
 
Et trivsels- og aktivitetstiltak for skolen, 

barnehagen og nærmiljøet i bygda. 
 

Presentert av: 
Prosjektgruppa for 
AKTIVITETSPARKEN 
 



Styringsgruppa som har 
arbeidet med tiltaket 

 

 Representanter fra: 
 FAU- Hedalen Naturbarnehage 

 FAU- Hedalen barne- og ungdomsskole 

 Hedalen Idrettslag 

 Hedalen Bygdeutvalg 

 Hedalen Skoles Venner  

 Hbu ved rektor 



Behovet 
 Både skolen og barnehagen har kommet med ønske 

om å fornye leikeapparater, utvide apparat- og 
aktivitetstilbudet, og gjøre det attraktivt for alle i 
aldersgruppa 2-19 år. 

 

 Foreldrene ønsker seg også et samlingspunkt hvor 
familier kan møtes til sosialt samvær, samtidig som 
barna/ungdommene får utfolde seg. 



Stedsutvikling 
 

 Sammen med skolens område, ballbingen og 
idrettsanlegget for øvrig, vil parken, som en integrert 
del, gjøre området attraktivt for både fastboende og 
tilreisende. 

 I parken er det planlagt utvidelse av dagens bålplass 
med utsikt mot idrettsbanen og mot fjella i vest. 



Dagens tilbud: 
 

 Ett klatrestativ 

 To husker 

 Utstyret er nesten 30 år gammelt og har sannsynlig vis 
gjort sin tjeneste. (Selvsyn.) Apparatene er laget av 
impregnert trevirke med impregneringsveske som er 
erklært som lite miljøvennlig, og de er anlagt på grunn 
som ikke tar hensyn til sikkerhetssoner(fallsoner) som 
kreves i dag.  



Innhentede uttalelser:   
 Lærerkollegiet og 

 elevrådet har gitt uttalelser om hvilke tilbud som er 
ønskelig.  Uttalelsene er i hovedsak sammenfallende. 

# 

 Foreldrerådet i barnehagen og på skolen er 
representert i styringsgruppa. Det samme gjelder 
skoleledelsen. 

 Hedalen Idrettslag har to representanter i gruppa. 



Tenkte tilbud: 
 

 Inntil 6 «destinasjoner» for tekniske apparater 

 «Hinderløype» for de små, med innslag av kryping, 
henging og klatring. 

 Akebakke for bruk vinterstid. 

 Sykkelløype og «Pump Track». Hos oss betyr det en 
kombinasjon av terrengløype og «humpedumpe-løype.» 

 Tilbudene skal etableres slik at tilgangen til 
anleggene kan skje fra flere kanter, og at kravene til 
universell utforming blir ivaretatt. 



Hvor plassere? 
 

 Hinderløypa, «krype, -henge, -klatre»,- innimellom i 
trelunden 

 Terrengdelen av sykkelløypa i nedre delen av 
trelunden. 

 Apparater på de tre «destinasjonene» som finnes i dag, 
+ inntil tre nye. 

 Humpedumpeløypa og akebakken bygges i det 
snauhogde feltet vest/nord for skolen.  



Skolen og idrettsanlegget 

Fotograf: Kjell Eriksen 



NÆRBILDE  

Fotograf: Kjell Eriksen 



Akebakke 

Humpe-
dumpe Møteplassen Sykkelsti 

Apparater 
Apparater 

Fotograf: Kjell Eriksen 

Plasseringer 



Eierskapet til grunnen 
 

 

 Kommunen eier 95 % av grunnen som blir berørt av 
tiltaket, mens resten eies av Hedalen Idrettslag. 

 Kommunen har gitt tillatelse til bruk av grunnen til 
formålet.  

 Hedalen IL har vedtak på å bruke sin del av 
eiendommen til nevnte formål. 



Investering / finansiering 
 

 

 Totalinvestering kr 830 000 

 Hvorav Sør-Aurdal kommune selv tar en del av 
investeringen,-  kr 250 000 

 Prosjektkostnadene som skal finansieres blir 
dermed kr 580 000 

 

 



Finansiering 
 Tippemidler anslått til    202 000 
 Kommunalt tilskudd anslått til     81 000 
 Hedalen IL            50 000 
 Hedalen Skoles Venner         50 000 
 Egeninnsats, prosj.ledelse/adm        27 000 
 Fra lag, foreninger,  
    næringsliv og enkeltpersoner        1 70 000 
 Sum            kr   580 000  

 

 Se eget oppsett omhandlende investeringsbudsjett og finansieringsplan. 
 

 Tilbud om dugnadsinnsats i form av varer og/eller tjenester  mottas 
selvfølgelig med stor takk, og vil øke omfanget og  budsjettramma 
tilsvarende. 



