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1 Innledning 
De tidligere fylkene, Østfold, Akershus og Buskerud har egne regionale planer / strategier for idrett, 

friluftsliv og fysisk aktivitet med tilhørende handlingsprogram. Planene for Østfold og Akershus er 

regionale planer etter plan- og bygningsloven (pbl). I Buskerud ble det laget en strategi som ikke var 

underlagt pbls krav til medvirkning, men det ble likevel gjennomført omfattende 

medvirkningsprosesser før strategien ble vedtatt. 

 

Forslag til Regional planstrategi for Viken legger opp til tre nye regionale planer for hele fylket. 

Arbeidet med fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett må forankres der det er relevant i disse planene. I 

tillegg vil det trolig lages en temastrategi for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Det vil ta tid før nye 

regionale planer og en temastrategi er på plass, og dagens planer for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 

for de tidligere fylkene vil gjelde frem til de blir vedtatt opphevet og erstattet med nye planer / 

strategier. Når det gjelder handlingsprogrammene, vil disse bli erstattet med «Felles handlingsprogram 

for økt fysisk aktivitet for alle. Aktiv i Viken». Felles handlingsprogram vil gjelde fra det vedtas tidlig i 

2021 frem til nye regionale planer og strategi med tilhørende handlingsprogram er vedtatt, og det vil 

rulleres ved behov. 

 

Et overordnet mål med felles handlingsprogram er å ivareta innholdet i dagens tre handlingsprogram, 

men samtidig forenkle slik at det blir så kortfattet, oversiktlig og forståelig som mulig. Aktørene som 

har vært involvert i dagens tre handlingsprogram, skal kjenne seg igjen i og føle eierskap til felles 

handlingsprogram for Viken. 

 

Gjennomførte tiltak og tiltak som ikke lenger er aktuelle er tatt ut av handlingsprogrammet, og nye 

tiltak og prosjekter som er i gang er tatt inn. Ut over dette, skal det ikke være innholdsmessige 

endringer. 

 

Hovedmål for den regionale planen, «Østfold i bevegelse» er «Økt fysisk aktivitet for alle». Akershus-

planen har tre likestilte mål, men en enkel visjon; «Aktiv i Akershus hele livet». Visjonen i «Strategi for 

idrett og friluftsliv i Buskerud» er; Alle skal ha mulighet til å oppleve aktivitetsglede». Felles 

handlingsprogram skal gjenspeile innholdet i handlingsprogrammene til Østfold, Akershus og 

Buskerud, og har fått tittelen: Felles handlingsprogram for økt fysisk aktivitet for alle. -Aktiv i Viken. 

 

Det er utarbeidet Veivisere for anleggsutvikling, arealbruk og lokalisering for Viken, basert på Veiviser 

for Akershus og Veiviser for Østfold. Veiviser for Viken ligger bakerst i dette dokumentet. 

 

Felles handlingsprogram svarer ut flere av FNs bærekraftsmål. Spesielt kan trekkes frem bærekraftsmål 

nr 3; God helse og livskvalitet, nr 10 Mindre ulikhet og nr 11; Bærekraftige byer og lokalsamfunn, men 

også bærekraftsmål nr 17; Samarbeid for å nå målene er relevant. 

 

I tråd med FNs bærekraftsmål nr 10, skal inkludering, uavhengig av funksjonsevne og etnisitet, 

mangfold og integrering, gjennomsyre hele handlingsprogrammet. For å ivareta disse perspektivene, 

brukes begrepet «alle» gjennomgående i fremtidsbilde, strategier og tiltak. 

Felles handlingsprogram for økt fysisk aktivitet for alle i Viken er inndelt i følgende fem 

innsatsområder: 

 

• Aktiv hele livet 
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• Varierte anlegg, områder og ferdselsårer 

• Prinsipper for lokalisering, areal og virkemiddelbruk 

• Kunnskap og innovasjon 

• Verdiskaping 
 

Nedenfor er tabeller for hvert innsatsområde, med fremtidsbilde («Slik vil vi ha det») og strategier («I 

Viken vil vi»). Til hvert innsatsområde med fremtidsbilde og strategier er det en rekke tiltak. Det er 

egne kolonner for hvem som har hovedansvar for gjennomføring, samarbeidspartnere og for tidspunkt 

for oppstart. Mange tiltak er allerede i gang og videreføres. Disse er beskrevet som «kontinuerlig» 

(pågår hele tiden). Tiltakene i handlingsprogrammet må til enhver tid finansieres gjennom årlige 

økonomiplaner og budsjett. 

