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Søknad om tilskudd til bygging av aktivitetspark 

i Buvika i Skaun kommune- Gjensidigestiftelsen 



 

 

Søknad om tilskudd fra Gjensidestiftlen til naturmøteplassen.  

 

1. Introduksjon  
Formål  

Skaun kommune skal bygge Aktivitetsparken i Buvika, et anlegg tilrettelagt for egenorganisert 

fysisk aktivitet og en åpen, universell og innbydende møteplass med store grøntområder for 

innbyggere i alle aldre. Parken skal etableres i umiddelbar nærhet til eksisterende idrettsanlegg, 

skole- og boligområde med gode solforhold og utsikt over Trondheimsfjorden. Området, hvor 

parken skal etableres, fremstår i dag som et dødt område og det finnes ingen tilsvarende anlegg i 

kommunen. I prosjektet vil vi vektlegge bærekraft – både sosialt, miljømessig og økonomisk.   

 

Målgruppe 

Målgruppen for parken er alle fra 0-100 år, men hovedfokus på barn og unge som ønsker å drive 

med egenorganisert fysisk aktivitet. Egenorganisert fysisk aktivitet foregår på utøverens egne 

premisser, ofte i tett tilknytning til natur. Det er stort frafall fra organisert idrett, og mange finner 

seg aldri til rette i slike idretter. Det er derfor et stort behov for å etablere anlegg for egenorganisert 

fysisk aktivitet for å kunne gi et tilbud til alle som ønsker å være fysisk aktiv. I tillegg er det et 

sterkt behov for en naturlig møteplass for kommunens innbyggere, på tvers av generasjoner. Parken 

vil inneholde store grøntområder slik at den oppleves som estetisk fin og gir følelse av å være tett 

på naturen. En aktivitetspark vil bidra til å fornyelse av bygda, et sosial samlingssted for mennesker 

i alle aldre og økt fysisk aktivitet blant barn og unge som ønsker å delta i egenorganisert idrett.  

 

Brukermedvirkning 

Skaun kommune har gjennomført en bred og inkluderende brukermedvirkning. 

Brukermedvirkningen har favnet alt fra barneskoleelever til allmøte i pensjonistforeninga, og den 

høye grad av brukermedvirkning har bidratt til å styrke kvaliteten og vinklingen gjennom hele 

prosjektet. 

 

Buvik pensjonistforening, Buvik idrettslag og idrettsrådet i Skaun har vært en del av 

arbeidsgruppen i forbindelse med planleggingen av parken. Buvik pensjonistforening ønsker å 

bruke aktivitetsparken til organiserte treninger ukentlig. Videre ønsker Buvik idrettslag å bruke 

anlegget til alternativ organisert trening for sine utøverne, tilrettelagt trening for de som har skade. 

Skaun idrettsråd ser behovet for å tilrettelegge for de som ikke finner seg til rette eller faller utenfor 

den organiserte idretten, og har derfor vært veldig engasjert i arbeidet med aktivitetsparken. Les 

mer om brukermedvirkningsprosessen i vedlegget.  

 

Aktivitetsparken som læringsarena 

I prosjektet har vi hatt god dialog med Buvik barneskole (med plass til 700 elever). Skolen ligger 

rett ved området hvor parken skal etableres. Buvik skole ønsker å bruke aktivitetsparken som 

læringsarena for sin undervisning. Skolen og lærere står i dag fritt til å ta i bruk fysisk aktivitet som 

del av undervisningen og skolehverdagen, og dette handlingsrommet ønsker Buvik skole å benytte 

seg av. Sammen med Buvik skole vil vi kartlegge hvilke tiltak som bør gjennomføres for å gjøre 

parken egnet for undervisning. 



 

 

Det er mål om at parken skal tilrettelegge for gode naturopplevelser. Det man blir glad i, hegner 

man om og tar vare på. Naturbruk er derfor kilde til godt naturvern. Kjennskap til og erfaring med 

natur i oppveksten er ofte en forutsetning for naturopplevelser i voksen alder. Parken kan gi den 

enkelte et forhold til og økt kunnskap om naturen, som igjen kan gi økt vilje til å ta miljøvennlige 

valg i hverdagen. Skolesektoren har en sterk posisjon for å øke bevisstheten, kunnskapsnivået og 

engasjementet for klima og miljø blant den unge befolkningen. På bakgrunn av dette ønsker Buvik 

skole å legge til rette for at elevene får kjennskap og erfaring med natur ved at de bruker områdene 

rundt skolen, deriblant aktivitetsparken. Videre kan parken brukes til undervisning for å øke 

kunnskapen om klimatilpasning, naturmangfold, vannhåndtering og lignende. Les mer om 

bærekraftig anleggsutbygging under.  

