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1.

Innledning

1.1

Bakgrunn

Alle kommuner er av kulturdepartementet pålagt å lage en kommunal delplan for idrett og
fysisk aktivitet. Planen danner grunnlaget for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljøog friluftsanlegg. Planen er et politisk dokument og skal være et styringsredskap for å nå de
mål som er satt for dette området i kommunen. Planens hovedmål er at alle innbyggere skal
kunne delta i idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv gjennom gode og framtidsrettede anlegg i
hele kommunen.
Denne planens varighet er fra 2014 -2017, og den erstatter “Handlingsplan for fysisk
aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Røros 2009 – 2012”.

1.2

Planprosess og medvirkning

Planarbeidet er lagt opp med bred involvering av andre. Innspill fra andre underveis i
prosessen har vært viktig for resultatet. Etter oppstartsmøte i september 2012 ble det satt
ned ei arbeidsgruppe som har jobbet ut det ferdige utkastet til planen. Denne gruppen har
bestått av representanter fra Røros, Brekken og Glåmos. Videre har det vært representasjon
fra ungdommen, idretten og tur- og løypeforeningen. Følgende har sittet i denne gruppen:








Rune Johnsen, Røros IL
Terje Schølberg, Røros IL
Bente Tellebon, Røros idrettsråd
Signe Tamnes, Ungdomsrepresentant og Brekken
Knut Brathagen, Røros tur- og løypeforening
Torun Sandnes, Glåmos
Morten Tøndel, Røros kommune

Alle etater i Røros kommune har vært invitert til å komme med innspill til planen. Videre har
det også kommet innspill fra andre lag og organisasjoner, samt enkeltpersoner.

1.3








Tidsplan
Oppstartsmøte
Innsamling av anleggsbehov mm
Arbeidsgruppens arbeid
Skriving av planen
Behandling i hovedutvalg for kultur
Offentlig høring
Sluttbehandling i kommunestyret

19.9.2012
okt. – nov. 2012
mars – juni 2013
juni - juli 2013
september 2013
6 uker
oktober 2013
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2.

Rammer for planarbeidet

2.1

Statlige føringer

Statlig politikk innen områdene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er fordelt på tre
departement, hhv. Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og
Miljøverndepartementet. Viktige satsingsområde for den statlige idrettspolitikken de
kommende år er bl.a. økt satsing på anlegg for idrett og egenorganisert fysisk aktivitet,
herunder friluftsliv. En ønsker å bedre rammebetingelsene for den organiserte idretten, økt
innsats mot ungdomsidretten og målrettet satsing for å nå inaktive.




2.2

St.melding 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen
St.meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv - Ein veg til høgare livskvalitet
St. meld. nr 47 (2008 – 2009) Samhandlingsreformen – Rett behandling på rett sted til
rett tid

Fylkeskommunale føringer

Fylkestinget vedtok 19.juni nye mål og retningslinjer for anleggsutviklingen 2013-2016.
Denne planen sier noe om prioriterte områder i angitte planperiode.
Mål for anleggsutvikling i Sør-Trøndelag skal bidra til enklere og tydeligere
anleggsprioriteringer i lag og organisasjoner, idrettsråd, kommuner og i fylkeskommunens
eget arbeid med veiledning og fordeling av spillemidler til anlegg.
Hovedmålet er at alle skal kunne utøve idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, gjennom gode og
fremtidsrettede anlegg i hele fylket.
2.2.1 Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag (2013 – 2016) Mål for
anleggsutviklingen.


Kommunene må sørge for en helhetlig anleggsplanlegging for å bli tildelt
spillemidler. Medvirkning fra alle brukergrupper, spesielt ungdom og
egenorganiserte, er avgjørende. Prosjektene må forankres i kommunale økonomiog arealplaner.



Nærmiljøanlegg kan tildeles inntil 2 millioner kroner fra spillemidlene, ved helhetlige
og gode planer, under forutsetning av endringer i de sentrale bestemmelsene.
Minimum 15 % av spillemidlene fordeles til nærmiljø- og friluftsanlegg årlig.



Kostnadseffektive svømmeanlegg, spesielt i områder med stor befolkningsvekst og
lav anleggsdekning prioriteres.



