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1. Innledning og bakgrunn for planen 
Kommunal plan for idrett og friluftsliv er et politisk dokument, og et styringsredskap 

for å nå de mål Os kommune har satt for dette området. Kulturdepartementet har 

pålagt alle kommuner å lage plan for idrett og fysisk aktivitet, og planen danner 

grunnlag for tildeling av spillemidler. Anleggsdelen skal rulleres hvert år. Det er ingen 

krav til revidering av planen, men vi vil revidere den hvert fjerde år – neste gang i 

2020. 

2. Planprosess  
Planarbeidet er lagt opp med bred involvering fra kommunens innbyggere. En 

arbeidsgruppe bestående av Os idrettsråd, Os turforening og kulturkontoret har 

utarbeidet planen.  

• 22. juni   oppstartmøte i arbeidsgruppa. 

• 31. august  åpent møte for lag og foreninger 

• 6. oktober behandling i Planutvalget 

• 6. oktober – 17. november - Offentlig høring 

• 1. desember  behandling i Planutvalget 

• 15. desember  behandling i Kommunestyre 

3. Overdordna føringer / rammer for planarbeidet 

Statlige føringer: 

Den statlige politikken for idrett og friluftsliv er i hovedsak fordelt på tre departement; 

Kulturdepartementet, helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet. 

Mål og rammer framkommer gjennom bl.a. meldinger, retningslinjer og 

bestemmelser. Det er også et lovgrunnlag innen folkehelse, idrett og friluftsliv. Viktige 

dokumenter er: 

• St.melding 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen 

• St.meld. nr 18 (2015-2016) Friluftsliv – natur som kilde til helse og livskvalitet 

• St..meld nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen – rett behandling på rett sted 

til rett tid 

• St.meld nr 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen – mestring og muligheter 

• Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv – en satsing på firluftsliv i hverdagen (2014-

2020) 

• Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid (Fjørtoftutvalget 2016) 
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Fylkeskommunale føringer: 

«Plan for fysisk aktivitet i Hedmark 2014-2017» har følgende visjon:  

Arbeide for glede, mestring, kompetanse og attraktivitet innen fysisk aktivitet. 

Hovedstrategier: 

• Vokte allemannsretten og bidra til gode muligheter for fysisk aktivitet. 

• Utvikle skolen som arena for mestring og livslang bevegelsesglede for alle. 

• Utvikle ungt lederskap og invitere ungdom til å ta ansvar for eget idretts- og 

aktivitetsmiljø. 

• Videreutvikle samarbeidet med idretten, prioritere breddeidretten og stimulere til 

gjennomføring av mesterskap og store arrangement. 

• Videreutvikle samarbeid med frivillige organisasjoner, og satse på friluftsliv i 

nærmiljøet i det daglige. 

• Fortsette satsing på nærmiljø- og skoleanlegg. Initiere satsing på anlegg for 

friluftsliv. Oppfordre til kommunalt samarbeid om anlegg, og sørge for at store 

anlegg er nøye behovsvurdert. 

 

Kommunale føringer:  

Os kommunes overordna visjon er «Aktive opplevelser for barn». Idrett og friluftsliv er 
viktig for alle deler av befolkningen. Os kommune har bestemt at barn og unge skal 
prioriteres. 

Mål og strategier i Kommuneplanens samfunnsdel som angår idrett og friluftsliv: 

• Øke kunnskapen om egen helse, og gjøre fysisk aktivitet tilgjengelig for alle. 

• Jobbe for gode leke- og aktivitetsområder i nærmiljøene som fremmer fysisk 
aktivitet og sosial kontakt. 

• Etablering av gang- og sykkelveier rundt sentrum. 

• Alle offentlige arenaer er universelt utformet. 

• Felles bruk av idrettsanlegg på tvers av kommunegrensene. 

• Utvikle arrangementskompetanse. 

• Felles utstyrs- og rekvisittbank for store arrangementer. 
 

Andre planer: 

• Ny kommunedelplan for barn og unge.  