Når det gjelder samarbeid med frivilligheten, er fylkeskommunens primære kontaktpunkter 

«paraplyorganisasjonene»; Viken idrettskrets (idrettskretsen), Forum for natur og friluftsliv i Akershus, 

Buskerud og Østfold (FNF) samt øvrige regionale frivillige organisasjoner. Det kan likevel være aktuelt å 

samarbeide med undergrupper av disse selv om de ikke er eksplisitt nevnt i handlingsprogrammet. 

Som hovedregel skjer dette i dialog med idrettskretsen og / eller regional frivillig organisasjon. I 

tabellene under brukes først og fremst betegnelsen, frivillige organisasjoner. Selv om også 

idrettskretsen, FNF med flere inngår i denne betegnelsen, er de flere steder nevnt spesielt fordi de kan 

ha en mer sentral rolle i tiltaket. Selv om friluftsrådene er interkommunale samarbeid, inngår også de i 

betegnelsen «frivillige organisasjoner». 
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2 Aktiv hele livet (A) 
 

Slik vil vi ha det (fremtidsbilde) 

• Alle har lik mulighet til fysisk aktivitet hele livet 

• Arbeidslivet og organisasjonene er innrettet slik at de bidrar til økt fysisk aktivitet 

• Viken ligger over landsgjennomsnittet av Norges Idrettsforbunds aktivitetstall 

 

• I Viken vil vi (strategier) 

• skape kultur for fysisk aktivitet 

• gi muligheten til at alle, uavhengig av egne forutsetninger og livssituasjon, har aktive liv 

• bidra til økt mangfold i idrett og friluftsliv i hele fylket 

• øke muligheten for alle aldersgrupper til å delta 

• styrke idretten og friluftslivet med fokus på rekruttering, inkludering, hindre utenforskap og å 

redusere frafall 

• ha mulighet til å utøve mange ulike former for friluftsliv i nærmiljøet hele året 

• legge til rette for bevegelsesglede og fysisk aktivitet for alle i barnehager og skoler 

• bidra til å redusere sosiale og økonomiske barrierer for et fysisk aktivt liv 

• bidra til å utvikle toppidrett i Viken 

 

    

 

Tiltaksnr: Tiltak: Hovedansvar: Samarbeidspartnere: Oppstart: 

A1 Sikre godt samarbeid med 
regionale idretts- og 
friluftslivsaktører og med 
grunneierorganisasjoner. 

Fylkeskommunen Kommunene, regionale 
idretts- og 
friluftslivsaktører, 
grunneierorg. 

Kontinuerlig 

A2 Støtte opp om etablering 
av nye interkommunale 
friluftsråd samt styrking 

Fylkeskommunen Kommunene, 
Friluftsrådenes 
Landsforbund (FL) 

Kontinuerlig 
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Tiltaksnr: Tiltak: Hovedansvar: Samarbeidspartnere: Oppstart: 

av regionale 
friluftslivsorganisasjoner. 

A3 Øke kompetansen til 
morgendagens 
toppidrettsutøvere, samt 
deres trenere, ledere og 
miljøer og tilrettelegge 
for at morgendagens 
utøvere får et helhetlig 
trenings- og 
utdanningstilbud. 

Olympiatoppen 
Østlandet 

Fylkeskommunen 
Idrettskretsen 
Utdanningsinstitusjoner 
Kommunene 

Kontinuerlig 

A4 Gjennomgå samarbeids- 
og partnerskapsavtaler 
(mellom fylkeskommunen 
og frivillige 
organisasjoner) som har 
til hensikt å fremme 
folkehelse og fysisk 
aktivitet. 