Gjennom kartlegging og verdsetting av friluftsområder utfordres kommunene til
egne sti- og løypeplaner, for økt tilgang til friluftsanlegg i gangavstand fra
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boområder og institusjoner. Utvalgte friluftsanlegg bør være tilrettelagt for alle, jfr.
prinsippene om universell utforming.


Kommuner med stor befolkningsvekst og lav anleggsdekning prioriteres høyt i
fordelingen av spillemidler. Trondheim kommune sikres minimum 50 % av
spillemidlene årlig, under forutsetning av godkjente søknader.



Anlegg av stor regional og nasjonal betydning, med plan for store
idrettsarrangement, vil kunne søke støtte på regionalt og evt. nasjonalt nivå.
Interkommunale anlegg sikres ekstra spillemidler. Idretten og det offentlige
utfordres til samarbeidsmodeller ut over egen kommune og særidrett, for optimal
utnyttelse av spillemidlene til anlegg.



For kostnads- eller arealkrevende anlegg må det utarbeides reelle behovsanalyser
der samarbeid, flerbruk og gjenbruk blir vurdert. Prosjekter som kan vise til høy
utnyttingsgrad (f.eks. digital booking, åpne anlegg eller fleksibilitet i utstyr)
prioriteres.



Idretten og det offentlige utfordres til å etablere kompetansenettverk for
rehabilitering, bygging og drift av anlegg til en riktig pris og kvalitet, med fokus på
energieffektive løsninger. Friluftsliv engasjerer en stor del av befolkningen, og både
fylkeskommunen og kommunene må videreutvikle egen kompetanse for
tradisjonelle og moderne friluftsanlegg.

2.3

Kommunale føringer

Det er flere dokumenter som sier noe om kommunens planlegging i forhold til idrett, fysisk
aktivitet og friluftsliv. Når det gjelder kommunens samfunnsdel, er denne planen vedtatt for
ei god stund siden (mai 1994), men det er punkter her som sier en del om temaene som
berøres i denne delplanen. Det er viktig når både samfunnsdelen og arealplanen for
kommunen skal rulleres at man har et høyt fokus på problemstillinger som berøres av plan
for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Forebyggende helsearbeid er et viktig fokusområde
for kommunen, og det jobbes helhetlig hos flere omkring dette. Dette må synliggjøres i
fremtidige planer.
2.3.1 Fra kommunens samfunnsdel
Utdrag fra planen:


Det er kombinasjonen kulturminner og gode naturopplevelser som er grunnlaget for
Røros som nasjonalt satsingsområde. Denne ressursen får enda større verdi inn i
framtida – både som reiselivsmål og som rekreasjon



Viktigste friluftsområder i nærområdene: Mølmannsdalen, Skistua – Skaret,
Skåkåsen – Stikkildalen, Bersvensåsen- Storwartz, Kongens gruver – Rugldalen,
Vauldalen, Molingdalen. For Mølmannsdalen er det utarbeidet flerbruksplan, og et
viktig prinsipp er fastslått – dalen skal forbeholdes lokalbefolkningen. Ved
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Bergstaden: Doktortjønna – Kvitsanden, Aasgjerdet, Småsetran, Geittjønna –
Langegga, Håelva, Hitterelva.


Satsingen på natur- og kulturopplevelser er viktig for å verne om lokalbefolkningens
behov for rekreasjon.



Noen av utfordringene hentet fra planen:
o
o
o
o

Oppgradere friluftsaktiviteter – både for lokalbefolkning og reiselivet.
Samarbeid kommune, interesse- og frivillige organisasjoner.
Tilbud for alle ut fra egne forutsetninger
Sikre/utvide turveier innenfor nærområdet og ut i utfartsområdene.

2.3.2 Arealplan.
Utdrag fra planen:


Hovedmål i kommuneplanen:
o Ta vare på natur- og kulturmiljøet som ressurs for trivsel og helse.
o Gi alle gode helsetilbud

Arealplan er vedtatt i 2009 og redigert i 2012. En finner ikke så mye som direkte er knyttet
til denne planen, og det vil derfor være viktig når arealplan for kommunen skal revideres på
nytt at man har et fokus også på det som omhandler idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Her
tenkes det særlig på for eksempel etablering av gode lekeområder og nærmiljøanlegg i
tilknytning til der folk bor, sikre områder for friluftsliv og fysisk helse. Dette for å nevne noe
det er viktig å ha fokus på.
2.3.3 Natur, kultur, mat og formidling i kulturarven - Sti og løypeprosjektet
Sti- og løypeprosjektet skal gjøre naturopplevelsene på Røros lett tilgjengelige for alle
gjennom å utarbeide gode kart og sørge for god merking og opparbeiding av turer for
syklende og gående.
I sti- og løypeprosjektet er målsettingen for dette omfattende, men for kommunens plan for
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er det viktigste aspektet at dette skal føre til økt bruk av
friluftslivsområder og bedret folkehelse for lokalbefolkningen.
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3.