• Kommuneplanenes arealdel, som er viktig for gode lekeområder, friområder, 
nærmiljøanlegg der folk bor, at det er enkelt å komme seg ut i naturen, samt sikre 
områder for framtida for friluftsliv og psykisk og fysisk helse. 
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4. Viktige utviklingstrekk i kommunen  
Os kommune er den nordligste kommunen i Hedmark fylke, og strekker seg fra 

Femunden i øst til Forollhogna i vest, en avstand på over 8 mil. Av et samlet areal på 

1039 km2 er hele 63 % fjell. Foruten kommunesenteret Os, med ca. halvparten av 

kommunens innbyggere, har vi bygdene Dalsbygda, Narjordet, Narbuvoll og 

Tufsingdalen.  

Befolkning 

Pr april 2016 er innbyggertallet 1956. 210 er i grunnskolealder. Kommunen har to 

skolekretser der begge skolene har aldersblanding. Befolkningen i Nord-Østerdalen 

er aldrende, og det fødes færre enn det dør. Denne trenden har pågått over tid, og 

ser ut til å fortsette. Sammensetningen av befolkningen kan si noe om behov og 

mulighet for idrett, friluftsliv og fritidsaktiviteter.  

Vi opplever økende innvandring og økende andel fødte barn med ikke-norsktalende 

foreldre. Dette har betydning for opprettholdelse av barnekullene. Fram mot 2025 ser 

vi en reduksjon på ca 70 barn i skolepliktig alder.  

Hovedutfordringen for Os er befolkningsnedgangen, særlig nedgangen i antall barn. 

Flere innbyggere vil sikre eksisterende næringer og gi grobunn for å utvikle nye. 

Nedgang i folketall gjør kommunen sårbar og kan gjøre det vanskelig å opprettholde 

et ønsket offentlig og frivillig tilbud.  

Klima og areal 

30 % av kommunens areal er vernet, noe som gir oss utfordringer i forhold til 

etablering og utvikling av områder for bolig, fritid og næring.  

Endringer i klima- og 

værforhold påvirker idrett og 

friluftsliv. Vintre med ustabile 

vær- og snøforhold kan gi nye 

krav til planlegging, utvikling 

og aktivitetstilbud. Disse 

endringene, sammen med 

endringer i landbruket preger 

også utmark, skog- og 

fjellterreng. Løyper, stier, 

ferdselsveier og utsiktspunkter 

gror igjen og krever større 

innsats for å være attraktive 

aktivitetstilbud. 

Pilegrimsleden ved Forolhogna.Foto: AK Rødal 
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5. Os kommunes idretts- og friluftspolitikk 
På grunnlag av omdømmearbeidet har Os kommune vedtatt et overordna mål: 

«Befolkningsvekst i Os gjennom næringsutvikling og utvikling av kultur- og 

aktivitetstilbud». Målet skal nås gjennom visjonen «Aktive opplevelser for barn».        

I kommuneplanens samfunnsdel finnes strategier for å oppnå dette. Følgende 

vurderes som de viktigste strategiene som gjelder (bl.a.) idrett og friluftsliv: 

• Vi skal ha planer for sunne og aktive opplevelser for barn i skoler og barnehager. 

• Næringsliv, frivillige lag og foreninger og kommunen spiller på samme lag. 

• Os har en bærekraftig forvaltning av miljø, kultur- og naturkvaliteter og arealer. 

• Os kjennetegnes av god folkehelse og aktiviteter som fremmer helse i hele 

befolkningen i et forbyggende perspektiv. 

• Trygge, attraktive og levende bo- og nærmiljøer. 

o Jobbe for gode leke- og aktivitetsområder i nærmiljøene som fremmer 

fysisk aktivitet og sosial kontakt. 

o Alle offentlige bygg og anlegg som får offentlig støtte skal være tilgjengelig 

for alle. 

o Etablering av gang- og sykkelveier rundt sentrum. 

o Alle offentlige arenaer er universelt utformet. 

• Et kulturliv med bredde, kvalitet og engasjement med barn og unge som høyest 

prioritert. 

o Utvikle arenaer og møteplasser for deltagelse og opplevelser innen kunst, 

kultur og idrett.  

o Utvikle møteplasser og kulturarenaer som legger til rette for å utnytte 

engasjement, kompetanse og kreativitet på tvers av generasjoner.  

o Tilrettelegge møteplassene slik at barn og unges behov for utfoldelse skjer 

på deres egne premisser. 