Kommunene, 
fylkeskommunen 

Frivillige organisasjoner, 
FNF, idrettskretsen 

2021 

A5 Inspirere til aktivitet og 
spre nyttig informasjon 
blant annet på facebook-
siden «Aktiv i Viken». 

Fylkeskommunen Frivillige organisasjoner, 
FNF 

Kontinuerlig 

A6 Være pådriver for at det 
tilrettelegges for 
basisferdigheter i idrett, 
friluftsliv og fysisk 
aktivitet. 

Fylkeskommunen, 
kommunene 

Frivillige org., 
idrettskretsen 

Kontinuerlig 

A7 Bidra til at skoler og 
barnehager legger til 
rette for minst en time 
fysisk aktivitet daglig. 

Fylkeskommunen, 
kommunene 

Frivillige org., 
idrettskretsen 

Kontinuerlig 

A8 Støtte opp om tiltak som 
bidrar til redusert ulikhet i 
fysisk aktivitet. 

Kommunene, 
fylkeskommunen  

Frivillige org., næringsliv 2018 

A9 Vinterleir for 
utviklingshemmede. 

Fylkeskommunen Ringerike folkehøgskole, 
Storefjell hotell, Norges 
idrettshøgskole, frivillige 

Kontinuerlig 
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Tiltaksnr: Tiltak: Hovedansvar: Samarbeidspartnere: Oppstart: 

A10 Fremme bærekraftig jakt 
og fiske som viktige deler 
av friluftslivspolitikken. 

Fylkeskommunen Regionale JFF, 
grunneierorganisasjoner, 
kommunene 

Kontinuerlig 

A11 Bidra til at områder med 
tilrettelagte kulturminner 
benyttes til fysisk aktivitet 
og undervisning. 

Kommunene, 
fylkeskommunen 

Frivillige organisasjoner Kontinuerlig 

A12 Arbeide for 
aktivitetstilbud og anlegg 
for inaktive, for nye 
idretter og for grupper 
som ikke har anlegg 
tilpasset sine behov. 

Fylkeskommunen Kommunene, frivillige 
organisasjoner, 
idrettskretsen 

Kontinuerlig 
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3 Varierte anlegg, områder og ferdselsårer (B) 
 

Slik vil vi ha det (fremtidsbilde) 

• Viken ligger på landsgjennomsnittet i anleggsdekning for idrettsanlegg 

• Lokale idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg dekker behovet for organisert og egenorganisert 

fysisk aktivitet 

• Regionalt viktige friluftslivsområder er plukket ut og utviklet som tur- og rekreasjonsområder 

• Viktige friluftslivsområder som innfrir kriterier for statlig sikring er varig sikret og tilrettelagt for 

friluftsliv 

• 80 % av barn og unge går eller sykler til skolen, og 10 – 20 % av befolkningen i byer og tettsteder 

sykler til jobb 

I Viken vil vi (strategier) 

• øke anleggsdekningen for idrettsanlegg og arbeide for riktige anlegg på rett sted 

• benytte «Veivisere for Viken» i all veiledning, planlegging og prioritering av anlegg for fysisk 

aktivitet, idrett og friluftsliv 

• sørge for at alle har tilgang til et helårs friluftslivsområde nær der de bor og oppholder seg 

• bidra til god tilgang til jakt og fiske 

• tilrettelegge for sammenhengende gang- og sykkelveinett i byer/tettsteder og til arbeid, skole og 

fritidsaktivitet 

• tilrettelegge for varierte og sammenhengende ferdselsårer for friluftsliv 
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Tiltaksnr: Tiltak: Hovedansvar: Samarbeidspartnere: Oppstart: 

B1 Sikre god 
dialog/medvirkning og 
involvere barn og unge i 
plansaker som berører 
områder for fysisk 
aktivitet, idrett og 
friluftsliv. 

Fylkeskommunen, 
kommunene 

Frivillige organisasjoner, 
FNF, idrettskretsen 

Kontinuerlig 

B2 Arbeide for varierte 
anlegg og 
anleggsutbygging etter 
lokale behov – Følge opp 
kommunenes prioriterte 
anlegg med tildeling av 
spillemidler. 

