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ELVERUM IDRETTSRÅD – HØRINGSUTTALELSE TIL BYPLAN 2030 
 
Elverum Idrettsråds hovedoppgave er å være et bindeledd mellom den organiserte idretten i Norges 

Idrettsforbund og kommunen. Samtidig prøver Idrettsrådet samtidig å se mye bredere på oppgaven - 

koblet til folkehelseperspektivet - som dekker alle generasjoner av befolkningen.  

 

Byplan 2030 har syv fokusområder, og det er da naturlig for Idrettsrådet å spesielt vektlegge området 

«Blågrønn struktur», men kommentarene tas i den rekkefølge de fremkommer byplanen. 

 

Pkt 2.3 Transport og tilgjengelighet 

Punktet har som delmål «En by der det er attraktivt å gå og sykle». Byanalysen peker som en sentral 

føring på en «Helhetlig satsing på sykkel». Sykkelturen starter gjerne hjemme, og den kan enten brukes til 

interntransport i byen, men også at dette er koblet slik at man kan ta lengre treningsturer i sykkelnettet 

utenfor byen. At det blir fokusert på tilrettelegging for sykkel er en målsetting som Idrettsrådet støtter ut i 

fra folkehelseperspektivet. 

 

Pkt 2.5 Blågrønn struktur - Strategier 

I siste strategipunkt står: «Videreutvikle og etablere permanente samarbeid mellom kommune og frivillige 

lag, foreninger og sammenslutninger for å utvikle og vedlikeholde grøntområdene». Det er ikke bare i 

relasjon til grøntområdene det kan være nyttig å etablere samarbeid med frivillige organisasjoner. 

Idrettsrådet antar at man her avgrenser forholdet til frivilligheten kun til dette ene fokusområdet. Men et 

permanent samarbeid antas å være svært tjenlig for kommunen, og bør derfor kunne uttrykkes i mye 

videre forstand.    

 

Pkt 2.5.3 Blågrønn struktur - Friluftsliv og idrettsplasser 

Av idrettsplasser nevnes Sentralidrettsplassen, Fylken og uteanleggene ved Terningen Arena. Det bør 

vurderes om ikke Prestegårsjordet (rideklubb og fotball) også bør nevnes. Utfordringen for sistnevnte 

område er jo at det er regulert til andre formål enn idrett, og at dagens virksomhet på sikt må finne nye 

områder for å opprettholde aktiviteten. 

 

Pkt 2.5.7 Blågrønn struktur - Restvold og Allaktivitetsarena 

I første setning står: «Byanalysen fremhever Restvold som byens grønne indrefilet, som bør utnyttes til 

allsidig utendørs idretts- og friluftsaktivitet». For å unngå usikkerhet om dette områdets mulige framtid er 

det ønskelig at de to gangene ordet «bør» nevnes endres til «skal». 

 

Mvh 

Jostein Borkhus 
Jostein Borkhus (sign.)  

Leder Elverum idrettsråd 