• Os er en aktiv deltaker i regionalt folkehelsearbeid. 

• Felles bruk av idrettsanlegg på tvers av kommunegrensene. 

• Samarbeid (med andre kommuner) om store og gode arrangementer innen kultur 

og idrett:  

o Utvikle arrangementskompetanse.  

o Utvikle samarbeidet mellom det frivillige og næringslivet.  

o Felles utstyrs/rekvisittbank for store arrangementer.  
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6. Resultatvurdering av forrige plan  - Kommunedelplan for anlegg 

og områder for idrett, nærmiljø og friluftsliv i Os kommune 
Planen ble laget i 1994, vedtatt i Kommunestyret i 1995, og sist revidert i 2005. 

Planens handlingsdel (anleggsplan) har blitt rullert hvert år, og hatt hovedrevisjon 

hvert fjerde år. 

Planen har elleve hovedmålsettinger. Disse går i grove trekk på å sikre muligheter, 

arealer og adkomst for et aktivt idretts- og friluftsliv. Ha gode stier, løyper og turveier 

med trygg adkomst. Planlegge og bygge gode anlegg, sikre funksjonshemmedes 

tilgang, samt ivareta landskapsvern og andre forhold ved anleggsutbygging. Med den 

gode anleggs-situasjonen kommunen i dag har, må en kunne si at målsettingene er 

oppfylt. Planen tar for seg anleggsbehovene. Planlagte og ønskede anlegg er for en 

stor del utbygd. Behovene har selvfølgelig endra seg mye siden planen ble laget. 

7. Beskrivelse av nåsituasjonen for kommunen 

Aktivitet 

Os kommune har en aktiv befolkning. Rekruttering og medlemskap i organisasjoner 

som idrettslag, skytterlag, jeger- og fiskeforeninger og turforening er stor. 

Egenaktivitet innen jakt, fiske, tur- og friluftsliv er omfattende. Kommersielle 

treningstilbud er forholdsvis nytt. Tilbudet 

her er populært og mye brukt. Det er noe 

nedgang i aktivitet blant barn – mest pga 

synkende barnetall. Ballidrett og friidrett 

har få deltagere, også dette trolig pga 

færre barn og mange tilbud – de rekker jo 

ikke å være med på alt. Dessuten er 

anleggssituasjonen for friidrett dårlig. Det 

satses på interkommunalt samarbeid 

innen flere idretter; bl.a. fotball og hopp. 

Dette er trolig veien å gå også for 

ballidretter og friidrett. 

Naturen er kilde til aktivitet, glede og 

rekreasjon for mange. Det er gode 

muligheter i kommunen, og kort veg til 

flotte villmarksområder som Sylane, 

Femundsmarka, Dovrefjell og Rondane.  

Vandring i Hollfjellet. Foto: I.M. Kvilvang 

Os turforening har ca 300 medlemmer over 16 år. De kjører ca 80 km løyper, har 

trimkasser, arrangerer «5 på topp» (toppturer), fellestur og utgir Skiguiden.  
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Aktivitet utenom idretts- og skytterlag: 

Yogakurs, Seniordans, Sittedans, Linedance (nytt),  

Gubbetrim, Tjukkasgjeng (turgåing), Hjertetrim, 

hunde- og hestesport. Nytt av året er Stolpejakt i 

regi av O-gruppa i Os IL. Stolpejakta har engasjert 

ca 400 deltagere i alle aldersgrupper, aktive og 

inaktive, funksjonshemma, fastboende, turister og 

flyktninger. Dette er et svært vellykka tiltak som 

skal fortsette.  

Kommersielle aktører: 

Aktiviteten har treningsstudio, organiserte 

fellestreninger av mange typer og noen kurs.  

Dette er en viktig aktør for ungdom og voksne på 

alle nivåer. Aktiviteten har tilbud både på Røros og 

Os, og begge tilbudene blir brukt av osinger. 

Annen kommersiell aktivitet er Basecamp Os (for 

barn og unge) og Os turridning.      Stolpejakt: Foto: R. Dåsnes. 

Os turforening har 300 medlemmer over 16 år (barn bruker løypene gratis). 

De har 8 trimkasser med bøker til å skrive navnet i. De mest populære rutene har 

1200 – 1500 besøk pr sesong.  

