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 i   

Forord 

Denne prosjektrapporten er et resultat av samarbeidet mellom fem masterstudenter med 

tverrfaglig utdanningsbakgrunn ved NTNU i Trondheim. Rapporten er en del av emnet 

TBA4186 Eksperter i Team (EiT). Gruppens prosjekt er tilknyttet EiT landsbyen Gode 

idrettsanlegg. Arbeidet med prosjektet ble gjennomført i løpet av vårsemesteret 2019. 

Formålet med prosjektet var å komme med konkrete forslag til en nyskapende aktivitetsarena 

på Krokstadøra. Vi vil takke landsbyleder Amund Bruland og vår veileder Anna Cecilie 

Heistad for god hjelp underveis i prosjektet. 
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Sammendrag 

Utgangspunktet for dette prosjektet var å utvikle en aktivitetsarena på Krokstadøra som 

forbedrer oppvekstsenterets og idrettslagets fasiliteter, legger til rette for fysisk aktivitet for 

mangfoldet av befolkningen med ulike interesser og behov. Prosjektet er utarbeidet gjennom 

et samarbeid mellom Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) og Snillfjord kommune. 

Rapporten presenterer prosjektgruppens forslag om hvordan arealområdet kan utnyttes. Den 

beskriver også hvilke konsepter og flerbrukselementer som skal til for å tilfredsstille disse 

behovene. 

 

Prosjektgruppens forslag er å utvikle en samlet aktivitetsarena på den nåværende 

idrettsplassen på Krokstadøra. Dette område ligger sentralt og i umiddelbar nærhet av 

oppvekstsenteret, noe som gjør aktivitetsarenaen til en naturlig del av dens fasiliteter. 

Forslaget innebærer ulike elementer som er attraktive for alle aldersgrupper og tilfredsstiller 

ulike behov.  

 

Under utformingen av forslaget har gruppen tatt hensyn til betydningen av fysisk aktivitet 

gjennom lek, idrett og tilrettelegging for egenaktivitet. Samtidig blir sosiale faktorers 

betydning for økt attraktivitet og bruk diskutert. Veien videre for prosjektet er at gruppens 

forslag forhåpentligvis inspirerer til å realisere noen av forslagene. Gruppen mener at 

forslagene vil ha en betydelig samfunnsnytte, hvor oppvekstsenterets og idrettslagets 

fasiliteter blir forbedret. Samtidig som at det tilrettelegges for allsidig fysisk aktivitet for alle 

aldersgrupper. Ved å inkludere noen elementer som fokuserer mer på sosialisering enn 

aktivitet mener gruppen videre at aktivitetsarenaen også kan brukes med formål om sosialt 

samvær.  
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1. Bakgrunn for prosjektet 

En aktivitetsarena som legger til rette for ulike aktivitetsmuligheter er helt avgjørende for at 

flest mulig mennesker skal være aktive (Berg og Mjaavatn, 2009). Det vil også legge til rette 

for sosialisering, både som en felles møteplass og gjennom aktiviteter med felles interesser. I 

Krokstadøra i Snillfjord kommune skal det utvikles en nyskapende aktivitetsarena som 

ivaretar både skolens og befolkningens behov. Dette skal finansieres av spillemidler og 

kommunens eget havbruksfond. Gjennom besøk, samspillsmøter og befaringer av de aktuelle 

områdene på Krokstadøra har prosjektgruppen tilegnet seg informasjon om blant annet ulike 

arealer og interesser fra brukere i forskjellige aldersgrupper.  

1.1. Situasjonsbeskrivelse 

Snillfjord er en kommune i Trøndelag fylkeskommune. Kommunen har ca. 999 innbyggere 

(Statistisk sentralbyrå, 2019), fordelt over et stort areal. Kommunen er per i dag delt i tre ulike 

grender; Vennastrand, Sundan og Krokstadøra. Kommunen er berørt av den pågående 

kommunesammenslåingen og 1. januar 2020 skal kommunen deles i tre deler. Vennastrand og 

Sundan blir en del av henholdsvis Heim og Hitra kommune, Krokstadøra som er 

fokusområdet i denne oppgaven, blir en del av nye Orkland kommune. Splittelsen av 

kommunen medfører at det tidligere kommunesenteret Krokstadøra nå blir en grend i den nye 

storkommunen Orkland, se figur 1 der Krokstadøra er markert med en grønn ring.  

 

 
Figur 1: Splittelsen av Snillfjord kommune 

For å ivareta aktivitet i Krokstadøra har kommunen besluttet å utvikle et nærmiljøanlegg i 

Krokstadøra. Ønsket er at dette anlegget skal sikre videre aktivitet og gjøre at innbyggerne og 

tilreisende fortsatt har muligheter for aktivitet i Krokstadøra. Kommunen har uttrykt følgende 

ønsker for området: det skal ivareta skolens og barnehagens behov, befolkningens 

egenaktivitet og forhåpentligvis være et attraktivt stopp på veien.  
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Figur 2 viser Krokstadøra sentrum der de viktigste områdene er markert. Område A viser 

bygget som huser en Coop Marked butikk, en kafé, et bibliotek og kommunesenteret. Område 

B og C viser henholdsvis skolen og barnehagen. Det ble i utgangspunktet skissert tre områder, 

område D, E og F, hvor det kunne være aktuelt å etablere et aktivitetsanlegg. Som 

utgangspunkt i prosjektet ble det lagt opp til at man enten så på alle tre områdene eller valgte 

å fokusere på et av dem.  

 

 
Figur 2: Krokstadøra sentrum 

Det er Kulturdepartementet som finansierer nyskapende aktivitetsarenaer, som blir tildelt i 

etterkant av en søknadsprosess. Finansieringen skjer på bakgrunn av at Kulturdepartementet 

ønsker å bidra til etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. 

Kulturdepartementet vurderer søknadene ut ifra prosjektenes evne til å ha «høy funksjonell 

kvalitet og en utforming som kan inspirere den fremtidige utviklingen av aktivitetsanlegg, og 

skape nye og bedre muligheter for fysisk aktivitet» (Kulturdepartementet, 2018).    