Fylkeskommunen Kommunene Kontinuerlig 

B3 Arbeide for flere store 
idrettsanlegg hvor det kan 
arrangeres mesterskap og 
som har stort 
brukspotensial for flere 
kommuner. 

Fylkeskommunen, 
kommunene 

Idrettskretsen og andre 
relevante frivillige 
organisasjoner 

Kontinuerlig 

B4 Arbeide for at kommuner 
og frivillige organisasjoner 
skal samarbeide om 
anlegg på tvers av 
kommunegrenser der 
behovet tilsier det. 

Fylkeskommunen, 
kommunene 

Frivillige organisasjoner, 
idrettskretsen 

Kontinuerlig 

B5 Være pådriver for 
anleggstyper som det er 
underdekning på i fylket, 
som f.eks. svømmeanlegg. 

Fylkeskommunen, 
idrettskretsen 

Kommunene Kontinuerlig 

B6 Bevisstgjøre og arbeide 
for anlegg og arealer for 
mindre aktiviteter og 
idretter. 

Fylkeskommunen Kommunene, 
idrettskretsen og andre 
relevante frivillige 
organisasjoner 

Kontinuerlig 

B7 Lage eksempelsamling om 
nærmiljøanlegg og 
mindre anlegg for 
friluftsliv for søkere av 
spillemidler. 

Fylkeskommunen Kommunene, frivillige 
organisasjoner, 
idrettskretsen 

2021 
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Tiltaksnr: Tiltak: Hovedansvar: Samarbeidspartnere: Oppstart: 

B8 Stimulere til 
nærmiljøanlegg for 
flerbruk og friluftsliv for 
alle i nærheten av skoler 
og barns 
oppvekstområder. 

Fylkeskommunen, 
kommunene 

Kommunene og 
frivillige organisasjoner, 
idrettskretsen 

Kontinuerlig  

B9 Arbeide for anlegg for 
naturopplevelse, 
bevegelsesglede og fysisk 
aktivitet i tilknytning til 
barnehager og skoler. 

Fylkeskommunen, 
kommunene 

Idrettskretsen, frivillige 
organisasjoner 

2018 

B10 Bidra til sikring av viktige 
friluftslivsområder og god 
forvaltning av statlig 
sikrede 
friluftslivsområder. 

Fylkeskommunen, 
kommunene, 
friluftsråd 

Miljødirektoratet Kontinuerlig 

B11 Utarbeide kriterier og 
identifisere regionalt 
viktige friluftslivsområder 
og turruter og bidra til at 
de tilrettelegges for 
friluftsliv. 

Fylkeskommunen Kommunene 2021 

B12 Prioritere universell 
utforming av 
friluftslivsområder og 
ferdselsårer i alle 
kommunene. 

Fylkeskommunen Kommunene, frivillige 
organisasjoner 

Kontinuerlig 

B13 Bidra til at alle Viken-
kommunene deltar på 
satsingen på friluftslivets 
ferdselsårer og at frivillige 
organisasjoner engasjerer 
seg. 

Fylkeskommunen Staten, kommunene og 
frivillige organisasjoner 

Så lenge 
satsingen 
pågår 

B14 Støtte opp om enkle og 
bærekraftige 
overnattingsløsninger og 
turmål langs friluftslivets 
ferdselsårer. 

Fylkeskommunen Frivillige organisasjoner, 
stiftelser, næringsliv 

Kontinuerlig 

B15 Støtte opp om skilting, 
merking og lyssetting av 
stier og veier fra sentrum 

Kommunene, 
fylkeskommune 

Frivillige organisasjoner, 
næringsliv 

Kontinuerlig 
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Tiltaksnr: Tiltak: Hovedansvar: Samarbeidspartnere: Oppstart: 

og trafikknutepunkter til 
friluftslivsområder og 
idrettsanlegg. 

B16 Arbeide for at traseer for 
sykkel og gange blir de 
mest effektive 
transportformene i 
nærmiljøet, og sikre 
grønne forbindelseslinjer 
fra by- og boområder til 
natur og friluftsområder. 

