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Om prosjektet 

• Målretta satsing på lokale møteplassar med  
  varierte og attraktive rom for aktivitet. 

• Pilotprosjekt i 2020 - 4 kommunar

• Hovudprosjekt 2021-2023

• Søknadsbasert ordning: 
  • skuleområde i 2021
  • idretts- og aktivitetshallar i 2022

Samarbeidspartar
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Nyskapande aktivitetsanlegg:
I skjeringspunktet mellom 
berekraft, lokalsamfunn og fysisk aktivitet. 

FNs 
berekraftmål Lokalsamfunn

Fysisk aktivitet
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”Grunnlaget for bevegelsesglede, aktivitetsvaner og 
fysisk funksjon legges i barne- og ungdomsårene.”

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029, Departementene

• Samansettinga av befolkinga er i endring. 
• Nye fritidsvaner, ulik deltaking i fritidsaktivitetar, kjønns- og aldersforskjeller
• Graden av trivsel i nærmiljøet er lågast blant ungdom og kjensla av einsemd 
  størst. 
• I tillegg rapporterer jentene om aukande psykiske utfordringar. 

+
Vi ønsker, ved hjelp av innsats i nærmiljø, innovative løysingar og eit godt 
kunnskapsgrunnlag, å skape engasjement for auka fysisk aktivitet, 
bevegelsesglede og meistringsglede. 
Vår visjon er å legge til rette for at det blir skapt fysiske møteplasser - 
basert på lokale behov - og med nasjonal relevans.

=

NYSKAPANDE AKTIVITETSANLEGG

TRENDER
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Samarbeid og forankring
•  Lokale og anlægsfonden i Danmark - god samarbeidspart for fylkeskommunen

•  Interesse for denne måten å jobbe på i kommunane - studieturar

•  Utgangspunktet er lokalmiljøet sine behov innan fysisk aktivitet og idrett, basert på eit breitt 
   kunnskapsgrunnlag og berekraftige løysingar

•  Breidde og inkludering i medverknadsprosessane - sosial berekraft - forankring i lokale planar

Foto LOA sine prosjekt:
Simon Jeppesen, Rune Johansen, Esben 
Zøllner, Leif Tuxen.
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Pilotane 

4 arkitektkontor var kopla på kvar si kommune

Austevoll (Austevoll ungdomsskule) - Norconsult
Bjørnafjorden (Fusa ungdomsskule) - 3RW
Kvam (ny vidaregåande skule) - Asplan Viak
Stord (Langeland ungdomsskule) - OPAFORM

• LOA har bidrege med kompetanse heile vegen 

• Erfaringa frå pilotane så langt syner at metoden
  gir godt eierskap til prosjekta. 

• Bruk av eksisterande kunnskapsgrunnlag gjer at 
  prosjekta er solid forankra.

• Ringverknader - kommunane tenkjer nytt og 
  tverrsektorielt

• Stort engasjement hos dei unge - og blant 
  arkitektkontora!

Kvifor?

Korleis?

Kva?

Kven?

Bilete frå medverknadsprosesser 
i Fusa og på Austevoll leia av 
arkitektkontora 3RW og Norconsult. 
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OVERSIKTSPLAN

1:1100

1. Kombinert ballbane og parkeringsplass

2. Flowpark (skate-og-rulle-sone)

3. Gjerde m. integrerte sittehuler og ballkurver

4. Buldrevegg

5. Henge-og-aktivitetssoner

6. Amfi m. integrert høytaleranlegg

7. Takoverbygg m. klatre-og-henge-installasjon

8. Minihytter

9. Kjøkkenhage

10. Friluftspark

1

2
3

4

6
5

5

5

7

8

9

10

Austevoll idrettsanlegg

fotballbane

fotballbane

Fv 146

Austevoll ungdomsskule

VISUALISERING FRILUFTSPARKEN

Pilot Austevoll - utdrag frå rapport

•  Naturen trekt inn på skuleplassen

•  Friluftspark i tilknytning til skule- 
   og idrettsområdetIllustrasjoner: Norconsult
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Pilot Fusa -utdrag frå rapport
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Den sentrale sonen med høy 
intensitet myknes opp i kantene for 
å lage størst mulig kontaktflate til 
tilstøtende soner. Det skal føles trygt å 
krysse sonen og å prøve seg fosiktig 
frem. Å utføre grensen som grafisk 
element bidrar tilmer flyt mellom 
sonene.