Idretts- og friluftslivkommunen Røros

Røros kommune har et uttalt ønske om innbyggervekst. Idrett og fysisk aktivitet er områder
som opptar de fleste mennesker, og danner grunnlag for god fysisk og psykisk helse. Gode
planer som omhandler dette er derfor av stor betydning. Gruppen barn og ungdom, og det
mer generelle begrepet folkehelse vil gis et særlig fokus i denne planen.
Idrettsanleggsutviklingen i Røros kommune har de senere årene hatt en svært positiv
utvikling. Verket, en flerbrukshall med blant annet 4300 m2 hallflate og kapasitet til 2000
tilskuere ble oppført i 2010, og Øra stadion er et godt anlegg for fotball, med både
naturgress- og kunstgressbaner. I den kommende planperioden vil det derfor være
nødvendig å ha et særlig fokus på nærmiljøanlegg i kommunen. Kommunens anlegg bør
være tilgjengelig for innbyggerne i nær tilknytning til der de bor, for å stimulere til større
brukerhyppighet av planlagt oppførte anlegg.
Et annet moment i denne planen er satsing på friluftsliv og folkehelse. Her viser denne
planen særlig til sti- og løypeprosjektet som jobber med tilrettelegging og merking av sti og
løyper i kommunen.

4.

Utvikling og status

4.1

Organisert idrett

Idrettslagene/klubbene i Røros kommune har i dag 3127 medlemmer totalt. Dette fordeler
seg på kjønnene som følger; damer 1351 og menn 1776. Til sammen utgjør dette i underkant
av 60 % av befolkningen i kommunen, noe som betyr at innenfor det frivillige så er idretten
desidert den største enkeltaktør i kommunen. Det er grunn til å merke seg at utviklingen
viser at det i løpet av perioden siden den forrige planen ble skrevet har vært en liten
nedgang i antall aktive i idrettslagene.
menn damer Total
1776 1351 3127
136
116 252
111
94 205
76
52 128
731
668 1399
152
110 262
16
7
23
0
120 120

Røros Idrettsråd
Brekken IL
H.E.G. IL
Hitterdal og Feragen IL
Røros IL
Glåmos idrettslag
Røros Karateklubb
Røros Hundeklubb,
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Hundekjører
Røros Styrkeløftklubb
Røros Motorklubb
Røros Golfklubb
Røros Pistolklubb
Røros Bowlingklubb
Røros Flyklubb
Femundl Trekkhundklubb
Røros Snøscooterklubb
Røros og omegn
hestesportsklubb
Røros Klatreklubb
Brekken Mikroflyklubb

4.2

7
63
143
37
22
36
97
112

5
9
42
1
2
1
60
4

12
72
185
38
24
37
157
116

5
23
9

31
29
0

36
52
9

Friluftsliv og uorganisert aktivitet

Røros kommune må sies å ha særdeles gode muligheter for å utøve friluftsliv, både i
nærområdene rundt tettstedene, men også i områder utenfor det vi definerer som
nærområder. Dette gjelder både sommer og vinter. Røros tur- og løypeforening gjør en stor
innsats for at turgåere og aktive, innbyggere som turister skal ha svært gode muligheter for
å utøve friluftsliv i kommunen vår. Det er vanskelig å finne gode tall på denne frivillige
bruken av turområdene våre. Men noe har vi. Alle tre skolesentrene i kommunen har
etablert ordninger med toppturer/turposter. På Glåmos har de Stifinner`n, i Brekken har de
Krokstaven og på Røros har de Malmleteren. I tillegg settes det ut skitrimposter og
nærmiljøposter på Røros. Felles for alle disse er at tallene har vært relativt stabile de siste
årene. Det bør være et mål å kunne øke denne aktiviteten noe, da dette helt klart har god
innvirkning på Rørosingenes folkehelse.