 

Bærekraftig anleggsutbygging 

Bærekraft står sentralt i prosjektet med spesielt fokus på miljømessig bærekraft. Det er behov for 

mer kunnskap og kompetanse innen bygging av bærekraftige idretts- og friluftsanlegg, både lokalt 

og nasjonalt, og Skaun kommune vil bidra å øke dette kunnskapsnivået. Denne høsten skal vi 

gjennomføre to mulighetsstudier knyttet til miljø og klima. Vi er en av få kommuner i Trøndelag 

som har fått tilskudd fra Miljødirektoratet til gjennomføring av slike prosjekter. Den ene studien 

skal se på hvordan vi kan utforme aktivitetsanlegg som kan bidra til å dempe de negative effektene 

av klimaendringene og dermed begrense skadeomfanget av endret klima i fremtiden. Den andre 

studien skal kartlegge mulige klimagassreduserende tiltak ved bygging av parken. Resultatene vil 

brukes bevisst og aktivt i planlegging og utforming av aktivitetsparken. Både Trøndelag fylke og 

Senter for anleggsteknologi (SIAT) ved NTNU vil være med på prosjektet. I tillegg vil ha fokus på 

å velge produkter som ikke inneholder miljøgifter og sprer mikroplast, elementer som er av 

kvalitet, naturmangfold og at aktivitetsparken tilrettelegges slik at den er tilpasset det endrede 

klimaet i fremtiden.  

 

Videre vil vi sikre sosialt bærekraft ved å lage en park som er tilgjengelig for alle, uavhengig av 

alder, kjønn, funksjonsnivå og sosial bakgrunn. Vi vil sikre at innholdet i parken skal gjenspeile de 

faktiske behovene og ivareta den idrettsfunksjonelle kvaliteten. Kostnader knyttet til prosjektet vil 

kontinuerlig vurderes opp mot budsjett for å sikre økonomisk trygghet.   

 

 

Rammer for prosjektet 

Per dags dato er totalrammen for prosjektet på 4,4 millioner. Det inkluderer forprosjekt, 

detaljprosjekt og utførelse. 2,2 millioner er tilskudd fra tilskuddsordningen “Nyskapende 

aktivitetsarenaer” fra Kulturdepartementet og Skaun kommune går inn med 2,2 millioner i 

egenkapital. Samtidig som vi søker tilskudd fra Gjensidigestiftelsen, søker vi tilskudd fra 

Sparebank1 MSN. Se budsjett for mer info om søknadssum. Vi har som mål om parken vil 

ferdigstilles i løpet av 2021.  

 

Muligheter ved tilskudd fra Gjensidigestiftelsen 

Et tilskudd fra Gjensidigestiftelsen vil gå til å finansiere bygging av aktivitetsparken. Tilskudd vil 

gi muligheter for utvidelse av parken med grøntområder og i enda større grad legge til rette for 

undervisning og bærekraftig anleggsutbygging. Å gjøre parken enda mer egnet for undervisning 



 

kan for eks. være å bygge et amfi, et enda større ly og le område, gjennomføre tiltak som styrker 

naturmangfoldet, etablere flerfunksjonelle anlegg som både er egnet for aktivitet og kan øke 

bevisstheten rundt klimaendringene.  

 

Et av hovedfunnene i brukermedvirkningen var at grønne områder var viktig for at innbyggerne 

skulle bruke/ trives i parken, og at parken opplevdes estetisk fin. Dette var spesielt viktig for barna 

og ungdommen. Det var også viktig at flere kan bruke parken samtidig uten å føle at man havner i 

konflikt med andre.  Derfor er det viktig at vi tør å bygge en stor nok park som tilrettelegger for at 

flere ulike brukergrupper kan henge der samtidig uten å forstyrre hverandre. Finalebanen i 

Trondheim er et godt eksempel på dette. Vi har stort område å ta av for å utvide parken, men vi 

mangler finansiering. Tilskudd kan gå til å etablere grøntområder og beplanting for å både øke 

volum i parken og for sikre at parken oppleves som fin, og evt. tiltak knyttet til å styrke 

naturmangfoldet i området.   

 

Kort oppsummert vil et tilskudd øke kvaliteten på parken og gjøre den mer egnet for undervisning 

for skoleelever, både mtp. undervisning i tradisjonelle skolefag, men også kunne øke bevisstheten 

og kunnskap om klima og miljø. Vi tror og håper at parken vil være en kjempesuksess og den vil 

bli den mest populære møteplassen i Skaun kommune. Kommunen vil presisere at et eventuelt 

tilskudd ikke vil gå med til drifting av parken.  

