
 

  

I forbindelse med utredning av en unik, generasjonsoverskridende aktivitetspark 

(Friplassen) på Kolvereid, inviterte KIL Friidrett til åpen idédugnad på The7 på Kolvereid 

torsdag 27. august 2015. Ca 30 personer i alderen 11-73 deltok. Denne rapporten 

oppsummer innspill fra idédugnaden. 
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RAPPORT 

IDÉDUGNAD 

27.8.15 

Aktivitetspark - friplassen  

Invitasjoner 

Med bakgrunn i mandat gitt av prosjektgruppen for utredning av 

regionalt friidrettsanlegg (bestående av representanter for KIL 

Friidrett, Nærøy kommune (Vikna, Leka og Bindal kommuner 

invitert), Arkitektkontoret Blom, ble idédugnaden for aktivitetsparken 

forberedt av arbeidsgruppen (se stolpe til høyre). Invitasjoner ble 

sendt ut til råd og utvalg via epost, og annonsert åpent – og delt 

aktivt – via Facebook. 

Gjennomføring 

Idédugnaden ble gjennomført på The7 torsdag 27. august 2015 kl. 

18-19.30, med ca 30 deltakere i alderen fra 11-73 år. Kolvereid 

handelsstand stilte med bevertning. 

Prosjektleder Torkil Marsdal Hanssen (KIL Friidrett) og 

folkehelsekoordinator Anne-Lene F. Gregersen innledet til 

gruppearbeidet (presentasjon tatt inn bakerst i denne rapporten). 

Mål for arbeidet 

En åpen aktivitetspark som inviterer og stimulerer til fysisk og 

sosial aktivitet på tvers av generasjoner 

Rammer for diskusjonen 

 Positiv møteplass for alle som benytter Kolvereid sentrum 

 Universell utforming, små krav til vedlikehold 

 Skal brukes hele døgnet, hele året 

Gruppeoppgaver 

Gruppene ble satt tilfeldig sammen, på tvers av alder og bakgrunn. 

Den éne gruppen besto likevel av kun ungdommer 

(ungdomsskoleelever). Torkil Marsdal Hanssen og Anne-Lene F. 

Gregersen veiledet og gikk mellom bordene under idédugnaden. 

Følgende spørsmål ble gitt 

1) Hvilke aktiviteter ønsker du/dere? 
a) PS! Skriv ned målgruppe 

2) Hvor bør en evt park ligge?  
a) I nærheten av…?  

3) Hva er aller viktigst for å få til bruk på tvers av 
generasjoner/aldersgrupper? 
a) Hva er viktigst for at du drar til parken…? 

Prosjekt-

Info 

Med bakgrunn i 

innspill til Nærøy 

kommunes 

anleggsplan, har KIL 

Friidrett mottatt 

tilskudd (NOK 

60.000) fra Nord-

Trøndelag FK og 

Nærøy kommune for 

å utrede regionalt 

friidrettsanlegg samt 

en tilgrensende 

aktivitetspark åpen for 

alle. 

Delprosjekt knyttet til 

aktivitetsparken har 

egen arbeidsgruppe: 

 
Prosjektleder 
Torkil Marsdal 
Hanssen (KIL) 
 
Brynjulf Flasnes 
(KIL) 
 
Folkehelsekoord. 
Anne-Lene F. 
Gregersen (Nærøy 
kommune) 
 
Arkitekt Roy Blom 
 
Vi takker alle som har 
gitt sine bidrag! 
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Oppsummering av idédugnaden 

Det ble jobbet svært aktivt og godt rundt alle bordene. Hver gruppe fikk anledning til å presentere 

sine idéer for forsamlingen. Vi mener det er positivt at innspillene fra gruppene - uavhengig av alder 

– har mange fellestrekk og sammenfallende tanker om hva en aldersoverskridende aktivitetspark 

bør inneholde for å bli brukt.  

Ordkartet over er utarbeidet på bakgrunn av sammenfattede stikkord fra diskusjonsgruppene. 

Generelle ønsker til aktivitetsparken 

Gruppene hadde i stor grad sammenfallende ønsker til plassering og basisutforming av parken: 

 Bør utnytte arealet mellom kulturhus, sør for friidrettsbane og vestover mot idrettshall, gamle 

NUS. 

 Parken bør ha veger/stier (gjerne med underlag som gjør det mulig å bruke skateboard, 

sykkel, rullestol barnevogn) som gjør det naturlig å benytte disse på vei mellom sentrum og 

eldresenter, mellom kulturhus/idrettsanlegg til skole. 

o Benker/sittemuligheter er viktig på veg mellom eldreinstitusjoner og sentrum (slik at 

eldre/syke har muligheter til å gå hele vegen. Disse sittemulighetene bør gjerne 

plasseres i nærheten av «parkrom» hvor barn/ungdom møtes – for å intiere/stimulere 

møter mellom eldre og barn/unge. 