 

Som kommune med oppdrettsnæring blir Snillfjord kommune tildelt støtte via det 

nyopprettede Havbruksfondet til regjeringen (Fiskeridirektoratet, 2018). Dette gjør at 

kommunen har midler til å utvikle et slikt nærmiljøanlegg. Snillfjord har også store pågående 

vindmølleprosjekter som kan gi gode utbetalinger til kommunen i tiden som kommer (Fosen 

vind, u.å). Med bakgrunn i denne økonomiske situasjonen er det derfor et ønske fra 

kommunen at gruppen ikke skal handle innenfor noen økonomiske rammer ved utvikling av 

prosjektet.  
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1.2. Problemstilling 

Oppgaven formulert av SIAT går ut på å lage et konsept for en nyskapende aktivitetsarena 

som ivaretar skolens behov, legger til rette for egenaktivitet og samtidig er et attraktivt stopp 

på veien. Kommunen presenterte tre områder som ikke brukes i dag og dermed kan tenkes å 

være aktuelle steder for en aktivitetsarena. De hadde også et sterkt ønske om at anlegget 

skulle legge til rette for både aktivitet og sosialisering. Det var viktig for kommunen å ikke 

legge noen økonomiske begrensninger på gruppen, men heller legge til rette for kreativitet og 

nytenkning ved å ha fritt spillerom uten fokus på penger. 

 

Med utgangspunkt i prosjektets bakgrunn, kommunens ønsker og dagens situasjon har 

gruppen formulert følgende problemstilling:  

Hvordan legge til rette for sosialisering og aktivitet gjennom et nærmiljøanlegg på 

Krokstadøra som ivaretar interesser og behov for brukere i alle aldre? 

1.3. Prosjektgruppen 

Gruppen er sammensatt av personer med ulike bakgrunner og ulik utdanning. 

Gruppemedlemmene vil derfor ha ulike syn på problemstillingen og kunne fremme ulike idéer 

for å kunne skape et godt konsept, samtidig som de unngår at de binder seg fast til en idé, som 

ofte kan være tilfelle ved en homogen gruppesammensetning.  

 

Gruppemedlemmene har bakgrunn fra ingeniørfag og idrettsvitenskap. De har også interesse 

for fysisk aktivitet og det å ha en aktiv hverdag. Medlemmene har ulike sportslige interesser 

og har en relativt bred forståelse om hvilke elementer som er ønskelig for å utforme en 

aktivitetsarena. Prosjektgruppen er sammensatt av relativt unge medlemmer og er derfor også 

godt oppdatert på hvilke aktiviteter som vil fungere for barn og unge. De har også sett verdien 

av slike anlegg og hvordan et nærmiljøanlegg bidrar til egenaktivitet og sosialisering. 
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2. Teori 

Dette kapittelet redegjør for den teoretiske bakgrunnen for aktivitetsarenaens utforming. 

Kapittelet beskriver betydningen av fysisk aktivitet i ulike aldersgrupper. Det beskriver også 

hvilke faktorer som ligger til grunn for utforming med tanke på skole, lek, idrett og 

sosialisering. 

2.1. Fysisk aktivitet  

Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet er av stor betydning for folkehelsen. Fysisk 

aktivitet bidrar for eksempel til fysiske, psykiske og sosiale helsefordeler, samt er en viktig 

bidragsyter for forebygging av en rekke ulike sykdommer (Helsedirektoratet, 2016; 

Kjønniksen, 2018). I tillegg er fysisk inaktivitet en av de fremste årsakene til tidlig død i den 

vestlige delen av verden. Dette er imidlertid en av potensielle dødsårsaker som er mest 

påvirkelige, noe som understreker viktigheten av fysisk aktivitet som forebyggende tiltak. 

Fysisk aktivitet defineres som “enhver kroppslig bevegelse initiert av skjelettmuskulaturen 

som resulterer i en økning i energiforbruket utover hvilenivå” (Caspersen, Powell og 

Christenson, 1985). En slik definisjon av begrepet er i overkant omfattende, men relevant i 

dette prosjektet er aktiviteter som idrett, trening, mosjon, trim og lek som fysisk utfoldelse. 

Fysisk aktivitet kan med andre ord bestå av både spontane, planlagte eller organiserte 

aktiviteter (Berg og Mjaavatn, 2009).  

 

Fordelene med fysisk aktivitet er mange, og er samtidig gjeldende for alle aldersgrupper. 

Helsedirektoratet har ulike anbefalinger for ulike aldersgrupper når det kommer til mengde og 

intensitet på fysisk aktivitet. For barn og unge anbefales minimum 60 minutter med fysisk 

aktivitet hver dag. Innenfor Helsedirektoratets anbefalinger for barn og unge nevnes det også 

at aktivitetene bør være allsidig og variert, både med tanke på innhold og intensitet. En 

aktivitetsarena med et mangfold av muligheter kan være et viktig bidrag for barn og unges 

fysiske, motoriske og nevrologiske utvikling (Helsedirektoratet, 2016).  

 

For voksne og eldre anbefales minimum 150 minutter med moderat fysisk aktivitet eller 75 

minutter med høy intensitet hver uke (Helsedirektoratet, 2016). Anbefalingen kan også 

oppfylles med en kombinasjon av ulik intensitet. Eldre eller personer som har nedsatt 

mobilitet eller er ustø anbefales også å gjennomføre balanse –og styrkeøvelser minimum 3 

ganger i uken. Øvelser som gir økt muskelstyrke til de store muskelgruppene blir for øvrig 

også anbefalt å gjennomføre minimum 2 ganger i uken. Styrkeøvelsene kan være en del av 

minimumsanbefalingen på 150 minutters moderat intensitet i uken (Helsedirektoratet, 2016). 

For rullestolbrukere, eldre eller andre med fysiske begrensninger kan gåturer være den 

lavterskelaktiviteten som lettest kan gjennomføres (Helsenorge, 2019). 