Arrangementer: 

Os har arrangementer, stevner og konkurranser på lokalt, regionalt og nasjonal nivå. 

Dette er også viktig for lokalt engasjement, rekruttering og aktivitet. 

Anlegg: 

Anleggssituasjonen er svært god. Særlig i perioden 2010 – 2015 har store og gode 

anlegg blitt bygd; Oshallen, Hummelfjell TOS arena og kunstgrasbanen. Vi har også 

oppgraderte skytteranlegg, ballbinge, hopp-, skileik- og nærmiljøanlegg. Tur- og 

løypenettet er omfattende i alle deler av kommunen. Nørdalen natur- og kultursti og 

Langtjønna med badeplass er mye brukt og under oppgradering. Tolgas nye 

hoppanlegg og Verket (storhall på Røros) brukes også mye av osinger.  

Stier og løyper: 

Os turforening, idrettslag og andre jobber med merking, skilting og rydding av stier, 

og kjøring av løyper. Os kommune har ansvar for sin del av Pilegrimsleden gjennom 

Østerdalen, og Fiskestien fra Øversjødalen til Tufsingdalen. Nørdalen kultur- og 

natursti har eget styre. Naturstien oppgraderes nå. Os turforening lager hvert år 

Skiguiden med oversikt over løypenettet. 

En sti- og løypeplan for systematisk arbeid med feltet bør lages. 

Anleggsregistret (se vedlegg) viser alle anlegg pr januar 2016. 
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8. Vurdering av aktivitet og framtidige behov 
Dette avsnittet viser framtidige behov og utfordringer arbeidsgruppa ser pr i dag. 

Planen inneholder ikke ferdige strategier for å løse utfordringene eller fylle behovene, 

men forslag til tiltak fra høringsuttalelsene er med som eksempler på aktuelle tiltak. 

Avsnittet er ment som en ledetråd i framtidig arbeid med idrett, folkehelse og 

friluftsliv.  

Visjon og hovedmål 

Os kommune skal: 

• Gjøre fysisk aktivitet tilgjengelig for alle. 

• Ha gode anlegg for idrett og friluftsliv. 

• Stimulere inaktive til økt aktivitet. 

• Arbeide for aktive opplevelser for barn og unge, og helsefremmende 

aktivitetstiltak for voksne og eldre. 

Anlegg 

Anleggssituasjonen vurderes i dag som svært god. Det er neppe behov for bygging 

av flere store anlegg i Os kommune i kommende periode, utover de anlegg som står i 

anleggsplan for 2017. Det vil bli mer fokus på vedlikehold og oppgradering av 

eksisterende anlegg. Samarbeid med andre kommuner i form av en interkommunal 

anleggsplan bør vurderes. Denne planen bør gjelde både utvikling og bruk.  

Aktiviteten er prega av tradisjonelle idretter. Med innflytting fra flere kulturer, kan 

interessen for, og behov for tilbud innen andre idretter og aktiviteter øke. En sti- og 

løypeplan bør vurderes, også med tanke på arrangementer som Narkuten og 

Hummelfjelldilten. 

Oshallen 

Oshallen er sentral i store arrangementer innen kultur og idrett. Det er behov for 

stoler, bord, sceneløsning og lyd/lysrigg. Tilbud om «Åpen hall» for uorganisert lek og 

utfoldelse bør vurderes. 

Basseng 

Behov: Lengre sesong og tilbud om bassengtrening for rehabilitering. 

Stier og sykkeltraseer 

Behov: 

• Generelt bedre og standarisert merking av sti-, sykkel- og løypenett. 

• Opparbeide sykkeltraseer. 

• Stier i og nær sentrum, og fra sentrum og ut i naturen. Dette gjelder både 

sommerstier og vintertråkka stier. Verjåtunets sti for styrke, balanse og 

koordinasjonstrening er et eksempel på et tilbud som kan videreutvikles. 

• Turstier av forskjellig vanskelighetsgrad – både universelt utforma turstier for alle 

funksjonsnivåer og mer krevende løyper. 
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Skiløyper 

Hytteundersøkelsen viser at gode skitraseer er svært viktig for hyttemarkedet og 

turisme, og selvsagt for kommunens egne innbyggere.  