5.

Evaluering av eksisterende plan 2009 – 2012

Det meste av det som stod oppført av tiltak i planen som gjaldt i tidsrommet 2009 – 2012 er
gjennomført. Det største løftet i denne perioden er uten tvil byggingen av Verket. Utover
dette er det ikke store anleggskostnader. Det er bl.a. utbedret en lysløypetrase på Glåmos,
samt etablert et snøproduksjonsanlegg i lysløypa i Langegga for å nevne noe. I tillegg har
Røros løypeforening gjort mye på opparbeiding og merking av traseer i flere områder.
Når det gjelder spillemidler til idrettsanlegg /friluftsanlegg i Røros kommune, har
betydelige midler blitt tildelt Røros kommune. Hovedårsaken til dette er selvfølgelig at
Verket til sammen fikk 10 millioner kr i spillemidler over tre år. Spillemidler fordelt i forrige
planperiode fordeler seg slik:
Ordinære anlegg: 10 926 000,Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg: 402 000,Anlegg for friluftsliv i fjellet (DNT): 341 000,-
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Prioritert handlingsprogram 2009-2012
Anleggstype

Prosjekteier

Rehab. Gulv Røroshall

Røros kommune

Gjennomført

Lysløypetrasé

Glåmos IL

Gjennomført

Lysanlegg Øra kunstgressbane

Røros IL

Flerbrukshall

Røros kommune m. fl

Gjennomført

Snøproduksjonsanlegg

Røros IL

Gjennomført

Rehab. Gulv gml. Hall tilleggssøknad
Rehab. Garderober gml. hall

Verket Røros AS

Gjennomført

Verket Røros AS

Fornyes 2014

Rehab. gml. hall - basishall

Verket Røros AS

Fornyes 2014

Rehab. gml. hall - klatrevegg

Verket Røros AS

Fornyes 2014

Turvei Haugatjønna*

H. & H. grunneierlag

Gjennomført
(uten spillemidl.)

Tursti*

H.E.G. I.L

Elgbane

Røros Skytterlag

O-kart Galådalen*

H.E.G. I.L

6.

Mål og strategier

6.1

Hovedmål

Spillemidler

Status

Fornyes 2014

“Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for alle i Røros kommune”
Hovedmålet omfatter:
 Organisert idrett i lagene
 Ulike former for egenorganisert fysisk aktivitet/friluftsliv
 Fysisk aktivitet som idrett og næring

6.2

Overordnede mål
6.2.1 Fysisk aktivitet og friluftsliv
Røros Kommune skal arbeide for at flest mulig gis anledning til å drive fysisk
aktivitet og friluftsliv uansett funksjonsevne.
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Barn og ungdom – i samarbeid med lag, foreninger og skoler legge til rette for et
variert og inkluderende aktivitetstilbud for barn og ungdom
Bredde- og konkurranseidrett – i samarbeid med lagene medvirke til økt fysisk
aktivitet blant barn og ungdom, og medvirke til gode vilkår for konkurranseidretten i
Røros.
Folkehelse og friluftsliv – i samarbeid med frivillige lag og foreninger og andre
aktører medvirke til økt fysisk aktivitet, og bevare og styrke muligheten for fri
ferdsel i utmark etter friluftslovens bestemmelser.
6.2.2 Anleggsutvikling

Røros Kommune skal utvikle anlegg og sikre areal slik at flest mulig gis anledning til å
drive fysisk aktivitet i sitt nærmiljø. Barne- og ungdomsgruppens behov for fysisk
aktivitet skal vektlegges spesielt.
Vi har et særlig fokus på:












6.3

idrettsanlegg
anlegg som gir høy utnyttingsgrad og som imøtekommer dagens behov og nye
trender
å sikre forsvarlig teknisk stand på eksisterende anlegg
å videreutvikle anlegg for konkurranseidrett og større arrangement
anlegg som retter seg mot barn/ungdom
at alle anlegg skal ha prinsipp om universell utforming
nærmiljøanlegg
anlegg i bomiljø rettet mot barn og ungdom, samt i tilknytning til uteanlegg ved
skoler o.l.
folkehelse og friluftsliv
å sikre og utvikle muligheter for friluftsliv og rekreasjon gjennom arealplanlegging
anlegg som kan redusere inaktivitet