 

Studier viser videre at de to mest sentrale barrierene for at nordmenn ikke er fysisk aktive er 

at de ikke har tid og at det er for dyrt (Breivik og Rafoss, 2012). Det er naturlig å tenke at den 

første barrieren er mest relevant for voksne i arbeid eller med småbarn. Den andre barrieren 
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kan dreie seg om at en synes det er for dyrt å være medlem av et treningssenter eller å delta i 

organisert idrett.  

2.2. Skolen og lek 

Elever som er aktive trives bedre, har bedre helse og lærer mer på skolen (Regjeringen, 2016). 

I tillegg beskriver Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler i at skolen har et 

ansvar for å fremme helse, trivsel og gode sosiale forhold (Forskr om miljørettet helsevern i 

skoler mv, 2013). Aktivitetsmuligheter for alle barn på skolens nærområde er viktig. Studier 

viser at fysisk aktivitet som barn er viktig for å legge grunnlaget for en aktiv livsstil og sikre 

gode helsevaner (Kjønniksen, 2018). I tillegg til at skolegården brukes for aktivitet i 

skoletiden, viser det seg også å være en sosial møteplass for barn og unge på fritiden (Thorén, 

2003). Dette vil imidlertid avhenge av fasilitetene på skolegården. I sum gjør dette at skolen 

tilegnes økt betydning for å legge til rette for fysisk aktivitet. Interessene og behovene til barn 

og unge er imidlertid forskjellige, noe som også avhenger av faktorer som for eksempel alder.  

 

Lek er en viktig del av det å være barn, og en viktig form for fysisk aktivitet i de yngste 

aldersgruppene. Dette er en form for aktivitet som kan ses i lys av fysisk aktivitet som 

tidligere ble omtalt som spontan eller planlagt. Her er det egentlig bare fantasien som setter 

grenser for hva som kan gjøres av aktivitet (Berg og Mjaavatn, 2009). Trening eller idrett er 

for eksempel ikke like attraktivt for alle barn og unge. Derfor bør forholdene være tilrettelagt 

slik at disse kan være fysisk aktive gjennom naturlig stimuli av lek og andre aktiviteter 

(Osnes, Skaug og Kaarby, 2015).  

2.3. Idrett  

Kulturdepartementets idrettspolitikk skal bidra til at folket har et bredt spekter av lokalt 

forankrede aktivitetstilbud både i regi av idretten og gjennom mulighet for egenorganisert 

aktivitet (Regjeringen, 2019). I en rapport fra Norges idrettsforbund (NIF) fra 2016 kommer 

det også fram at 37% av befolkningen er medlemmer i NIF, hvor det varierer fra 30-45% 

medlemmer mellom de ulike kommunene. Det fremkommer også i rapporten at det er i 

aldersgruppen 6-12 år det er størst oppslutning (Norges idrettsforbund, 2016). Samme rapport 

viser også til at Norges fotballforbund (NFF) er det særforbundet tilknyttet NIF som har størst 

medlemsmasse. Idretten spiller utvilsomt en vesentlig rolle for å fremme fysisk aktivitet, men 

i varierende grad som følge av aldersgruppe, kjønn, geografisk beliggenhet og lignende.  

 

2.4. Sosial møteplass 

Aktivitetsområdet skal tilfredsstille mange krav. Den skal sikre aktivitet for barn og unge i 

skolen, men også legge til rette for fritidsaktiviteter, idrett og samtidig være en naturlig 

møteplass for alle innbyggerne i Krokstadøra. Det er også rimelig å vise til en helhetlig 

sammenheng, hvor fysisk aktivitet, lek og idrett vil kunne bidra til å utvikle sosiale relasjoner. 

Dette henger imidlertid sammen med at majoriteten av brukerne må ha et attraktivt 
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aktivitetstilbud som kan stimulere sosiale relasjoner. Sosiale faktorer viser seg å være et viktig 

motiv for å være fysisk aktiv og delta i idrett (Breivik, 2013).  

 

Videre vil det å være utendørs fremme fysisk aktivitet, samtidig som at vi vet at foreldre 

spiller en sentral rolle i barnas aktivitetsvaner (Steenbuch og Volden, 2004). Derfor anses det 

som hensiktsmessig med en helhetlig sosial møteplass, som både fremstår som det naturlige 

stedet for foreldre å ta med barna for utendørsaktivitet og kan være en utendørs møteplass for 

ungdom, voksne og eldre.  
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3. Metode 

Dette kapitelet beskriver fremgangsmåten prosjektgruppen har benyttet for å utvikle et 

nærmiljøanlegg i Krokstadøra. Det beskriver hvordan gruppen har gått frem for å innhente 

informasjon fra kommunen og innbyggere i Snillfjord, og hvordan gruppen har hentet 

inspirasjon til utformingen av anlegget. 

3.1. Orienteringsmøte 

For å få en oversikt over prosjektet og området der aktivitetsarenaen skal ligge dro gruppen til 

Krokstadøra for å møte flere representanter fra kommunen og lokalsamfunnet. På møtet i 

kommunehuset var det representanter fra skolen, idrettslaget, kommunen og 

folkehelsekoordinator i Snillfjord kommune. Det ble orientert om kommunens forventninger 

til prosjektet og aktivitetsarenaen. Gruppen fikk også presentert seg selv og litt om deres 

tanker i en innledningsfase av prosjektet. Kommunen hadde et ønske om at gruppen kunne 

presentere prosjektet og seg selv for formannskapet, ettersom det er de folkevalgte som skal 

bevilge penger til aktivitetsarenaen. 

 

Etter presentasjonen ble det gjennomført en befaring av de aktuelle områdene. Bildene i figur 

3 viser området slik det ser ut vinterstid. Det første bilde er utsikt over parkeringsplassen ved 

butikken tatt fra barnehagen. Det andre bildet viser område E i figur 2, altså området ved 

siden av barnehagen. De to siste bildene viser område D i figur 2 og er den store plassen som i 

dag består av en gress- og en grusbane.  