Kommunene, 
fylkeskommunen 

Statens vegvesen Kontinuerlig  

B17 Bidra til at det er trygt og 
attraktivt å sykle og gå til 
viktige anlegg for fysisk 
aktivitet, idrett og 
friluftsliv. 

Fylkeskommunen, 
kommunene 

Frivillige organisasjoner, 
idrettskretsen 

Kontinuerlig 

B18 Være pådriver for 
kollektivtilbud til 
friluftslivsområder. 

Fylkeskommunen Kommunene Kontinuerlig 

 

   

 

4 Prinsipper for lokalisering, areal- og 
virkemiddelbruk (C) 

 

Slik vil vi ha det (fremtidsbilde) 

• Kommune- og fylkesplanleggingen benyttes aktivt til å sikre egnede områder for fysisk aktivitet, 

idrett og friluftsliv 

• Innbyggerne har lett tilgang til et mangfold av gode områder for lek, idrett og friluftsliv 
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I Viken vil vi (strategier) 

• benytte «Veiviser for Viken» som overordnet verktøy i all planlegging og tilrettelegging for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv 

• skape gode parker, byrom og boområder som oppmuntrer til fysisk aktivitet for alle 

• sikre god balanse mellom bruk og vern av kulturminne- og naturområder 

 

   

 

Tiltaksnr: Tiltak: Hovedansvar: Samarbeidspartnere: Oppstart: 

C1 Utvikle felles kriterier for 
prioritering og tildelinger 
av spillemidler i Viken og 
bruke disse aktivt ved 
årlig tildeling av 
spillemidler. 

Fylkeskommunen Frivillige organisasjoner, 
kommunene 

2020 

C2 Tildele statlige 
friluftslivsmidler i tråd 
med statlige 
retningslinjer, og vurdere 
om det i tillegg skal 
utarbeides kriterier for 
prioritering og tildeling i 
Viken. 

Fylkeskommunen  2021 

C3 Bidra til at anlegg og 
områder for fysisk 
aktivitet lokaliseres nær 
skoler, sentrum og 
boområder og tilknyttes 
eksisterende struktur for 
kollektiv, sykkel og gange. 

Fylkeskommunen Kommunene, frivillige 
organisasjoner, 
idrettskretsen 

Kontinuerlig 

C4 Ha fokus på samarbeid 
med kommunene om 
etablering og bruk av 

Fylkeskommunen Kommunene, frivillige 
organisasjoner, 
idrettskretsen 

Kontinuerlig 
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Tiltaksnr: Tiltak: Hovedansvar: Samarbeidspartnere: Oppstart: 

anlegg knyttet til 
videregående skoler. 

C5 Samarbeide på tvers av 
kommunegrenser om 
interkommunale anlegg 
og regionale 
friluftslivsområder. 

Fylkeskommunen  Kommunene, frivillige 
organisasjoner, 
idrettskretsen 

Kontinuerlig 

C6 Nasjonale og regionale 
publikumsrettede anlegg 
lokaliseres ut fra en 
regional helhetsvurdering. 

Fylkeskommunen, 
nasjonale 
myndigheter 

Kommunene Kontinuerlig 

C7 Involvere barn og unge 
ved rullering av 
kommunale planer, og 
ved planlegging av anlegg 
ved skoler og i barns 
oppvekstområder. 

Kommunene Fylkeskommunen Kontinuerlig 

C8 Sikre tilgang til hav, innsjø 
og elv, gjennom 
transportplanlegging og 
arealplanlegging for 
strandsoner. 

Kommunene, 
fylkeskommunen  

 Kontinuerlig 

C9 Planlegge for 
tilstrekkelige og 
mangfoldige leke- og 
uteoppholdsarealer av 
høy kvalitet i 
sentrumsområder 
gjennom bruk av 
utbyggingsavtaler, 
rekkefølgebestemmelser 
og helhetlige planer. 

Fylkeskommunen, 
kommunene  

Næringslivet Kontinuerlig 

C10 Bidra til at idretts- og 
nærmiljøanlegg utvikles 
for å gi muligheter for ulik 
aktivitet og sambruk. 