• Bredere skitraseer tilpassa skøyting. 

• Vi har ofte kortere vintre og mindre snø enn tidligere. Både hundekjørere og 

skigåere trenger tidlig-løyper. En avklaring mellom disse gruppen anbefales. 

Noen løyper bør planeres bedre for å få bedre løyper i snøfattige vintre. 

• Bedre løyper nær sentrum. Arelplanen må ha rom for dette. 

• Sammenkobling av løypenett med andre kommuner vurderes. 

Kart 

Terrenget i Os kommune egner seg svært godt for orientering, og aktiviteten innen 

orientering er stor. Det er et generelt behov for jevnlig oppdatering av kart. Med en 

kart-teknologi i stadig utvikling er det gode muligheter for å gjennomføre dette. 

Stolpejakten ønskes videreført og videreutvikla. 

 

Langsiktig del – uprioriterte anlegg og områder  

Som tidligere nevnt har vi mange store og gode anlegg nå, og det er neppe behov for 

utbygging av store anlegg i tida framover.  

• Behov for vedlikehold og oppgradering av eksisterende anlegg kan øke. 

• Behov for stier, sykkeltraseer og løyper øker. Vedlikehold og utvikling er kostbart 

og arbeidskrevende og arbeidet bør ha en god plan for best mulig effekt. 

• En generell samfunnsutvikling viser økning i ikke-organisert idrett og leik – som 

frikjøring, skating osv. Areal for slik aktivitet må sikres. 

• Os bygger ny barnehage. Her kan felles aktivitetsanlegg for både skole, 

barnehage og fritidsaktivitet være en god idé. Leke-/aktivitetsapparater andre 

steder i sentrum kan stimulere til mer aktivitet for barn. 

• Friidrett har dårlige anlegg i Nord-Østerdal. At aktiviteten er liten, har trolig 

sammenheng med dette. Spillemiddelsøknad til friidrettsanlegg ligger i 

tildelingskøen.  

• Anlegg for motorsport bør vurderes. 

• Ved utbygging og utnyttelse av anlegg må en se på samarbeid med andre 

kommuner i regionen, for eksempel i en regional anleggsplan. 

Vedlegg 1. Handlingsplan for idrettsanlegg og områder i Os kommune 2017 viser 

langsiktige behov / planer. 
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9. Vedlegg 

Vedlegg 1. Handlingsplan for idrettsanlegg og områder i Os kommune 2017 

 

Ordinære anlegg 
    Pri Lag Anlegg Anleggsnr Kostnad Søknad Søkt 

            1. gang 

              

    Hummelfjell byggetrinn 3:         

1 Os IL Servicebygg lager, fornyes 441005412 2880926 960300 2012 

              

2 Os IL Friidrettsanlegg, fornyes 441000105 3.154.852 1.051.617 2014 

              

3 IL Nansen Nansenhytta, rehabilitering, 441002202 573.000 191.000 2016 

    fornyes         

              

4 IL Nansen Rabblia Gruvåsen o-kart 441003002 15000  7500 2014 

    Kr 125.000 tildelt 2015. Kartet         

    utvida, søknad på tilleggskostnader         

    sendes.         

       

 

Uprioritert liste over langsikte behov for anlegg 
    

 

Os IL O-kart Oslia, resynfaring. 2018         

  IL Nansen O-kart Skårradalen, konkurranse   250.000     

 
IL Nansen Åsenkollen skileikanlegg         

 
IL Nansen Basisløype skistadion 441002001   

ca 
100.000   

  IL Nansen Utvidelse av lysløype 3,6 til 5 km 441002001       

  Os IL Sundmoen lysløype, utvidelse 441000109 497.500     

  Os IL O-kart Våttåkletten/Anvisåsen         

 
Os kommune Oshallen, oppgradering vurderes  441000704       

 
  på sikt         
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Vedlegg 2. Anleggsregister pr januar 2016. 