 

 
Figur 3: Bilder tatt under befaring av området 

 

Det ble ytret et ønske om at gruppen skulle komme tilbake i nærmeste fremtid for å være med 

på en idédugnad med innbyggerne i Krokstadøra. Dette var i hovedsak for at gruppen skulle 

få innspill fra de lokale, men også for å skape entusiasme i kommunen.  
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3.2. Idédugnad i Krokstadøra    

Bakgrunnen for idédugnaden var å få en oversikt over hva de fremtidige brukerne av anlegget 

ønsket seg og en bedre forståelse av lokalsamfunnet og deres behov. Målet for prosjektet er at 

flest mulig skal komme seg ut i aktivitet, og dette oppnås lettere dersom aktivitetsanlegget 

tilfredsstiller et behov hos de faktiske brukerne. Det ble arrangert en åpen idédugnad hvor 

innbyggere med tilknytning til Krokstadøra ble invitert. Invitasjonen ble formidlet av 

kommunen, men også gjennom skolen og barnehagen, for å nå frem til fremtidige brukere av 

aktivitetsarenaen, da det i hovedsak er barna og foreldrene deres som kommer til å bruke 

aktivitetsarenaen.  

 

På forhånd av idédugnaden hadde gruppen et planleggingsmøte for å bestemme hva som 

skulle være fokus under møtet. Det ble bestemt at fokus skulle være å få frem de fremtidige 

brukernes tanker og ønsker uten for mye innblanding av prosjektgruppen. For å få til dette 

ønsket gruppen å dele møtedeltakerne inn i små grupper med gode muligheter for en liten 

diskusjon. Gruppen bestemte seg for å starte møtet med en presentasjon med informasjon om 

hvem gruppen er og en liten introduksjon av oppgaven. I tillegg under presentasjonen ble det 

vist bilder med inspirasjon fra andre nærmiljøanlegg og enkeltelementer som gruppen mente 

kunne bidra til å få de fremmøtte til å tenke litt utenfor “boksen”. Se mer om dette under 

kapittel 3.3.   

 

Totalt møtte 22 personer i et vidt spekter av alder, 8 av dem var elever fra skolen og de andre 

var foreldre og andre voksne. Innbyggerne ble inndelt i grupper og i førsteomgang fikk de i 

oppgave å komme med ideer til hva de ønsket at en aktivitetsarena i Krokstadøra skulle 

inneholde. Studentene gikk rundt og hørte på de forskjellige forslagene som oppstod i 

gruppene. Deretter la studentene frem noen forslag til elementer som kunne vært aktuelt å 

bruke, som også har blitt tatt i bruk i andre nyskapende aktivitetsarenaer. Gruppene fikk 

deretter litt mer tid til å diskutere forslagene som ble lagt frem. Til slutt la hver gruppe frem 

for de andre gruppene hvilke elementer de mente var viktigst å ha med, der resultatet fra den 

ene gruppen er presentert i figur 4.  

 

 
Figur 4: Idédugnad i Krokstadøra 

 

Til slutt ble det gjennomført en undersøkelse, hvor hver enkelt skulle skrive tre ord som var 

viktig for dem, der resultatet er vist i ordskyen i figur 5. Som det kommer frem av ordskyen 
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står kunstgressbane som det klart sterkeste ønsket fra lokalbefolkningen. Dersom man hadde 

slått sammen sosial, samlingspunkt, samhold, møteplass og sosialt ser man at det er svært 

viktig for innbyggerne at anlegget legger til rette for sosialisering. Dette er noe gruppen har 

tatt med seg videre inn i arbeidet med aktivitetsparken.  

 

 
Figur 5: Lokalbefolkningens ønsker for en aktivitetsarena i Krokstadøra 

3.3. Inspirasjon 

For å innhente informasjon og inspirasjon til idédugnaden og utformingen av anlegget i 

Krokstadøra ble nettsiden til Anleggsregisteret brukt, og deres saker om nyskapende 

aktivitetsarenaer som fikk tilskudd i 2018. (Kulturdepartementet, 2018).  

 

Bildekollasjen fra figur 6, viser noen av bildene gruppen presenterte for innbyggerne på 

idédugnaden. Disse ble vist for å gi de fremmøtte litt inspirasjon for den påfølgende 

idémyldringen de skulle gjennomføre i grupper. Gruppens formål ved å presentere disse var at 

deltakerne skulle få flere idéer og tenke litt utenfor boksen. Bildekollasjen inneholder både 

komplette nærmiljøanlegg og potensielle elementer som kan være en del av anlegget.  

 

For eksempel er det bildet i midten og det til høyre på øverste rad i figur 6, fra et 

nærmiljøanlegg kalt “Ly og Le” i Levanger. Dette er et nærmiljøanlegg som ligger på 

Levanger ungdomsskole, og som har fokus på mangfold. Det betyr at de har bygd en rekke 

ulike aktivitetsmuligheter med fokus på alle aldersgrupper, ulike interesser og i tillegg har et 

sosialt område (Gode idrettsanlegg, 2018). Formålet med å presentere dette konseptet var for 

å få deltakerne på idédugnaden til å tenke på et samlet aktivitetsområde i betraktningene sine, 

da det i utgangspunktet kunne fokuseres på tre ulike områder.  
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Figur 6: Ideer som ble presentert for de oppmøtte på idédugnaden 

Resten av bildene på figur 6 var idéer for ulike elementer en aktivitetsarena kan inneholde. Av 

idéene som ble presentert kan frisbeegolf, små trampoliner, klatrevegg, buldrestein, 

menneskelig hamsterhjul og tufteparkelementer nevnes. I tillegg til å presentere forslagene, la 

gruppen også fram noen årsaker til at noen av elementene ville vært gode. Noen av 

elementene har gruppen tatt med videre i prosjektet. Disse blir nærmere presentert i kapittel 4.  
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4. Utforming av anlegget 

Dette kapitelet beskriver hvordan gruppen har valgt å utforme nærmiljøanlegget og hvilke 

vurderinger som er gjort for å komme frem til disse valgene. Den endelige utformingen av 

parken er vist i vedlegg 1 og 2 som plantegning i henholdsvis målestokk 1:250 og 1:500, på 

plantegningene er også hver aktivitet navngitt.  