Fylkeskommunen Kommunene, frivillige 
organisasjoner, 
idrettskretsen 

Kontinuerlig 

C11 Viken skal spille en aktiv 
rolle i utvikling av statlig 
friluftslivs- og 
idrettspolitikk og 

Fylkeskommunen Kommunene, frivillige 
organisasjoner, 
idrettskretsen 

Kontinuerlig 
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Tiltaksnr: Tiltak: Hovedansvar: Samarbeidspartnere: Oppstart: 

bestemmelser om 
spillemidler. 

 

5 Kunnskap og innovasjon (D) 
 

Slik vil vi ha det (fremtidsbilde) 

• Hverdagsaktivitet er en integrert del av kommunal og regional planlegging 

• Viken fylkeskommune er en ledende og aktiv kompetanseformidler for fysisk aktivitet, idrett og 

friluftsliv 

 

I Viken vil vi (strategier) 

• bidra til forankring av hverdagsaktivitet i kommunal og regional planlegging 

• ha oversikt over oppdatert kunnskapsgrunnlag og statistikk 

• bygge god kompetanse og kapasitet i kommuner, lag og organisasjoner på spillemiddelordningen 

og på hele friluftslivsfeltet 

• bidra til at ansatte i barnehage og skole har kunnskap og ferdigheter til å legge til rette for variert 

fysisk aktivitet 

• bidra til økt kompetanse hos tillitsvalgte og ledere innenfor idretts- og friluftslivsorganisasjoner 

• bidra til at gode klima- og miljøegenskaper etterspørres i bygg, produkter, tjenester og 
arrangement 
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Tiltaksnr: Tiltak: Hovedansvar: Samarbeidspartnere: Oppstart: 

D1 Bidra til oppdatert 
kunnskapsgrunnlag og 
statistikk innen, fysisk 
aktivitet, idrett og 
friluftsliv og veilede om 
dette. 

Fylkeskommune, 
kommune 

Frivillige organisasjoner Kontinuerlig 

D2 Bidra til informasjon og 
formidling om natur- og 
kulturopplevelser, turer 
og arrangement som 
motivasjon for fysisk 
aktivitet. 

Kommunene, 
frivillige 
organisasjoner, 
museer og 
Besøkssenter 
naturvern 

Fylkeskommunen, 
Statsforvalteren 

Kontinuerlig 

D3 Formidle kunnskap om 
sammenhenger mellom 
fysisk aktivitet, folkehelse, 
sosiale ulikheter og 
læringsresultater 

Fylkeskommunen Kommunene, frivillige 
organisasjoner, 
idrettskretsen 

Kontinuerlig 

D4 Informere om tiltak i 
«Tiltakskatalog for 
transport og miljø» (TØI) 
som bidrar til økt gange 
og sykling. 

Fylkeskommunen, 
Statens vegvesen, 
TØI 

Kommunene, frivillige 
organisasjoner, Trygg 
trafikk, sykkelbyene 

2021 

D5 Utarbeide verktøy / 
sjekkliste for kartlegging 
og prioritering av behov 
for idrettsanlegg 
/friluftslivsanlegg i 
kommunene. 

Fylkeskommunen, 
frivillige 
organisasjoner 

Frivillige organisasjoner, 
idrettskretsen 

2021 

D6 Etterspørre bærekraftige 
løsninger ved bygging av 
nye anlegg og ved 
arrangementer. 

Fylkeskommunen, 
kommunene 

Idrettskretsen, frivillige 
organisasjoner 

Kontinuerlig 

D7 Bidra til at fremtidens 
kunstgressbaner 
(gjennom 
Kunstgressprosjektet KG 
2021) bygges og driftes 
på en slik måte at 
forurensing fra mikroplast 
og tungmetaller blir 
minimalisert, uten at 

NTNU / SIAT Viken fylkeskommune 
Trøndelag 
fylkeskommune 
Vestland 
fylkeskommune 
Norges fotballforbund 

Til og med 

2022 
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Tiltaksnr: Tiltak: Hovedansvar: Samarbeidspartnere: Oppstart: 

dette virker negativt på 
aktiviteten. 