Satsingsområder og strategier
6.3.1 Barn og ungdom

Røros Kommune skal bidra til en positiv utvikling av oppvekstmiljø for barn og ungdom,
og oppvekstmiljø og skolemiljø vil være et prioritert område i planen. For den
organiserte idretten er aldersgruppen 6-19 år en særlig prioritert målgruppe.
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Vi skal:







medvirke til å sikre arealer, samt å bygge nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet i
bomiljøer og skolenes uteområder
utvikle et variert og inkluderende aktivitetstilbud for barn og ungdom
utvikle og vedlikeholde eksisterende anlegg både i bomiljø og skolenes utearealer
styrke og videreutvikle samarbeidet mellom idretten og SFO i hele kommunen.
stimulere til fysisk aktivitet utendørs i tilrettelagte friluftsområder og fri natur.
vurdere å starte en prosess med flytting/etablering av idrettsanlegg knyttet til
skolene i Sundveien og Verket Røros i forbindelse med utarbeiding av en ny
arealplan for området.
6.3.2 Folkehelse og friluftsliv

Flere undersøkelser viser at befolkningen i økende grad blir mer inaktiv. Samtidig øker
gjennomsnittsvekten hos befolkningen. Dette er en særlig utfordring i gruppen barn og
ungdom, men tendensen er lik for alle aldersgrupper. Den statlige politikken er det et
særlig fokus på folkehelse og friluftsliv. Tilrettelegging for å gjøre mulighetene til et
aktivt liv og en bedre folkehelse gjennom dette er viktige tiltak for å bedre tilstanden i
befolkningen. Røros kommune skal jobbe aktivt mot en reduksjon av antall fysisk
inaktive i alle aldersgrupper, fra 0 – 100 år, samt øke muligheten til friluftsliv og fysisk
aktivitet i bonære strøk.
Vi vil:







utvikle helsebyen på fjellet
sørge for at mulighetene til friluftsliv og fysisk aktivitet får bedre vilkår gjennom stiog løypeprosjektet
legge til rette for at det blir lettere for våre innbyggere å velge fysisk aktivitet,
gjennom samhandling mellom kommunale etater, lag og foreninger, skoler og andre
aktører
gi bedre rammevilkår for mosjons- og bedriftsidretten
være med på å markedsføre og synliggjøre de tilbudene som finnes i kommunen
jobbe systematisk med å bedre folkehelsen i kommunen i samarbeid med andre
kommunale etater
6.3.3 Aktiv idrett
Det offentlige har et særlig ansvar for å tilrettelegge for bredde- og
konkurranseidrett når det gjelder anlegg, og idretten har et særlig ansvar for
gjennomføring av aktiviteter og det sportslige arbeidet. Det er grunn til å peke på
viktigheten av at det offentlige og idretten oppnår best resultat dersom de
samarbeider om rammevilkår for å gjøre dette arbeidet best mulig. Røros Kommune
vil jobbe for at idretten skal ha gode anlegg for bredde- og konkurranseidrett
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Røros kommune ønsker å:









i samarbeid med idretten være med på å sette fokus på utdanning av trenere og
ledere for å kunne gi et godt aktivitetstilbud til barn og ungdom
inngå en forpliktende avtale med idrettsrådet for å styrke og synliggjøre
samarbeidet mellom Røros Kommune og idretten
jobbe mot opprettelse av et idrettsstipend for barn og ungdom i Røros kommune.
Holde ungdommen aktive lenger, og redusere muligheten for at de flytter ut for å få
et bra treningstilbud ved å skape et enda mere attraktivt tilbud på Røros, herunder
videreutvikle gode idrettstilbud ved Røros videregående skole.
arbeide for å utvikle et variert og allsidig idrettstilbud med særlig vekt på barn og
ungdom
samarbeide med idretten om å videreutvikle og bygge attraktive trenings- og
konkurranseanlegg.
jobbe mot å utvide mulighetene til fri/redusert halleie for flere aldersgrupper.
samarbeide med idretten om å øke kunnskapen om handikappidrett.