4.1. Plassering 

Etter å ha vurdert prosjektets omfang opp mot gruppens arbeidskapasitet ble det bestemt at 

gruppen skulle velge å fokusere på ett av de tre områdene, se figur 2. Som følge av 

informasjon fra orienteringsmøte fikk gruppen en videre oversikt over områdene. I tillegg ble 

det samlet inn informasjon på idédugnaden, hvor majoriteten av innbyggerne ga uttrykk for at 

den eksisterende idrettsplassen burde fokuseres på.  

  

Gruppen valgte å fokusere på den eksisterende idrettsplassen på Krokstadøra. Denne består i 

dag av en volleyballbane og to fotballbaner, en gressbane og en grusbane. Området befinner 

seg også i umiddelbar nærhet av et oppvekstsenter med elever i 1.-10. klassetrinn og en 

barnehage. Det ligger også et forsamlingslokale rett ved, hvor det blant annet blir arrangert 

kafé hver torsdag, der de eldre i kommunen møtes. Et nærmiljøanlegg vil derfor også være 

aktuelt for å gi de eldre et aktivitetstilbud. Som et resultat av både orienteringsmøte, 

idédugnaden og prosjektets problemstilling, ser gruppen størst utviklingspotensial på dette 

området. Resultatene fra idédugnaden forsterker innbyggernes ønske om å ha en sosial 

møteplass med ulike aktivitetstilbud, se figur 4. Siden skolen har et ansvar for å fremme helse 

vil et slikt anlegg i umiddelbar nærhet være svært fordelaktig fordi elever som er aktive både 

trives og lærer mer. Det er også bevist at skoleområder brukes av barn og unge også på 

fritiden, et slikt anlegg vil kunne avlaste skolens område og samtidig gi brukerne et økt 

aktivitetstilbud (Forskr om miljørettet helsevern i skoler mv, 2013; Kjønniksen, 2018; Thorén, 

2003; Regjeringen, 2016). På bakgrunn av dette mener gruppen det er hensiktsmessig å 

fokusere på den eksisterende idrettsplassen, og å ha fokus på et samlet område istedenfor å 

benytte flere av de aktuelle områdene. Et samlet område kan ha en forsterkende effekt på 

sosialisering, noe som er en sentral faktor for å være fysisk aktiv og idrettsutøvelse (Breivik, 

2013).  
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4.2. Beskrivelse av elementene i aktivitetsparken 

Her beskrives de valgte elementene og hvorfor det er valgt å ha med disse i parken. Det ble 

laget en 3D-modell av hele anlegget basert på plantegningene som er brukt som illustrasjoner 

videre i dette kapitelet, et oversiktsbilde av anlegget er vist i figur 7. Det er to store elementer 

som har påvirket planleggingen av anlegget, men som ikke har vært fokus i denne oppgaven. 

Det første elementet er kunstgressbanen som det er valgt å ta med på bakgrunn av 

idédugnaden, og det antas at kommunen vil ønske å etterfølge dette uavhengig av om resten 

av arenaen etableres. Siden kunstgressbanen er litt utenfor tanken om en nyskapende 

aktivitetsarena er det valgt å kun beskrive hvilke behov denne dekker og hvordan den passer 

inn i den overordnende planen for anlegget. Det andre elementet er ballbingen som allerede er 

budsjettert inn og som skal etableres høsten 2019. I dette tilfellet er det også beskrevet hvilke 

behov denne dekker, men dette faller heller ikke innenfor tanken om en nyskapende 

aktivitetsarena. Den inntegnede volleyballbanen er allerede etablert og gruppen ser for seg en 

opprustning av denne, men har kun ønsket å vise hvordan denne skal implementeres i den 

overordnede planen i denne oppgaven. 

4.2.1. Kunstgressbane 

Som vist i figur 4 og 5 ble det kartlagt et veldig stort ønske fra lokalbefolkningen om å få 

anlagt en kunstgressbane i Krokstadøra. En kunstgressbane i seg selv er ikke særlig 

nyskapende, men i Snillfjord kommune har de ikke dette fra før og det er derfor noe helt nytt 

for dem. Gruppen har derfor valgt å ta med en kunstgressbane i planene, da den gir ulike 

aktivitetsmuligheter. Ballspill og særlig fotball er på mange måter hovedaktiviteten som 

kunstgressbaner brukes til. Dette er aktiviteter som for eksempel kan gjøres i regi av skolen, 

både i friminutter, gymtimer, turneringer og lignende. I tillegg kan den brukes av idrettslaget 

og av befolkningen gjennom egenorganisert aktivitet eller idrett, noe som er i tråd med 

Figur 7: Oversiktsbilde av nærmiljøanlegget. 
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Kulturdepartementets idrettspolitiske mål om å tilrettelegge for egenorganisert idrett 

(Regjeringen, 2019). Videre er fotball den idretten som har størst oppslutning for barn i 

aldersgruppen 6-12 år (Norges idrettsforbund, 2016). En kunstgressbanes bruksområde er 

imidlertid ikke avgrenset rundt fotball. Andre ballspill som blant annet bandy, lacrosse, 

slåball, amerikansk fotball og rugby kan også spilles her.  

4.2.2. Ballbinge 

Etter sterkt ønske fra lokalbefolkningen har kommunen bevilget penger til en ballbinge med 

multisportdekke, som kan islegges om vinteren. Ballbingen skal ferdigstilles i Krokstadøra i 

løpet av høsten 2019, og er derfor noe gruppen har valgt å se bort ifra når det kommer til 

detaljplanlegging. En ballbinge kan brukes til flere forskjellige ballsporter, for eksempel 

håndball, fotball og basketball om sommeren. Siden kunstgressbanen ikke nødvendigvis er 

særlig egnet for håndball og basketball, kan ballbingen utfylle kunstgressbanens mangler med 

tanke på ballaktivitet. Om vinteren skal det være mulighet for å fylle den med vann slik at det 

er mulig å stå på skøyter i den. Dette er veldig positivt da det er et tydelig ønske fra fremtidige 

brukere at anlegget også skal kunne brukes om vinteren. 