D8 Informere bredt om 
allemannsretten og 
friluftsloven. 

Fylkeskommunen, 
kommunene 

Frivillige organisasjoner Kontinuerlig  

D9 Ha gode møteplasser 
samt nettverk for 
erfaringsutveksling og 
informere om 
støtteordninger og 
muligheter for fysisk 
aktivitet, idrett og 
friluftsliv. 

Fylkeskommunen Kommuner, frivillige 
organisasjoner, 
næringsliv, NAV 

2018 

D10 God informasjon på 
viken.no 
 

Fylkeskommunen  Kontinuerlig 

D11 Opprette og utvikle et råd 
for aktivitet og anlegg i 
Viken. 

Fylkeskommunen Kommunene, 
idrettskretsen og FNF 

2021 

D12 Delta i viktige nasjonale 
og internasjonale 
satsinger og samarbeid 
om fysisk aktivitet og 
anlegg for idrett og 
friluftsliv. 

Fylkeskommunen Frivillige organisasjoner, 
friluftsråd, 
idrettskretsen 

Kontinuerlig 

D13 Bidra til at folkehelse- og 
friluftstiltak innarbeides i 
alle relevante strategier 
og plandokumenter. 

Fylkeskommunen Statsforvalteren Kontinuerlig 

D14 Videreutvikle friluftsliv 
som integreringsarena og 
arrangere 
introduksjonsdager for 
friluftsliv. 

Fylkeskommunen, 
kommunene 

Frivillige organisasjoner Kontinuerlig 

D15 Bidra til økt fokus på og 
kompetanse om 
universell utforming av 
turveier og 
friluftsområder. 

Fylkeskommunen, 
kommunene 

Frivillige organisasjoner Kontinuerlig 
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Tiltaksnr: Tiltak: Hovedansvar: Samarbeidspartnere: Oppstart: 

D16 Bidra til 
kompetanseheving slik at 
ansatte i barnehager og 
skoler integrerer 
uterommet og friluftsliv i 
undervisning. 

Fylkeskommunen, 
kommunene 

Friluftsråd, 
turistforeninger 

Kontinuerlig 

D17 Bidra til 
kompetanseheving i 
interessebasert 
kroppsøving, 
aktivitetsbasert læring og 
friluftsliv i skolen for 
lærere i grunnskole og 
videregående skole. 

Fylkeskommunen, 
kommunene 

Friluftsråd, 
turistforeninger, 
Idrettskretsen 

Kontinuerlig 

D18 Dele anleggsprosjekter 
med 
godeidrettsanlegg.no 

Fylkeskommunen, 
kommunene 

 Kontinuerlig 

 

6 Verdiskaping (E) 
 

Slik vil vi ha det (fremtidsbilde) 

• Større arrangementer gir ringvirkninger og verdiskaping for Viken-samfunnet 

• Muligheter til friluftsliv og fysisk aktivitet øker kommunenes og destinasjonenes bo- og 

besøksattraktivitet 

 

I Viken vil vi (strategier) 

• satse på Viken-profilerende arrangementer og aktivitetsbasert næring 

• tilrettelegge for opplevelser knyttet til natur og kulturminner 

• tilrettelegge for Grønt reiseliv 
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Tiltaksnr: Tiltak: Hovedansvar: Samarbeidspartnere: Oppstart: 

E1 Støtte større 
arrangementer som 
profilerer Viken. 

Fylkeskommunen, 
kommunene 

Frivillige organisasjoner Kontinuerlig  

E2 Støtte og utvikle store 
arrangement innen fysisk 
aktivitet, idrett og 
friluftsliv. 
 

Fylkeskommunen Frivillige organisasjoner, 
idrettskretsen 

 

E3 Utvikle 
arrangementskompetanse 
som gjør at flere store 
arrangementer legges til 
fylket. 

Frivillige 
organisasjoner, 
fylkeskommunen, 
kommunene 

Idrettskretsen, 
næringslivet 

Kontinuerlig 

E4 Profilere Viken som et 
godt valg for aktive innen 
idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet. 

