
Politisk dokument Ås Idrettsråd 

Demografisk utvikling i Ås 

Ås Kommene har i løpet av 2017 rundet 20 000 innbyggere. 4 848 av disse innbyggerne er barn og 

ungdom under 19 år. Det er pr 3. kvartal 2017 registrert 6 189 boenheter i kommunen, noe som gir i 

overkant av 3,25 innbyggere pr boenhet. Alle tall er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). 

Ås kommune ønsker økt tilflytting til Ås. De oppfordrer studenter til å melde flytting, utreder en 

fortetting av Ås sentrum med inntil 5000 nye boenheter, samt utreder flere andre nye boligområder. 

Et eksempel er en stor utbygning på Solberg Øst med inntil 6 000 boenheter. I tillegg ønsker NMBU å 

bygge et betydelig antall nye boenheter i kommunen.  

SSB estimerer en befolkning i Ås i 2030 på ca 26 000 og 30 500 i 2040. Gitt den kraftige 

boligbyggingen er det mye som tyder på at estimatet fra SSB er lave.  

Tar vi utgangspunkt i at demografien i befolkningen er den samme som i dag, har vi fort ett sted 

mellom 8 og 9 tusen barn og ungdom under 19 år i 2040 (en økning på 80 %).  

Det er svært viktig at kommunen i den langsiktige planleggingen av boliger og infrastruktur tar 

hensyn til befolkningsveksten, og at det legges til rette for fritidsaktiviteter og idrett i planarbeidet.  

Idretten i Ås 

Ås Kommune er en kommune med mye frivillig aktivitet. Den organiserte idretten er en viktig del av 

dette. Idretten i Ås er i all hovedsak drevet av frivillighet, i motsetning til kulturtilbudet, der den 

kommunale kulturskolen er en viktig bidragsyter. Kommunens bidrag til idretten i Ås er knyttet til å 

stille kommunale anlegg til disposisjon for brukerne, og vedlikehold av idrettsanlegg.  

Ås Idrettsråd er en overbygging mellom de enkelte idrettslag i kommunene, og skal fungere som et 

binneledd mellom idrettslagene, kommunen og idrettsforbundet. Ås Idrettsråd representerer i 

underkant av 4 000 medlemmer der det store flertallet er under 19 år.  

At fysisk aktivitet er viktig for folkehelsen er hevet over enhver tvil. Forskning viser også at fysisk 

aktivitet er viktig for den psykososiale helsen (Tidsskriftet den Norske legeforeningen 2000).  

Ettersom barn og ungdom stadig får flere ”underholdningsalternativer” er det grunn til å frykte at 

den uorganiserte fysiske aktiviteten faller. Dermed fremstår den organiserte idretten som mer og 

mer viktig. 

Idretten i Ås er i hovedsak fokusert på bredde, der mottoet ”alle skal med” er viktig. Enkelte av 

idrettslagene ønsker i tilegg å legge til rette for utøvere som ønsker å satse på norsk og internasjonalt 

toppnivå. Idrettslagene i kommunen har lave treningsavgifter og tilbyr spesialordninger for barn og 

ungdom som ikke har økonomi til å delta på aktivitetene.   

I tillegg til de direkte positive helseeffektene av idretten utfører idretten i dag samfunnsnyttige 

funksjoner som svømmeopplæring og formidling av orienteringskunnskap.  

  



Ås Idrettsråd har pr i dag følgende medlemmer;  

 Holstad IL 

 Nordby IL 

 Norges miljø- og biovitenskaplige universitets Idrettslag 

 Sunyata Aikido Dojo Ås 

 Årungen Ride og Kjøreklubb 

 Ås Bueskyttere 

 Ås Delta Handicapidrettslag 

 Ås Englegaard Rideklubb 

 Ås Karate Klubb 

 Ås IL 

 Ås IL Fotball 

 Ås Squashklubb 

 Ås tennisklubb 

 Ås Turnforening 

 Ås-NMBU Orientering 

Selv om det er et bredt utvalg av ulike idretter i kommunen, mangler vi en rekke idrettstilbud. Noe av 

dette kan tilskrives mangel på anleggsfasiliteter. Ås Idrettsråd er av den oppfatning av jo flere 

idrettstilbud man har, jo flere barn og ungdom får man engasjert.  

Anleggsstatus Ås Kommune2018 

Når man reiser rundt i våre nabokommuner med barn og ungdom på idrettsaktiviteter synes det som 

Ås kommune har et dårlig anleggstilbud. Dette viser også de faktiske tallene (alle tall er hentet fra 

Akershus Idrettskrets).  

Hallflater;  

 



Ås kommune har i dag 2 idrettshaller med hallfalte på 20x40 meter; Åshallen og Nordbyhallen. 

Følgende idretter benytter seg av disse hallflatene i dag: håndball, volleyball, basketball, innebandy, 

turn og fotball. I tillegg til nevnte hallflater ligger også GG- hallen i Ås kommune. Den er ikke inkludert 

i statistikken over da denne hallen kun disponeres av studenter og ansatte med NMBU.  