Konsept Plan 1:200

55

U
ng

do
m

sk
ol

e 
Fu

sa
 | 

3R
W

Pi
lo

tp
ro

sj
ek

t

Perspektiv Flere aktiviteter i samme sone

Sitteøyer kan brukes til spising, til å 
"henge" med venner i mindre eller 
større grupper. den kuperte midten 
kan brukes til å ligge på eller klatring. 
Elementene fungerer sammen med 
scenen eller for seg selv og danner en 
buffer til den aktive sonen.
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Konsept Endelig forslag med tak

•  Sonedeling - ulik intensitet

•  Kantsonene - invitere inn til aktivitet

•  Det skal føles trygt å prøve seg forsiktig frem

Illustrasjoner: 3RW
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Kunnskapsgrunnlag
•  Mål å fram meir forskningsbasert kunnskap om barn og unges aktivitetsvanar og -behov

•  30%... av alle voksne oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger for fysisk aktivitet
•  50%... av den vaksne befolkninga ønsker å drive meir fysisk aktivitet i nærmiljøet og i naturen
•  74%... av den aktive befolkninga over 15 år driv med eigenorganisert idrett

•  Behov for å tilrettelegge på andre måtar og for anna type aktivitet

•  www.loa-fonden.dk

•  www.tverga.no

Lakkegata aktivitetspark 
Asplan Viak i samarbeid med Tverga.
Foto: J. Thorvaldsen/K. Reinsberg Mørch, 
Asplan Viak

Hvordan sikre kvalitet i utformingen.

Thorén K.H.
Nordbø E.C.A.
Nordh H.
Ottesen I. Ø.

Fakultet for landskap og samfunn

2019
ISBN: 978-82-575-1659-8

Uteområder i barnehager og skoler

DRØN PÅ 
SKOLEGÅRDEN
Inspiration fra syv demonstrationsprojekter,  
som viser nye veje til aktive skolegårde
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Rapport, Kine Halvorsen Thorén
NMBU, 2019

Inspirasjonsrapport, LOA, Danmark
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Gjennomføring

Pilotprosjekt knytt til uteområder 
ved skular
Arkitektkonkurranse
prosess / utviklingsfase
Evaluering - konferanse 
Realisering fase 1

Utlysing tilskotsordning fase 2 
- knytt til uteområder ved skuler
Arkitektkonkurranse - rammeavtale
Utvelging prosjekt 
Realisering fase 1

Fase 1 -2020-2021

Prosess som fase 2
Utvider prosjektet til å gjelde 
idrettshallar
Utvelging prosjekt
Realisering fase 2

Fase 2
•  Vidareføring av satsing på skuleområde

•  Frist 15.mai - inntil 8 prosjekt går vidare - siste utvelging 01.oktober - sitter igjen med inntil 4 prosjekt

•  Kopler på arkitektkontor, som leier prosessen vidare saman med kommunene (finansiert av VLFK)

•  Vidare økonomi: spelemidlar, ekstern finansiering, eigendel i kommunen = spleiselag

Fase 2 - 2021-2022 Fase 3 - 2022-2023

Vi er her
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NYSKAPANDE AKTIVITETSANLEGG – oppfølging av erfaringskonferanse - fokus på kunnskapsgrunnlag

Velkommen til oppfølgingswebinar!
Prosjektet Nyskapande aktivitetsanlegg er ei målretta satsing på 
lokale møteplassar med varierte og attraktive rom for aktivitet.
I samband med utlysinga av tilskotsordninga for fase 2, der alle 
kommunar og vidaregåande skular i Vestland fylke kan søke å bli 
med, inviterer vi til ei oppfølging av erfaringskonferansen vi gjen-
nomførte 12. mars 2021. Denne gong har vi fokus på 
kunnskap og forsking.

Kva er viktig å tenke på når ein planlegg for barn og unge?
Kor mykje har storleik og kvaliteten i uteområda å sei for 
trivselen til elevar og andre brukarar? Korleis kan dei fysiske 
omgjevnadane endre aktivitetsmønsteret i befolkninga? 
Kven bruker dei organiserte og tilrettelagte skule- og 
aktivitetsanlegga? Kven fell utanfor? Dette er nokre av spørsmåla 
vi har søkjelys på i dette webinaret. 

PROGRAM

09.30 - Velkommen

09.35 - Kine H. Thoren, NMBU 
              Kvalitet i uteområde ved 
              skular

09.55 - Vegard S. Petersen, Tverga
              Kunnskap som grunnlag for 
              berekraftige møteplassar

10.15 - Sidsel Hye-Knudsen og 
              Ola Mattson, LOA
              Erfaring med tilrettelegging
              for jenter

10.35 - Austevoll kommune: 
              Samtale om kunnskap og 
              utvikling 

10:55 - Avslutning

STAD Digital konferanse - link i e-post30.04.21 kl. 09.30-11.00

VISUALISERING FRILUFTSPARKEN

Illustrasjon: Norconsult/ pilot Austevoll

PROGRAM

09.30 - Velkommen v/ Vestland fylkeskommune  
          

09.35 - Kine H. Thoren, NMBU: Kvalitet i uteområde ved skular

09.55 - Vegard S. Petersen, Tverga: Kunnskap som grunnlag for berekraftige møteplassar
    

10.15 - Sidsel Hye-Knudsen og Ola Mattson, LOA: Erfaring med tilrettelegging for jenter        
    

10.35 - Austevoll kommune: Samtale om kunnskap og utvikling
    

10.55 - Avslutning

LENKER TILGJENGELEG - TA KONTAKT 
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Det handlar om å lage dei rette anlegga, som kan 
vise veg i nasjonal anleggspolitikk i åra framover

Foto LOA sine prosjekt:
Simon Jeppesen, Rune Johansen, 
Esben Zøllner, Leif Tuxen.
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