Frivillige 
organisasjoner, 
kommunene 

Fylkeskommunen, 
idrettskretsen 

Kontinuerlig 

E5 Bidra til tilrettelegging av 
attraksjoner og 
infrastruktur for satsing 
på friluftsliv i reiselivet. 

Kommunene, 
Fylkeskommunen 

Frivillige organisasjoner, 
næringslivet 

Kontinuerlig 

E6 Videreutvikle satsing på 
sykkelturisme i Viken. 

Næringslivet, 
kommunene 

Fylkeskommunen, 
frivillige organisasjoner 

Kontinuerlig 

E7 Markedsføre Vikens ville 
og vennlige natur som 
destinasjon, i tråd med 
bærekraftmålene. 

Næringslivet, 
destinasjons-
selskaper 

Fylkeskommunen, 
kommunene 

Kontinuerlig 
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Tiltaksnr: Tiltak: Hovedansvar: Samarbeidspartnere: Oppstart: 

E8 Støtte opp om prosjekter 
og tiltak som synliggjør 
verdiskaping gjennom 
fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv. 

Fylkeskommunen Frivillige organisasjoner, 
næringsliv, 
kommunene, 
idrettskretsen 

Kontinuerlig 

E9 Stimulere 
kompetansemiljø og 
klyngedannelser innenfor 
idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet. 

Kommunene, 
næringsliv 

Fylkeskommunen, 
frivillige organisasjoner, 
FNF, idrettskretsen 

Kontinuerlig 

E10 Støtte opp om prosjekter 
og tiltak som har fokus på 
friluftsliv for alle. 

Fylkeskommunen, 
kommunene 

Frivillige organisasjoner Kontinuerlig 
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7 Veivisere for anleggsutvikling, arealbruk og 
lokalisering i Viken 

 

 

1. Anlegg lokaliseres etter en behovs- og helhetsvurdering, i samarbeid mellom kommunen, 
organisasjoner og lokalmiljøet. 
 

2. Nasjonale og regionale publikumsrettede anlegg lokaliseres ut fra en helhetsvurdering basert 
på anleggstype, tilknytning til idrettslag, kollektivknutepunkter og senterstruktur, i samarbeid 
mellom kommunen, organisasjoner og lokalmiljøet. 
 

3. Aktivitetsområder skal alltid være vurdert tilrettelagt for flere ulike typer aktiviteter. Sambruk 
og samlokalisering med skoler og eksisterende anlegg skal alltid vurderes. Tilrettelegging bør 
være tilpasset landskap og natur. 
 

4. Arealer for bevegelsesglede for barn og unge i nærmiljø og skoler prioriteres. 
 

5. Tilstreb universelt utformede og godt tilrettelagte utendørs- og innendørs- områder og anlegg i 
og rundt byer og tettsteder. 
 

6. Anlegg skal være miljøvennlige og energieffektive, samtidig som et godt innemiljø ivaretas. 
 

7. Utvikle aktivitetsområder/-anlegg som oppleves som engasjerende og inviterende med lav 
terskel for deltakelse i trygge omgivelser. 
 

8. Prioriter løsninger som gir korte gang- og sykkelavstander og effektiv samordning mellom 
miljøvennlige transportvalg, og tilstreb at friluftslivsområder og utfartsområder med stor bruk 
har kollektivdekning samt parkeringsmuligheter for sykkel og bil. Det bør vurderes å benytte 
muligheten til å bygge forenklede gang- og sykkelveier. 
 

9. Ivareta allemannsretten i utmark, samt sikre grønne strukturer med varierte naturkvaliteter og 
arealer egnet for naturopplevelser, idrett og fysisk aktivitet i byer og tettsteder. 
 

10. Skilt og merk ferdselsårer for daglig fysisk aktivitet og aktiv forflytning i og mellom byer og 
tettsteder, samt til aktivitets- og friluftslivsområder. 

   



 

 

Viken viser vei. 
Postadresse: Viken fylkeskommune,  

Postboks 220, 1702 Sarpsborg 

Sentralbord: 32 30 00 00  

post@viken.no 

viken.no 

 