4.2.3. Buldrestein 

Buldresteinen som vist på figur 8 er tenkt å være i samme farge som steinen thulitt, 

nasjonalsteinen, som dukket opp under veiarbeid i Snillfjord. Dette blir da et element som 

viser noe særegent med kommunen og kan forsterke samholdet hos lokalbefolkningen. Det er 

også tenkt at steinen skal formes som en fisk for å legge til et ekstraordinært element i 

anlegget. En slik stein vil kunne være et element som tas bilde av og publiseres i sosiale 

medier, som kan brukes som et trekkplaster og føre til flere besøkende til Krokstadøra. 

Buldring er svært populært blant ungdommer og unge voksne i dagens samfunn, og kan 

derfor være med å dra ungdommer ut av sofaen og til aktivitetsarenaen. I tillegg er det enkelt 

å legge opp til flere forskjellige vanskelighetsgrader på de forskjellige rutene på steinen, og 

den kan derfor brukes av personer i alle aldre og ulike aktivitetsnivåer. Det er et element som 

i stor grad legger til rette for egenorganisert aktivitet og kan være med å hjelpe til for å nå 

Figur 8: Buldrestein fra 3D modell. 
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målene om høyere fysisk aktivitetsnivå blant voksne (Helsedirektoratet, 2016). Buldresteinens 

ulike vanskelighetsgrader legger til rette for en naturlig progresjon. De enkleste 

vanskelighetsgradene lages slik at de er overkommelige for barn. En buldrestein vil være en 

fin kilde til naturlig lek for barn og unge, og siden lek er en sentral del av barns fysiske 

aktivitet kan buldresteinen være et godt bidrag til dette (Osnes et al. 2015). 

4.2.4. Sosiale områder 

Det er viktig å favne om de som ikke er så interessert i ballidrett, og områder der man kan 

være sosial er derfor svært ønskelig. Dette kommer også klart frem fra figur 5 der ordene 

sosial, samhold og møteplass, sammen utgjør en stor del av ordskyen. Figur 9 viser gruppens 

løsning på det sosiale området hvor de mener at mange av disse behovene blir ivaretatt. 

 

Ut ifra vedleggene kan man se at det er lagt inn to sosiale områder, men at det ene området er 

mye større enn det andre og vil derfor være hovedområdet. Her er det lagt inn overbygg på 

benker og bord, i tillegg til en grill, en DJ-bås, FloorPlay og et sjakkbrett. Det andre området 

skal være et hvileområde, der det ikke er fokus på aktivitet, men mer på avslapning. Det er 

svært ønskelig at alle elementene som er plassert i de sosiale områdene står i stil til hverandre 

og resten av anlegget for å skape et helhetlig inntrykk. 

Mat er gjerne en felles interesse som samler folk. Dermed passer det inn å plassere en grill i 

nærheten av områder med benker og ly. Dette kan legge til rette for at foreldre tar med seg 

barna med muligheter for å kombinere utendørsaktiviteter og det å spise lunsj. Det vil kunne 

bidra både til økt fysisk aktivitet og økt følelse av nærheten til naturen som senere vil kunne 

legge til rette for et større ønske om utendørsaktivitet. Her har en klart å senke en barriere 

fordi innbyggerne for eksempel kan komme hit og nyte en lunsj samtidig som de kan holde 

seg i aktivitet uten å betale noe (Breivik og Rafoss, 2012). I tillegg kan man kombinere lek 

med barna og det å få vært i aktivitet selv, noe som både kan gjøre det hyggeligere for begge 

parter og det vil kreve mindre tid. At det legges til rette for at foreldre kan være i fysisk 

aktivitet med barna anses som hensiktsmessig. Dette kan for eksempel ses i lys av at barn blir 

påvirket av foreldrenes aktivitetsvaner (Steenbuch og Volden, 2004).  

Figur 9: Utklipp av stort sosialt område. 
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I nærheten av det sosiale området er det ønskelig å plassere en DJ-bås. En DJ-bås er et sted 

man kan spille sin egen musikk på et større høyttaleranlegg. Musikken kan spilles for de som 

befinner seg i det sosiale området eller kan brukes til trening gjennom tufteparken dersom 

høyttalerne er plassert litt rundt om i parken. Det kan være optimalt dersom det er mulighet 

for å velge i hvilket område musikken skal høres, altså at kun noen av høyttalerne er i bruk 

samtidig. Det er også en fordel at det er mulighet for å koble til en mikrofon som kan brukes 

til speaker under fotballkamp eller til taler under sommeravslutning gjennom skolen. 

Bakgrunnen for valg av dette elementet er at flere av jentene uttrykte på idédugnaden at de 

ikke var så interessert i å spille fotball, men gjerne kunne tenkte seg et sted å sitte i nærheten 

av der det ble spilt fotball og i tillegg ha muligheten til å spille musikk.  

 

Som en del av overbygget til det sosiale området er det skissert en tribuneløsning med 

sitteplasser vendt mot både kunstgressbanen og det sosiale området. Dette tilrettelegger for 

tilskuere ved fotballkamper og annen aktivitet på kunstgressbanen, samtidig som at det legges 

til rette for enda flere sitteplasser rundt DJ-båsen, grillen og sjakkbrettet. Det er tenkt at 

sjakkbrettet skal bidra til aktivitet blant de eldre og de som generelt ikke er så glad i aktivitet 

med høy puls.   

 

 

Som illustrert på figur 10 er det valgt å benytte dype benker/stoler som er utformet som 

liggestoler. De er valgt fordi en har sett populariteten av slike stoler andre steder, for 

eksempel på Aker Brygge i Oslo og Solsiden i Trondheim. Det bør generelt legges til rette for 

at brukere kan sette seg ned rundt omkring i aktivitetsarenaen. Stolene kan brukes som 

solstoler når det er fint vær eller som avslapningsbenker ellers. 