Anleggsregister 2016 Anleggsnr Status Type anlegg 

        

Anvisåsen 441001601 Nedlagt Orienteringskart 

Åsenget hoppbakke 441003101 Nedlagt Hoppbakke 

Åsenkollen K20 441002201 Eksisterende Hoppbakke 

Åsenkollen K30 441002203 Eksisterende Hoppbakke 

Åsenkollen K46 441002204 Eksisterende Hoppbakke 

Åstjønna-Fabroåsen 441002304 Eksisterende Tursti 

Åstjønnan-fabroåsen 441004604 Eksisterende Skiløype 

Brattåsen 441002903 Planlagt Nærmiljøkart 

Breansmoen 441002901 Eksisterende Orienteringskart 

Breansmoen idrettshus 441002002 Nedlagt Idrettshus 

Breansmoen-Dalsbygda sentrum o-kart 441002902 Eksisterende Nærmiljøkart 

Buoddtjønna fiskeplass 441005901 Eksisterende Friluftsliv ikke definert 

Dalsbygda bmx-bane 441004007 Eksisterende BMX-anlegg 

Dalsbygda elgbane 441004402 Eksisterende Skytebane 100m 

Dalsbygda klatrejungel 441004008 Eksisterende Utendørs klatreanlegg 

Dalsbygda miniatyrskytebane 441000602 Eksisterende Skytebane (inne) 

Dalsbygda samfunnshus 441000601 Eksisterende Lokalt kulturbygg 

Dalsbygda sentrum/skole 441004005 Eksisterende Nærmiljøkart 

Dalsbygda skole balløkke kunstgras 441004002 Eksisterende Fotball kunstgressbane 

Dalsbygda skole klatrejungel 441004009 Urealisert Utendørs klatreanlegg 

Dalsbygda skole skipark hoppbakke 441004010 Eksisterende Hoppbakke 

Dalsbygda skole Uteareal 441004006 Urealisert Ulike småanlegg 

Dalsbygda skole, skolegårdskart 441004003 Eksisterende Nærmiljøkart 

Dalsbygda skole/barnehage nærmiljøanlegg 441004004 Eksisterende Ulike småanlegg 

Dalsbygda skytebane 441004401 Eksisterende Skytebane 200m 

Dalsbygda-fabroåsen 441004602 Eksisterende Skiløype 

Dalsbygda-farbroåsen 441002302 Eksisterende Tursti 

Egga-Seljeåsen 441002303 Eksisterende Tursti 

Egga-seljeåsen 441004603 Eksisterende Skiløype 

Fotballhall Os 441000110 Urealisert Fotball ubestemt 

Furueggan skateboardrampe 441004102 Urealisert Skateboardanlegg 

Furuholtet lekeplass 441004101 Eksisterende Balløkke 

Gammelskukletten-Bruåsen 441003804 Eksisterende Skiløype 

Gammelstukletten-Bruåsen 441002504 Eksisterende Tursti 

Gammelstukletten-Nansenhytta 441003801 Eksisterende Skiløype 

Gammelstukletten-Nansenhytta 441002501 Eksisterende Tursti 

Gåstjønnåshytta 441001801 Eksisterende Dagsturhytter 

Grue-egga 441002301 Eksisterende Tursti 

Grue-egga 441004601 Eksisterende Skiløype 

Halmilenget rundt 441003704 Eksisterende Tursti 
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Halmilenget rundt 441004704 Eksisterende Skiløype 