 Ønsker om å utnytte og variere  

o Topografi/terreng 

o Beplantning og fargebruk (årstidsendringer) 

o Materialbruk 

 Harde og myke underlag 

 Utstyr, innretninger, utsmykning og apparater av metall/tre/betong/tau osv 

o Mindre og større «parkrom»  

 med innretninger/benker/apparater 
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 uten innretninger (friarealer; gressletter) 

o Åpne (fullt innsyn/offentlig) og skjermede arealer (mer privat) 

o Ulike typer møteplasser: Aktivitetsrom/roligområder 

 Offentlige/«private» 

 Mye lyd/stille 

 Trenings«rom» vs «grillplass» 

 Lage ulike soner 

o Allværsmuligheter – året rundt 

 Tak/ly 

 Isflate 

 Veger og stier må kunne benyttes på vinter (brøytemuligheter) 

o Sansemuligheter 

 Vann (vannspeil, rennende vann) 

 Steiner – ta, føle, løfte 

 Lukt/farge: Blomster/beplanting 

 Lyd: intimkonsertmulighet/lyddusj – evt. vannsilder, lyd av vind…. 

 Lys 

Alle aldersgrupper positive til i størst mulig grad forsøke å utvikle «innredning» og «innretninger» - 

som benker, apparater og topografi – som gir muligheter for flerbruk.  

 

Tegningen viser mulig utforming av flerbruksinnredning. Denne kan f.eks brukes til skaterampe, 

barneklatring og parkour i tillegg til å fungere som benk. 

Det påpekes også fra alle aldersgrupper at området må tilrettelegges for enkelt å kunne 

vedlikeholdes, være ryddig og rent. Det trengs både søppeldunker og toalett. 

Aktiviteter i parken 

Alle aldersgrupper har aktivitetsønsker som innbyr til bevegelse som stimulerer fysiske egenskaper 

som balanse, spenst og styrke – grovmotorikk og finmotorikk. Gjennom både apparater, tilrettelagte 

arealer og (flerbruks)innretninger kan egenskapene stimuleres gjennom:  
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 Løping/gåing 

 Sykling/skating 

 Klatring 

 Løfting 

 Kasting 

 Husking 

 Balansering 

 Rutsjing og skliing 

 Husking 

 «Bading», vassing 

 Skøyting og skigåing 

 Hopping 

 Sansing 

 Møter mellom folk 

Ønskene til aktivitetstilbud/apparater var forskjellig mellom aldersgruppene. Men det er enighet om 

at det må være aktiviteter som fenger og tiltrekker mange – det er viktig at en alltid treffer folk i 

parkområdet til enhver tid.  

 

Ønskede aktiviteter etter aldersgrupper 

BARN/UNGE (INKL. SMÅBARNSFORELDRE) 

 Stativer/apparater for turn, balanse 

 Aktivitetsløyper 

 Klatrepyramide (f.eks av bildekk) 

 Benker og bord (kan gjerne være egnet for flerbruk) – også med overbygg/ly for vær og vind 

 Vann i bevegelse; fontene, dam 

 Føle på, ta på, sanse og leke med  

 Gjemmeplasser 

 Lys (gjerne som spennende utsmykking) 

 Stier og småveier (sykkelbane for barn) 

 Labyrint 

 Multifunksjonell innredning 

 Hengekøye 

 Husker/vipper/sklier 

 Balanseline 

 
 

UNGDOM 

 Gresslette 

 Strand/sandvolley 

 Klatretau, katre-/buldrevegg 

 Apparater – f.eks Tufteparken 

 Frisbee  

 Sjakk 

 Basseng 

 Lysthus med glasstak og hengekøye 

 Gjemmeplasser/«private parkrom» 

 Skatebane – flere vanskelighetsgrader 

 BMX/trail-bane – flere vanskelighetsgrader 
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 Parkour 

 Lys (gjerne som spennende utsmykking) 

 Helårs skøytebane 

 Ly for vær og vind 

 Multifunksjonell innredning 

 Trampoline (på bakkenivå) 

 Crossfit 

 Snurresklie 

 Balanseline 

 «Kråkereir» 

 «Brannstang» 

 Golf 

 

VOKSNE/ELDRE 

 Grillplass (trenger ikke være en grill, men en sikker plass å grille på) 

 Benker og bord (kan gjerne være egnet for flerbruk) – også med overbygg/ly for vær og vind 

 Planter og trær 

 Vann; i bevegelse, vannspeil, fuglebad, dam 

 Steiner (både til å klatre på, løfte og sitte på…) 

 Føle på, ta på, sanse og leke med  

 Lyddusj 

 Amfi/intimscene 

 Lys (gjerne som spennende utsmykking) 

 Treningsapparater 

 Stier og småveier 

 Skøytebane 

 Multifunksjonell innredning 

 Hengekøye 

 Step 

 Skotthyll og boccia 
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BILDER OG INNSPILL KOMMET VIA FACEBOOK

 

 

 Park ved St. Olav, Trondheim, bilder innsendt av Monica Hansvik. 

 Kolvereid Handelsstandsforening lanserte Ladeparken som idégrunnlag. 

 Kevin André Lindstrøm fremmet Tufteparken. 

 Marit Gundersen Skjærvik henviste til skoleparken ved Sortland skole. 

 Brynjulf Flasnes sendte inn bilder fra akivitetspark i Drammen.  
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Skatepark Verdal, innsendt av Vetle Schjelderup. 
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Viktigste lysark fra innledning til idémyldringen 
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