4.2.5. Tuftepark/hinderløype med balanseelementer og trampoline 

En komplett Tuftepark består av 9 forskjellige elementer (Tufteparken, u.å). Av hensyn til 

plass og økonomi ble det vurdert av prosjektgruppen å droppe noen av elementene fordi flere 

av dem var ganske like og vil kunne utfylle de samme behovene. Det er for eksempel valgt 

enkelt dipsstativ istedenfor dobbel, og trippelt chins-stativ med ulike høyder istedenfor 

enkeltstående chins-stativ. Det ble valgt totalt 5 elementer fra konseptet Tuftepark for 

aktivitetsområdet.  

 

Figur 10: Liggestoler og blomsterdekorasjon i sosialt område 2. 
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De elementene som ble valgt til parken er Multirack, Dipsstativ lav/bred, Monkeybar liten, 

Trippel lav og Trippel høy, se figur 11. Valget av element ble gjort av hensyn til fysisk 

aktivitet og lek for brukere i alle aldre. Lave elementer som Dipsstativ, Trippel lav og 

Monkeybar er tilgjengelig for lek hos barn, men også til trening for voksne. Det elementet 

som er mest krevende, og er minst tilgjengelig for barn, er multirack-elementet på grunn av 

høyden og vanskelighetsgraden på bevegelsene i elementet. Dette elementet er tatt med for å 

gi de sprekeste brukerne en ekstra utfordring. 

 

 

Alle elementene skal plasseres med en sikkerhetssone for å unngå konflikter med andre 

elementer. Under elementene skal det benyttes et tilfredsstillende dekke som skal redusere 

skader ved eventuelle fall.  

Det er ønskelig å ha noe som også kan aktivisere de minste barna. Det er derfor valgt å 

plassere elementene slik at de utgjør en hinderløype for de minste barna, det er heller 

ingenting i veien for at ungdommene benytter denne. Dette er som illustrert i Figur 12. En slik 

utforming gjør at barna kan være i aktivitet mens de voksne trener. Det er lagt stor vekt på 

balanse i denne hinderløypen, med en slakk line og en balansestokk i to forskjellige høyder. I 

tillegg er det et klatrenett man skal krabbe under. Monkeybaren fra Tufteparken er tenkt å 

være en del av hinderløypen da den i stor grad kan brukes av barn. To trampoliner skal også 

være elementer i hinderløypa. De skal være nedfelt i bakken for et fint uttrykk i parken. De 

skaper mye lek og aktivitet for de minste, men også ungdommer, både alene og sammen med 

Figur 11: Tuftepark elementer fra venstre mot høyre: Multi-rack, Dipsstativ, Monkeybar, Trippel lav, Trippel høy. 

Figur 12: Hinderløype utklipp fra 3D-modell. 
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flere. Elementene som er tilpasset barn legger også til rette for den spontane og kreative leken 

som er en vesentlig del av barnas fysiske aktivitet (Berg og Mjaavatn, 2009). Med bakgrunn i 

at det ikke er så mange innbyggere i Krokstadøra er det viktig å legge til rette for lek og 

aktivitet som kan utføres alene eller sammen med et par andre.  

En Tuftepark kan brukes av voksne, eldre og barn. Dette forsterker tilrettelegging for fysisk 

aktivitet i mangfoldet, og er et aktivitetstilbud som gjør at alle aldersgrupper kan tilfredsstille 

anbefalt mengde av fysisk aktivitet (Helsedirektoratet, 2016; Helsenorge, 2019).  For eldre 

kan den i hovedsak brukes til enkle styrkeøvelser for å holde oppe bevegelsen i muskulaturen 

eller til rehabilitering med øvelser fra fysioterapeut. For ungdommer og voksne kan den 

brukes til egenvektstrening og lek, mens den for barn i hovedsak kan brukes til lek gjennom 

turning på elementene. En slik park kan dermed dekke behov for egenorganisert idrett og gym 

i skolen. I tillegg vil den minske en av de viktigste barrierene for at voksne ikke driver med 

idrett, nemlig at det er dyrt slik som medlemskap på treningssenter (Breivik og Rafoss, 2012). 

Det er ønskelig at hinderløypen og tufteparken skal være tett sammensveiset og gi muligheten 

for barn og foreldre å være aktive sammen. Det er bevist at barns aktivitetsvaner er sterkt 

påvirket av foreldrene (Steenbuch og Volden, 2004). En hinderløype og tuftepark i sterkt 

samspill vil derfor være en vinn-vinn-situasjon når det kommer til grad av aktivitet. 

 

I tillegg til hinderløypen legges det til rette for et eget område med flere Rampball-er fra 

Rampline som illustrert i figur 13 (Rampline, 2019). Disse har tidligere vist seg å være veldig 

populære og skaper mye aktivitet blant de unge. Området skal bestå av baller i flere 

forskjellige størrelser som alle kan vippe for å skape ubalanse hos brukeren. For å gi de eldste 

barna en ekstra utfordring skal noen av de store ballene i tillegg rotere rundt sin egen akse. 

Her er det lek som er i fokus, som vil skape mye aktivitet hos barn som i utgangspunktet ikke 

er så glad i trening og idrett (Osnes et al. 2015).  

4.2.6. FloorPlay 

I dagens samfunn tar internett og teknologi svært stor plass, og dette vil ikke ta slutt med det 

første. Det er derfor ønskelig at en nyskapende aktivitetsarea skal inneholde elementer som tar 

i bruk teknologi for å skape aktivitet. Dette er noe ungdommen vil synes er interessant og 

Figur 13: Illustrasjon av balanselek med rampball (Rampline, 2019). 
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kult. De ungdommene som ikke er så interessert i ballspill kan ha mye større interesse av 

gruppens konsept FloorPlay, og det vil derfor dekke et behov hos en gruppe som ikke er 

dekket fra før. 

 

Et forslag fra gruppen er å lage et brett med små plater 

som kan lyse opp, der frekvens på lyset og antall plater 

som lyser varierer ut ifra hvilken lek som 

gjennomføres. Brettet er tenkt som en sirkel med 

diameter lik ti meter og med et innfelt kvadrat med 

sider lik sju meter. De små platene skal være 

kvadratiske med sider lik 25 centimeter. Platene skal 

kunne merke vekt, slik at dersom en person trår på en 

plate den ikke skulle gjort vil det bli gitt en beskjed i 

form av en lyd eller at platen blinker. 