Håmmåldalen o-kart 441005101 Eksisterende Orienteringskart 

Henningsmoa-Gåstjønnåshytta 441003803 Eksisterende Skiløype 

Henningsmoa-Gåstjønnåshytta 441002503 Eksisterende Tursti 

Henningsmoa-Nansenhytta 441002502 Eksisterende Tursti 

Henningsmoa-Nansenhytta 441003802 Eksisterende Skiløype 

Høgåsen 441003301 Nedlagt Orienteringskart 

Høgåsen rundt 441002505 Eksisterende Tursti 

Høgåsen rundt 441003805 Eksisterende Skiløype 

Høsenfjellhytta 441002701 Urealisert Dagsturhytter 

Høsenfjellhytta nærmiljøanlegg 441005501 Urealisert Friluftsliv ikke definert 

Hummelfjell alpinbakke 1 441002601 Eksisterende Alpinanlegg 

Hummelfjell alpinbakke 2 441002602 Eksisterende Alpinanlegg 

Hummelfjell alpinbakke 3 441002603 Eksisterende Alpinanlegg 

Hummelfjell alpinbakke 4 441002604 Eksisterende Alpinanlegg 

Hummelfjell alpinbakke 5 441002605 Eksisterende Alpinanlegg 

Hummelfjell alpinbakke 6 441002606 Eksisterende Alpinanlegg 

Hummelfjell øvingsområde 441003901 Nedlagt Driving-Range 

Hummelfjell sprintkart 441005413 Planlagt Nærmiljøkart 

Hummelfjell TOS Arena rulleskiløyper 441005404 Eksisterende Skiløype 

Hummelfjell TOS Arena rulleskiløyper trinn 2 441005414 Planlagt Rulleskiløype 

Hummelfjell TOS Arena, Kompressor og pumpestasjon 441005405 Eksisterende Skiskytteranlegg 

Hummelfjell TOS Arena, lysløype, 3km 441005402 Eksisterende Skiløype 

Hummelfjell TOS Arena, rørgater nedfart 2 441005409 Eksisterende Skiskytteranlegg 

Hummelfjell TOS Arena, rørgater nedfart 3 441005410 Urealisert Skiskytteranlegg 

Hummelfjell TOS Arena, rørgater og 
snøproduksjonsutstyr 441005411 Eksisterende Skianlegg, ikke def 

Hummelfjell TOS Arena, rørgater ski/skiskytteranlegg 441005406 Eksisterende Skianlegg, ikke def 

Hummelfjell TOS Arena, rørgater skileik 441005408 Eksisterende Skianlegg, ikke def 

Hummelfjell TOS Arena, servicebygg 441005412 Planlagt Idrettshus 

Hummelfjell TOS Arena, skiskytterstadion 441005403 Eksisterende Skiskytteranlegg 

Hummelfjell TOS Arena, Skistadion 441005401 Eksisterende Langrennstadion 

Hummelfjell TOS Arena, vannmagasin 441005407 Urealisert Skianlegg, ikke def 

Hummelfoten 441003401 Nedlagt Orienteringskart 

Hummelfoten 441003201 Eksisterende Orienteringskart 

Hummelfoten vest 441001701 Nedlagt Orienteringskart 

Kristofferegga nærmiljøanlegg 441005301 Eksisterende Balløkke 

Kronmo miniatyrskytebane 441000502 Eksisterende Skytebane (inne) 

Kronmo skytebane 441004501 Eksisterende Skytebane 100m 

Kronmo skytebane 441004502 Eksisterende Skytebane 300m 

Kvennåsen balløkke 441004801 Eksisterende Balløkke 

Langtjønna badeplass 441001901 Eksisterende Badeplass 

Løypetrase Stortjønna-Litjhøgda 441006001 Eksisterende Skiløype 

Myrlia-nørdalen 441001501 Nedlagt Orienteringskart 

Nansen fotballbane 1 441000201 Eksisterende Fotball gressbane 
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Nansen fotballbane 2 441000202 Eksisterende Fotball gressbane 

Nansen garderobebygg 441000204 Nedlagt Idrettshus 

Nansen klubbhus 441000203 Eksisterende Idrettshus 

Nansen lagerbygg 441000205 Eksisterende Lagerbygg(ikke spes 

Nansen skistadion og  lysløype 441002001 Eksisterende Langrennsanlegg 

Nansenhytta 441002202 Eksisterende Idrettshus 

Narjordet aktivitetsplass 441005703 Urealisert Ulike småanlegg 

Narjordet natur og kultursti 441005704 Urealisert Tursti 

Narjordet o-kart 441005701 Eksisterende Orienteringskart 

Narjordet skytebane 441004201 Eksisterende Skytebane 300m 

Nonsåsen 441003003 Eksisterende Nærmiljøkart 

Nonsåsen hoppbakke 441000401 Eksisterende Hoppbakke 

Nora miniatyrskytebane 441000703 Eksisterende Skytebane (inne) 