2. Søker 

Søker: Skaun kommune 

Organisasjonsnummer: 939 865 942 

Kontonummer: 8601 38 05689 

Kontaktinformasjon Skaun kommune 

Jartrud Marie Åsvold 

idrettskonsulent 

mobil: 958 251 42 

mail: jartrud.marie.asvold@skaun.kommune.no 

3. Presentasjon av prosjektet 

 

Les mer om prosjektet i eget vedlegg (Forprosjekt aktivitetsparken i Buvika). Der står det 

informasjon om:  

• prosjektbeskrivelse med behovsvurdering 

• tegninger og kostnadsoverslag 

• finansieringsplan 

• redegjørelse og ivaretakelse av brukergruppers medvirkning 

• eiendomsbekreftelse 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1fqj1dJv_ZdyL21pmDBlAGkDLJ6aEAKif/view?usp=sharing


 

 

3. Budsjett 

 

Enkelt budsjett for bygging av aktivitetspark* 

Utgifter (eks. mva) 
 

Inntekter (eks. mva) 
 

Kostnadsoverslag aktivitetspark utført av 

Asplan Viak 
4, 4 mill  Egenandel Skaun kommune 2,2 mill 

  
Tilskudd fra “Nyskapende 

aktivitetsanlegg” 

2,2 mill 

Økt kvalitet på rulleanlegg og utvidelse av 

park 
500 000,- Tilskudd fra Sparebank1 SMN 500 000 

Økt kvalitet på parken ved at det tilrettelegges 

for friluftsliv og læring.  
500 000,- Tilskudd fra 

Gjensidigestiftelsen  
500 000 

Sum 5,4  mill 
 

5,4 mill 

 

*For mer detaljer, se prosjektskisse vedlagt.  

 

Skaun kommune søker med dette kr 500 000,- til å delfinansiering av aktivitetspark i 

Buvika i Skaun kommune. 
 

4. Bilder 

Vi har samarbeidet med Asplan Viak i forbindelse med forprosjektet. De har laget flotte skisser 

som illustrere hvordan aktivitetsparken i Buvika kan utformes.  

 



 

Alternativ 1 (gitt at vi får tilskudd fra Sparebank1 SMN) 

 
Bilde viser aktivitetspark med skateanlegg i betong hvor det kan plassere flyttbare elementer i stål.. 

Her ser man også mulighetene for utvidelse av park.  

 

 

 

 

 

 



 

Alternativ 2 (uten tilskudd fra Sparebank1 SMN) 

 
Bilde viser en aktivitetspark med ulike elementer og det vi kaller “scoot-anlegg”.  

 

 

5. Overordna mål for prosjektet 

MÅL- Skaun kommune skal ha et tilbud til alle som ønsker å være aktive, både for de som ønsker å delta i 

tradisjonelle idretter og de som ønsker delta i egenorganiserte idretter.  
 

MÅL- Skaun kommune skal ha naturlige, åpne og universelle møteplasser for alle innbyggerne i 

kommunen/ på tvers av generasjoner.  

 

MÅL- En aktivitetsvennelig samfunn der alle uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå og sosial bakgrunn 

gis mulighet til bevegelse og fysisk aktivitet.  
 

MÅL- Alle anlegg skal bygges med høy funksjonell kvalitet som har høyt brukspotensiale.  

 

MÅL- Grønne områders evne til å dempe negative effekter av klimaendringer brukes bevisst og aktivt i 

planlegging og utforming av de grønne områdene.  
 

MÅL- Utforme aktivitetsanlegg slik at de kan være med på å dempe negative effekter av klimaendringer. 

Arealutnyttelse og flerbruk skal vurderes aktivt i planlegging og utforming av aktivitetsanlegg.  

 



 

MÅL-Aktivitets- og friluftsområder tilpasses endrede klimaforhold.  

 

 
MÅL- Få større andel av innbyggerne i Skaun kommune i fysisk aktivitet/ oppfylle de nasjonale 

anbefalingene om fysisk aktivitet (ved å gi de et større breddetilbud).  
 

MÅL- Det gjennomføres bred og grundig brukermedvirkning med alle målgrupper i forbindelse med 

byggeprosjekter. Resultatene skal brukes brukes bevisst og aktivt i planlegging og utforming av 

aktivitetsanleggene.  
 

MÅL- Utforme aktivitetsanlegg som er egnet som lærearena for skoler.  

 
 
 
 
 
 
 