 

En av lekene som det er tenkt at kan gjennomføres på et slikt brett er Floor is lava, se figur 14. 

Dette er en svært populær lek blant unge som i utgangspunktet utføres inne i et hus. Leken går 

ut på at man antar at gulvet er av lava og at man derfor ikke kan være nær bakken. Det er 

meningen at spillerne skal bevege seg rundt i rommet ved hjelp av møbler. Det er tenkt at et 

slikt brett kan brukes til dette ved at spillerne kan bevege seg rundt på de platene som er 

opplyst, der de varierer i størrelse for ulik vanskelighetsgrad. Dette blir da et spill der 

vanskelighetsgraden kan endres og barn i forskjellige aldre kan ha stor glede av. 

  

Brettet skal også kunne programmeres slik at det er mulig å bytte spill. En annen lek det er 

tenkt kan være mulig å gjennomføre på et slikt brett er stolleken. De platene som er opplyst er 

“stoler” og etter hvert som folk ryker ut forsvinner en og en stol.  

 

Eksempler på lignende aktiviteter hvor en har implementert digitale virkemidler i utendørs 

aktivitet er Sona Play arch (Yalp, u.å) og PlayAlive’s ulike interaktive lekesoner (Playalive, 

u.å). Dette er produkter som kan være til god inspirasjon for FloorPlay. 

4.2.7. Veier og belysning 

Rundt aktivitetsarenaen foreslår gruppen å lage en sammenhengende vei med belysning, se 

vedleggene. Dette er ikke kun med tanke på estetikken på arenaen, men for å legge til rette for 

gå- og joggerunder uten å bekymre seg for at det er for mørkt. Veiene er utformet med 

asfaltdekke og en bredde på 2,4 meter som gjør at disse vil være enkle å vedlikeholde og det 

er lagt til rette for snørydding om vinteren. Veienes utforming legger til rette for at også 

rullestolbrukere og eldre kan få glede av aktivitetsarenaen. Gåturer blir for eksempel 

anerkjent som en god lavterskelaktivitet blant eldre og andre med fysiske begrensninger 

(Helsenorge, 2019). Dette kan være i form av en gåtur eller som en del av rehabilitering som 

kan kombineres med andre elementer på arenaen. Ved å benytte den ytre sløyfen på veien vil 

en runde tilsvare ca. 330 meter gange. 

 

Figur 14: FloorPlay, illustrert ved floor is lava 
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Gruppen foreslår videre at aktivitetsarenaen på generelt grunnlag utformes slik at den har 

tilstrekkelig med belysning, slik at den kan brukes når det er mørkt. Kunstgressbanen og 

ballbingen bør ha belysning som legger til rette for aktivitet også på kveldstid. Dette mener 

gruppen er viktig, da tidspunkt for egenorganisert idrett og fritidsaktiviteter ofte vil være mest 

aktuelt utenfor skole –og arbeidstid. Tufteparken og det sosiale området bør også ha 

tilstrekkelig belysning, for å tilrettelegge for bruk på ettermiddag og kveld 

 

Med tanke på bruksområdene til de forskjellige områdene i parken er det valgt ulike løsninger 

for overflater. De inntegnede gangveiene er tenkt asfaltert slik at det skal være enkelt å ferdes 

for alle besøkende. Arenaen for hinderløype og tuftepark er tenkt med et gummiert 

fallunderlag som gir en dempet overflate og gjør at faren for skader blir mindre. De sosiale 

områdene etableres med gruset overflate. 

 

 

  

Figur 15: Illustrasjon av vei rundt fotballbanen. 
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5. Oppsummering 

Utviklingen av en aktivitetsarena kan være et viktig bidrag for å tilrettelegge for fysisk 

aktivitet gjennom lek, idrett og egenorganisert aktivitet. Samtidig kan den fungere som en 

sosial møteplass med elementer som ikke kun er rettet mot aktivitet. En aktivitetsarena med 

elementer som er tilpasset for ulike aldersgrupper og interesser er også en avgjørende faktor 

for at flest mulig skal kunne få glede av den. Idédugnaden ga gruppen innspill fra 

lokalbefolkningen, noe som også gjenspeiles av sammenhengen mellom figur 5 og gruppens 

konkrete forslag. Gruppens forslag er også inspirert og diskutert ved hjelp av aktivitetsarenaer 

og elementer fra Anleggsregisterets nettsider. Samtidig har gruppen lagt vekt på egen 

kreativitet.  

 

Ved å plassere aktivitetsarenaen i umiddelbar nærhet av oppvekstsenteret vil den også kunne 

brukes både i undervisningssammenheng og i friminutter. Prosjektets samfunnsnytte kan 

dermed ses i sammenheng med at både oppvekstsenterets –og idrettslagets fasiliteter 

forbedres. Samtidig legger den til rette for fysisk aktivitet og sosialt samvær på fritiden. Det 

er også tatt hensyn til at alle aldersgrupper skal kunne benytte aktivitetsarenaen.  

 

Vår målsetning for prosjektet er at våre idéer kan benyttes som et grunnlag i den videre 

utviklingen av en aktivitetsarena i Krokstadøra. I det videre arbeidet vil det være nødvendig å 

prosjektere de ulike elementene, og se nærmere på aktiviteter som FloorPlay som må utvikles 

videre til et ferdig produkt. Parken er utformet med relativt mange elementer for å dekke de 

fleste behov for brukere i alle aldre. Kommunen står fritt i sitt videre arbeid til å endre antall 

elementer og eventuelt justere ned omfanget av nærmiljøanlegget. Samtidig mener gruppen at 

alle elementene som en helhet dekker et behov for Krokstadøra, enten fysisk eller sosialt. 
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7. Vedleggsliste 

Vedlegg 1 – Plan A1 

Vedlegg 2 – Plan A2 
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