Nora skytebane 300m 441004301 Nedlagt Skytebane 300m 

Nørdalen n 441003501 Eksisterende Orienteringskart 

Nørdalen natur og kultursti 441005801 Eksisterende Tursti 

Nørdalen turløypenett, Åsan-Vola 441003706 Eksisterende Turløype 

Os flerbrukshall 441000704 Eksisterende Flerbrukshall, normalhall 

Os samfunnshus 441000701 Eksisterende Lokalt kulturbygg 

Os sentrum, nærmiljøkart 441005204 Eksisterende Nærmiljøkart 

Os sentrum, nærmiljøkart sprint 441005205 Eksisterende Nærmiljøkart 

Os skole, asf. håndballbane 441005201 Eksisterende Ballbane 

Os skole, nærm.anl. trinn 2 441005203 Eksisterende Ulike småanlegg 

Os skole, nærmiljøanlegg 441005202 Eksisterende Ulike småanlegg 

Os svømmebasseng 441000702 Eksisterende Svømmebasseng 

Os Utescene 441005601 Eksisterende Lokalt kulturbygg 

Os-langtjønna 441004702 Eksisterende Skiløype 

Os-langtjønna 441003702 Eksisterende Tursti 

Oslia 441001301 Eksisterende Orienteringskart 

Os-myrvollen 441003701 Eksisterende Tursti 

Os-myrvollen 441004701 Eksisterende Skiløype 

Rabblia-gruvåsen 441003001 Nedlagt Orienteringskart 

Rabblia-gruvåsen 441003002 Eksisterende Orienteringskart 

Røbekken bru 441005702 Eksisterende Udefinert 

Røste-høsenfjellhytta 441003705 Eksisterende Tursti 

Røste-høsenfjellhytta 441004705 Eksisterende Skiløype 

Sætersjøen 441001101 Nedlagt Orienteringskart 

Saravollen rundt 441003703 Eksisterende Tursti 

Saravollen rundt 441004703 Eksisterende Skiløype 

Skårra (Langryåsen/Undliåsen) o-kart 441001201 Eksisterende Orienteringskart 

Skarvdalen 441000901 Eksisterende Orienteringskart 

Solvang Grendehus 441005001 Eksisterende Lokalt kulturbygg 

Storegga 441003601 Eksisterende Orienteringskart 

Storegga avlastningsbane 441002103 Eksisterende Fotball gressbane 

Storegga hoppbakke 441002101 Eksisterende Hoppbakke 
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Storegga idrettspark nærmiljøanlegg balløkke 441002105 Eksisterende Balløkke 

Storegga idrettspark nærmiljøanlegg skileik 441002104 Eksisterende Skileikanlegg 

Storvollia 441002801 Eksisterende Orienteringskart 

Sundmoen ballbinge 441005206 Eksisterende Ballbinge 

Sundmoen friidrettsanlegg 441000105 Eksisterende Friidrett Kunststoffbane 

Sundmoen friidrettsanlegg, kast-/hoppfel 441000106 Eksisterende Ulike småanlegg 

Sundmoen grusbane 441000102 Nedlagt Fotball grusbane 

Sundmoen håndballbane 441000107 Eksisterende Ballbane 

Sundmoen kunstgrasbane 441000101 Eksisterende Fotball kunstgressbane 

Sundmoen lysløype 441000109 Eksisterende Langrennsanlegg 

Sundmoen redskapshus 441000108 Eksisterende Lagerbygg(ikke spes 

Svartåsen 441001001 Eksisterende Orienteringskart 

Svarthølmoen elgbane 441004904 Eksisterende Skytebane 100m 

Svarthølmoen skytebane, 100m 441004901 Eksisterende Skytebane 100m 

Svarthølmoen skytebane, 200m 441004902 Eksisterende Skytebane 200m 

Svarthølmoen skytebane, skytterhus 441004903 Eksisterende Skytterhus 

Tufsingdal fotballbane 441000503 Eksisterende Balløkke 

Tufsingdal lysløype 441000301 Eksisterende Skiløype 

Tufsingdal stadion 441002401 Eksisterende Fotball grusbane 

Tufsingdalen lysløype, varmebu/tidtakerb 441000302 Eksisterende Idrettshus 

Tufsingdalen samfunnshus 441000501 Eksisterende Gymnastikksal 

Tufsingsdalen nærområdekart 441000504 Eksisterende Nærmiljøkart 

Vangrøftdalen 441000801 Nedlagt Orienteringskart 

Våttåkletten 441001401 Eksisterende Orienteringskart 

 