Teknisk kompetanse og anbud 
 

 Tilknyttede fagpersoner: 

 Nikolai Øyhus,- teknisk utførelse av gravearbeider 

 Jan De Vries, anleggsgartner 

# 

 Avtaler om teknisk gjennomføring og levering av  
varer og tjenester skal i størst mulig grad baseres på, 
på forhånd, avtalte priser. 



HVORFOR NÅ?  1967- 2017  

Hedalen barne- og 
ungdomsskole er 50 
år i 2017. 

-men også med tanke på 
samfunnsdelen i kommuneplanen, 
som er under revisjon. 



Gjennomføring (1) 
 Alle gravearbeider skal ferdigstilles, dvs. akebakken, 

pump track og sykkelløypa, plastring og drenering, og 
også tomtene til apparatene, herunder pålagte 
fallsoner. 

 Tomtene graves med fall, ilegges pukk med drensrør 
og duk. Fylles igjen med godkjent sand i fraksjon 
0,2/2,0 mm, i tykkelse 15-35 cm.  



Gjennomføring (2) 
 Det vi har igjen av midler, etter at grunnarbeidene er 

ferdig, benyttes til apparater og fundamentering av 
disse,- innenfor fastsatt investeringsramme. 

 Har vi ikke igjen nok midler til å bebygge 5-6 
destinasjoner, så må apparater, etter en prioritert 
rekkefølge, utstå til senere. 

 Områder utenfor sykkelløypa såes til med gras.  
 (Vi har ytterligere detaljerte beskrivelser som antas mindre interessant for 

presentasjonen av prosjektet.) 



Kildebruk: 
 

 

 Alle følgende bilder og illustrasjoner  er ment som 
eksempler på relevant informasjon om utseende, 
og tekniske detaljer, og er hentet fra både 
innenlandske og utenlandske  nettsteder. 



Illustrasjon – plantegning av 
«humpedumpe» 



Illustrasjon  1 



Illustrasjon  2 



Illustrasjon  3 



Illustrasjon  4 



Illustrasjon  5 



Illustrasjon  6 



Illustrasjon- 
Et sosialt samlingssted 



Begrepsforklaring til neste bilder: 
 Prisen på eksempelapparatene er oppgitt inkl. mva. fra en 

av de 6 leverandørene vi har hatt kontakt med. 5 av disse 
har vært i Hedalen på befaring. 

 Det er ikke tatt stilling til hvilke apparater eller hvilken 
leverandør, fordi vi ikke vet om prosjektet lar seg realisere. 
Et utvalg apparater kan med fordel lages av lokale 
håndverkere mot vederlag. 

 Prisen gjelder kun apparatet. Fundamentering og 
montering kommer i tillegg. 

 Størrelse = arealet som selve apparatet legger beslag på. 
 Arealkrav = arealet som må graves ut og erstattes, stort sett 

med sanddyner, i tykkelse fra 10 cm og opp til 30 cm, alt 
etter apparatets høyde. (Sikkerhetssone)   



Ett unntak fra alle forbehold: 
 En samstemt småbarneflokk har bedt om både det 

dyreste og det rimeligste alternativet, -
kombinasjonsapparat og sandkasse. Sandkasse skal de 
få, uansett om det blir noe av prosjektet eller ikke. 



Eksempler med pris og arealkrav 

Kr 128 000 
Størrelse 3,4*6,3 
Arealkrav 6,9*9,8 

Kr 17 000 
Størrelse 1,2*2,3*2,1 
Arealkrav 6,3*5,2 



Eksempler med pris og arealkrav 

Kr 123 000 
Størrelse 5,5*4,5 
Arealkrav 7,5*8,5 

Kr 162 000 
Størrelse 5,4*9,4 
Arealkrav 8,9*13,4 



Eksempler med pris og arealkrav 

Kr 26 500 
Størrelse 5,6*2,6*2,5 
Arealkrav 8*6 

Kr 5 000 
Størrelse  1,3*0,15 
Arealkrav 1,3*6 



Eksempler med pris   

Kr 12 500 

Kr 1 600 

Kr 6 200 

Kr 16 000 



Eksempler med pris    

Kr 14 500 

Kr 5 000 

Kr 5 000 
Kr 6 000 

Kr 6 500 (Solid 
tømmerpris!) 

Kr 8 100 



Hinderløype, hvis innhold kun 
begrenses av fantasien 



Hinderløype,- fortsatt 



Vinterlig aktivitet 
 

 



Fri fart og frisk luft 
 

 



    

AKTIVITETSPARKEN  
 

Et aktivitets-,stedsutviklings- og 
nærmiljøtiltak i Hedalen 