6.3.4 Anlegg
Røros kommune skal bruke spillemiddelordningen for å bygge og videreutvikle
anlegg både når det gjelder nærmiljø og idrettsanlegg. Det er et mål å utvikle anlegg
i nærmiljøet som legger til rette for egenorganisert fysisk aktivitet, men også anlegg
som ivaretar konkurranseidretten og gir grunnlag for avvikling av store arrangement
Vi skal:



prioritere anlegg i nærmiljø og skolemiljø som genererer mye aktivitet og som
gjenspeiler dagens behov og nye trender
arbeide for at kommunen tar et større ansvar for utbygging og drift av anlegg
6.3.5 Frivillighet
Idrett er en viktig livsløpsaktivitet, og det arbeidet som legges ned i den frivillige
idretten utgjør en viktig samfunnsmessig ressurs, blant annet gjennom å skape gode
oppvekstmiljø for barn og ungdom, fremme trivsel og helse og gjennom å være
viktige sosiale arenaer for deltagelse, sosial tilhørighet og identitet. Det frivillige
arbeidet er helt avgjørende for den organiserte idretten i Norge. En rapport fra 2001
viser at alt arbeid i idrettslagene i sin helhet blir gjort av frivillige.
Røros kommune vedtok i 2012 Plan for frivillighetspolitikk 2012 – 2016. Planen
beskriver viktigheten og omfanget av frivillig arbeid i kommunen, og har en
handlingsplan for kommunens prioriteringer på dette området. Røros Kommune
skal understøtte det frivillige arbeidet i lagene, slik at et omfattende og godt
aktivitetstilbud kan opprettholdes og utvikles.
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Vi ønsker å:



sikre gode dialoger og god samhandling mellom kommune og aktører i frivilligheten
inngå en forpliktende avtale med idrettsrådet slik at viktigheten av dette blir synlig
for alle, samt styrke samarbeidet mellom partene
 styrke, synliggjøre og utvikle det frivillige arbeidet i idretten i kommunen gjennom
plan for frivillighetspolitikk.
6.3.6 Arrangement
Det er de siste årene gjennomført mange større idrettsarrangement i Røros
kommune. Noen gjennomføres årlig eller med faste tidsintervaller, men det er også
mange som gjennomføres med mere ujevn hyppighet. Arrangementene har stor
betydning for deltagere og involverte, men også for reise- og næringslivet i
kommunen.
Et prosjekt for arrangementsutvikling og samarbeid omkring arrangementskompetanse er inne i sluttfasen. Prosjektet omhandler både kultur- og
idrettsarrangement i kommunen, og har som hovedmål å utvikle og styrke den
kompetansen som etter hvert har bygget seg opp i vår kommune på dette feltet.
Prosjektet har representanter fra både idretten, kulturen og kommunen. På sikt
håper man at skal prosjektet vil være et viktig bidrag til planlegging og avvikling av
større idrettsarrangement i kommunen. Røros idrettslag er tildelt NM på ski 2015,
hvor samarbeidet mellom det offentlige og idretten vil være av avgjørende
betydning for resultatet.

Røros Kommune vil:






bidra til gode dialoger mellom reiseliv, næringsliv, idretten og kommunen
yte støtte til avvikling av større idrettskonkurranser som utover egenverdi har
betydning for reise- og næringsliv
videreutvikle anlegg for konkurranseidrett og avvikling av større arrangement
samarbeide med idretten om tildeling og gjennomføring av nasjonale og
internasjonale mesterskap og arrangement
fremme kandidaturet til Røros for å få tildelt arrangement som profilerer oss særlig i
media, i samarbeid med idretten og andre aktører.
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7.

Planlagte anlegg 2014 – 2017

Finansiering

Kostnad

Driftskost./år

Mål/str.

