader den tyngste 

jobben
– Erfarne brukere og trenere for barn i 

utformingsprosessen
– Viktig med godt samarbeid og kommunikasjon med 

kommunen

Link til anlegget: Lørenskog Sykkelpark

Fotografier: Ørjan RasmussenFotografier: Lørenskog CK

Presenter
Presentation Notes
Først og fremst en sykkelpark tilrettelagt for barn og unge, med rundbane med ferdighetselementer og pump trackDen ligger som en del av en større aktivitetspark, der det er bl.a. styrketreningspark, minigolf og asfaltert bilbane for radiostyrte bilerSykkelparken kostet ca. 2 mill, finansiert av bla. Spillemidler, sparebanksstiftelsen og sponsorerDen årlige driftskostnad er ca. 25 000 kr pluss arbeid på dugnadDet som gjør anlegget til et forbildeanlegg er at det Er et anlegg for både organisert og egenorganisert aktivitet, går å dele opp delområderKompakt anlegg, men likevel mange elementer og utfordringerErfaringer og tips fra sykkelklubben:Søknadsdelene krevende. Byggesøknader og spillemiddelsøknader opplevdes som den tyngste jobben – hint til andre kommuner om å kanskje Benyttet seg av erfarne terrengsyklister for å komme frem til utformingen. Flere av disse var i tillegg trenere for barn og ungdom, og kunne da sikre at anlegget ble godt utformet for dissePoengterer viktigheten i å ha et godt samarbeid og god kommunikasjon med kommunen – uten dette tar prosessen lengre tid og er enda mer utfordrende 

https://www.godeidrettsanlegg.no/forbildeanlegg/l%C3%B8renskog-sykkelpark-rundbane-og-pumptrack-barn-og-unge
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Hvordan finner man frem?
https://www.godeidrettsanlegg.no/temaside/hvordan-gå-frem

Presenter
Presentation Notes
Innkjørsel:SykkelanleggAnleggstype. Lese om idrettsanlegget, se kontaktinfo til forbundene som organiserer idretten, oversikt veiledere og verktøy, banemål og tekniske krav – og forbildeanlegg

https://www.godeidrettsanlegg.no/temaside/hvordan-g%C3%A5-frem
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www.godeidrettsanlegg.no

gia@siat.ntnu.no

@godeidrettsanlegg

godeidrettsanlegg.no/info/nyhetsbrev
Meld deg på vårt
månedlige nyhetsbrev her!

Kunnskapsportalen 
for idretts- og 
nærmiljøanlegg

Presenter
Presentation Notes
Anbefaler at man melder seg på vårt nyhetsbrev for å få med seg siste nytt om idretts- og nærmiljøanleggTa kontakt dersom man trenger hjelp med å finne informasjon

https://godeidrettsanlegg.us14.list-manage.com/subscribe?u=d2ab812965b11c4aa31fa90cb&id=9cee0b556b
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