Kunstgressbaner;  

 

 

Ås kommune har i dag 2 utendørs kunstgressbaner i full størrelse og 2 innendørs kunstgressbaner for 

7’er fotball. Alle kunstgressbaner i kommunen benyttes til fotball. 

Svømmehaller; 

 

Ås kommune har 2 svømmehaller; en 25 meters bane og en 12,5 meters bane. Ås IL og Nordby IL har 

svømmegrupper samt vannpolo som tilbud for barn og unge. Idrettslagene har begrenset med 

treningstid i disse hallene på grunn av folkebad og varmtvannstilbud til utvalgte grupper. 

Som vi ser av tallmaterialet er Ås dårligst når det gjelder hallflater og nest dårligst når det gjelder 

kunstgress.   



I tilegg er flere av anleggene som er i kommunen svært nedslitt og trenger betydelig vedlikehold. 

Dette gjelder blant annet våre ”hovedanlegg” Ås Stadion og Nordby stadion. Det er derfor viktig at 

vedlikeholdsarbeidet på disse anleggene ikke blir utsatt ytterligere.  

Ås kommune har tatt i bruk deler av idrettsanlegget på Ås Stadion i forbindelse med ombyggingen av 

Rustad Skole.  

Ås kommune mangler anlegg for en rekke idretter som for eksempel; Ishockey, turn, kampsport og 

stup. Det er heller ikke muligheter for typiske sommeridretter som tennis og friidrett til å ha et godt 

treningstilbud om vinteren.   

Bruk av idrettshallene fordeles av hallutvalget i kommunen. Hallutvalget er et uavhengig organ som 

driftes i samarbeid mellom kommunen og Ås Idrettsråd. Hallutvalget har klare retningslinjer når det 

gjelder tildeling av halltid. Med dagens anleggsstatus er det kun hallidrettene som håndball, 

volleyball, basket, innebandy og turn som blir prioritert. Øvrige idretter som har behov for halltid om 

vinteren har ingen mulighet til å få treningstid.   

På grunn av den mangelfulle dekningen på anlegg benyttes gymsalene ved kommunens skoler i stor 

grad til organisert idrett i dag. Dette er ett dårlig alternativ sportslig, og vil medføre at den nye 

hallkapasiteten i kommunen «brukes opp» umiddelbart.   

 

Anleggsstatus frem mot 2040 

Som tidligere nevnt er Ås kommune i en kraftig vekst og innbyggertallet forventes å øke dramatisk.  

Prinsippvedtaket om at det skal bygges fleridrrttshaller/Idrettshaller istedenfor gymsaler, i 

forbindelse med rehabilitering er ett steg i riktig retning for tilbudet til hallidrettene i kommunen. De 

nye fleridrettshallene i på Rustad og Solberg skole vil plassere Ås på gjennomsnittet i fylket når det 

gjelder hallflate pr innbygger med dagens befolkning, med om lag 5 000 innbyggere pr hallfalte. Med 

utbygging av idrettshall/fleridrettshall ved Ås Videregående og ved Åsgård skole vil man klare og 

holde brukertallet på om lag 5 000 pr hallflate frem mot 2040. Det er derfor svært viktig at man ikke 

går bort fra beslutningen om å bygge fleridrettshaller i tilknytning til skolene som rehabiliteres. To 

store gymsaler på Åsgård vil ikke gi samme mulighet for idretten i Ås som en store fleridrettshall. Det 

bør også vurderes spesialanlegg i kommunen for blant annet turn og kampsport.  

Det er også en svært mangelfull tilgang på kunstgressflater. Den klare fordelen med kunstgress 

kontra naturgress er at banene kan brukes større deler av året. En naturgressbane vil kun kunne 

benyttes sommerstid (begrenset bruk), mens en kunstgressbane kan i prinsippet brukes hele døgnet 

store deler av året. Det er viktig at kommunen planlegger, og bygger flere kunstgressflater. To nye 

baner vil plassere Ås kommune om lag midt i feltet i fylke når det gjelder kunstgress med dagens 

befolkning. Tar vi hensyn til befolkningsutviklingen de neste 10-20 årene er det behov for ytterligere 

to baner.   

Vi kan samlet sett konkludere med at Ås kommune har et mangelfullt og dårlig tilbud til idretten med 

dagens befolkning. Tatt i betrakting at vi har en strek befolkningsvekst er det viktig at idrettsanlegg 

kommer høyt på agendaen i de neste årene. 



Konklusjon 

Anleggssituasjonen i Ås kommune er mangelfull og den ventede befolkningsøkningen vil gjøre den 

kritisk. Idretten i Ås klarer ikke å gi et godt nok tilbud til kommunens barn og unge med dagens 

befolkning, og tilbudet vil bli vesentlig dårligere om vi tar hensyn til den forventede 

befolkningsveksten.  

Ås kommune må opprettholde prinsippvedtaket om å bygge fleridrettshaller, planlegge og bygge 

flere kunstgressflater, ny svømmehall og ulike spesialanlegg. Det vil ta tid å planlegge og finansiere 

dette. Det er derfor viktig at idrett kommer høyt på agendaen, og inn i planprosessene i kommunen.  

Ås Idrettsråd mars 2018 