Byggestart/år

Prioritet

Navn/prosje
kteier

Anleggstype

km
Ordinært
anlegg


Rehabilitering
garderober Verket

Klatrevegg Verket

Basishall, Verket

2011

3

2011

4

2012

Overført fra forrige plan

Skyteanlegg


2

Overført fra forrige plan

Ordinært
anlegg


2011

pm

Overført fra forrige plan

Ordinært
anlegg


1

sm

Elgbane/Hådalen
skyteanlegg

Overført fra forrige plan

Ordinært
anlegg

Garasje, tidtakerbu
Glåmos IL

2014

ca 60 m2

450 000

Ordinært
nærmiljøanlegg

Skolegårdsprosjekt
/ FAU Glåmos

2014

5000 m2
(skolegårdsarealet)

440 000

Ordinært
anlegg

Skyteanlegg,
leirduebane

2014

150 000

300 000

200 000

220 000

900 000

300 000

600 000

1 574 577

550 000

1 024 577

20 000

1 635 200

Ordinært
Langegga
anlegg 2014
20 000
lysløype/Røros IL
rehabilitering

Utvidelse av bredde, flytte stolper og legge jordkabel. Utskifting av PCB armaturer.
Ordinært
anlegg

Skytebane, 100 og
200 m/ Brekken og
Aursunden
skytterlag

2011
(2014)

Ordinært
nærmiljøanlegg

Skolegårdsprosjekt
/Røros skole

2014

Ordinært
nærmiljøanlegg

Sand- og
footvolleybane/Rør
os IL (Røros beach
volley)

2014

121 300

81 300

40 000

Ordinært
nærmiljøanlegg

Skatehall/Røros
skateklubb

2014

250 000

125 000

125 000

Ordinært
nærmiljøanlegg

Frisklivspark/Røros
kommune, helse
og sosialetaten

2014

221 000

Ordinært

Snøproduksjonsanl

2014

375 000

125 000

250 000

12 000

200m2

13

400 000

200 000

200 000

anlegg


egg rørgate/Røros IL
Forlengelse av rørgate for snøproduksjon

Ordinært
NM - løypene
anlegg Kvitsanda/Røros IL
rehabilitering

Utvidelse av trasè

2014

500 000

3 000 000

Ordinært
anlegg
Rehabilitering

Svømmehall

2014

Ordinært
anlegg

Glåmos okart/Røros IL

2015



Turvei/bru
Håelve/Rørs
kommune m fl

Bersvendsåsen
Nord o-kart/Røros
IL
Supplering av sprintkart mot nord

Ordinært
anlegg


Kunstgressbane/R
øros IL

Langegga
rulleskiløype/Røros
IL
Asfaltert løype og bru

Ordinært
anlegg


2015

2 000 000

55 x 70

200 000

3 000 000

2015

ca. 1 km.

100 000

1 500 000

Røros tur- og
løypeforening

80 000

2015

800 000

300 000

40 000

40 000

1 000 000

1 700 000

750 000

750 000

500 000

167 000

330 000

1 878 020

3 812 948

40 000

40 000

75 000

75 000

Garasje løypemaskin

Ordinært
anlegg

Brekken I.L

2015

64x100m

41 000

5 690 968

0

Kunstgressbane
Småsetran og
sentrum sør o2016
kart/Røros IL
Supplering av kartområdet sentrum mot sør

Forenklet
nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg

Mølmannsdalen okart/Røros IL

2016

ca 1,5 km2

ca 7 km2

Resynfaring og oppgradering av eksisterende kart

Lille
skistuggurunden
Nærmiljøanlegg
(Røros Tur- og
øypeforening


2 000
000

2015

2015



4 000 000

ca 1,5 km2

Tak hall 4 Verket



83 000

2015

Ordinært
anlegg



83 000

2 x 5-er, 1 x 7-er

Ordinært
anlegg


83 000

250 000

Overført fra ikke-prioriterte anlegg forrige plan

Forenklet
nærmiljøanlegg


2 000 000

Nytt ordinært o-kart på Glåmos

Ordinært
anlegg


ca 9 km2

1 000 000

2016

Skiløype

14

80 000

200 000

50 000

Ordinært
anlegg



2016

Rehabilitering/oppgradering lysanlegg Øra kunstgress

Ordinært
anlegg


Røros IL

656 925
(belysning
) + kostn.
Knyttet til
annet
nødv. arb.

Glåmos skytterlag

2016

202 m2

5000

1 160 621

0

386 873

Miniatyrskytterbane

Vi er gjennom informasjonsmøte med Holtålen kommune og idretten i Holtålen
informert om planene for et regionalt motorsenter ved Lauvåsen leir i Haltdalen. Det
ble uttrykt ønske om at motorsporten i Røros kommune blir en del av dette. Røros
kommune må vurdere hvorvidt de skal delta i dette ved en eventuell formell
henvendelse fra Holtålen.
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