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Bakgrunn for søknaden 

Krøderen er det største tettstedet i Krødsherad kommune. Tettstedet ligger ned i sørøst 

enden av innsjøen Krøderen og er mest kjent for Krøderbanen som i sin tid var en del av 

hoved forbindelsen mellom øst og vest, men som i dag er en populær turistattraksjon. 

Tettstedet består blant annet av barneskole, ungdomsskole, barnehage og idrettshall. De 

som bor på Krøderen, er stolte av tettstedet sitt og opptatte av å holde det pent i tettstedet 

sitt. 

Som nevnt i søknaden vil aktivitetsparken ha en beliggenhet tett inntil barne- og 

ungdomsskolen, barnehagen, idrettshallen, skøytebanen, lysløypen, kunstgressbanen, 

gapahuken, frisbeegolfbanen og ball bingen. Aktivitetsparken vil være åpen og tilgjengelig, 

samt være universelt utformet. På grunn av nærhet til skole og barnehage vil 

aktivitetsparken bli brukt mye før skolen starter om morgenen, på dagtid og selvsagt på 

ettermiddag og kveld. Parken vil være i gangavstand for alle som bor på Krøderen og lett 

tilgjengelig med kollektivtransport for de som bor i omkringliggende bygder. I tillegg vil 

parken ha et nedslagsfelt som brer seg langt utover Krøderen. Det går buss frem og tilbake 

fra Noresund og andre nærliggende tettsteder på ettermiddagen, samt at det er innenfor 20 

minutter i bil fra Norefjell.  

Trivsel og tilhørighet i nærområdet som barn og unge forholder seg til i det daglige er veldig 

viktig for oppvekst, psykisk- og fysisk helse. I Ungdata undersøkelsen (gjennomført på 

ungdomsskole og videregående skole) som ble foretatt i Krødsherad i 2017 svarer 60 % at de 



er litt eller svært fornøyd med nærområdet sitt, dette er lavere enn sammenlignbare 

kommuner. Når det gjelder tilbud til ungdom i nærområdet sitt så er bare 26 % av 

ungdommene i Krødsherad fornøyd eller svært fornøyd med 3-4 av tilbudene. Dette er svært 

lavt sammenlignet med andre kommuner. Det positive er at 91 % svarer at de opplever det 

som trygt eller svært trygt å ferdes i nærområdet på kvelden. Svarene i Ungdata 

undersøkelsen viser at det er et stort behov for å skape møteplasser for barn og unge. 

Videre er det viktig å skape møteplasser hvor man kan opptre på likefot uten å bli 

stigmatisert. Denne aktivitetsparken vil være viktig for barn og unges livskvalitet på tvers av 

alder og kjønn.  

Krøderen Velforening er klare for å ta på seg den store dugnads oppgaven som ligger i dette 

anlegget, og har flere ganger vist at de kan mobilisere inntil 100 personer på dugnader, samt 

mye maskiner som lastebiler, gravere, traktorer ol. Krøderen Velforening har også vist at de 

har stor gjennomføringsevne på prosjektene de tar på seg. Medlemmene i velforeningen ser 

frem til å ta fatt på denne dugnaden. 

 

Oppfyllelse av kriterier 

 Innovasjon og nyskapning  

 

Helårsbruk  

Aktivitetsparken på Krøderen vil være nyskapende og innovativ. I denne regionen 

finnes ikke noe lignende aktivitetspark som inviterer til helårsbruk. Terrenget i 

parken er variert. Dette gir oss muligheter som vi vil utnytte til å skape en morsom og 

spennende aktivitetspark for helårsbruk. 

 

Mange av barna er glad i å stå på ski og langrenn. Det er et godt vintermiljø i 

kommunen. Aktivitetsparken vil gi en unik mulighet til å drive skiaktivitet som man 

vanligvis bare får gjort på Norefjell. Dette blir selvfølgelig i mindre skala, men på en 

annen side blir dette anlegget mer lavterskel og tilgjengelig for alle barn.  

 

Helårsbruken av anlegget er veldig viktig og har vært lagt vekt på i hele prosessen, 

også i arbeidet vi har gjort sammen med fremtidige brukere av anlegget. Sommer 

aspektet ligger naturlig i anlegget, men det skal utformes for at det også kan brukes 

på vinter. En del av denne tilretteleggingen er mulig siden parken ligger med helning 



på nord-vest siden slik at man på snowboard, ski eller med kjelke vil kunne få fart inn 

i anlegget.  

 
 

Det er lagt opp til en egen railpark i anlegget, men siden disse er flyttbare så er 

anlegget veldig dynamisk. En del av railene vil kunne kombineres i linjer med resten 

av anlegget.  

 

Parkour elementene er like aktuelle sommer som vinter. Vi er opptatt av at designet 

på parkour elementene skal fungere vinterstid med terrenget i området slik at 

elementene kan brukes til railing, wallrides, stepup og videre som elementer i 

forbindelse med hopp og linjer. De kan også brukes til ordinær parkour på vinteren, 

med snø og myk landing.  

 

 

Skateparken ligger slik til at elementene her vil kunne brukes om vinteren da det er 

en bakke inn mot anlegget som er fin å bruke til å hente fart på ski, snowboard eller 

andre skileker inn i parken. Ski/snowboard elementer har i utgangspunktet veldig lik 

utforming som elementer i skateparker.  

 



 
Pumptracken er også et anlegg der de dyktige og nybegynnerne kan være på samme 

arena, men de bruker anlegget på ulike måter. Det er et fint anlegg å utvikle seg i og 

er tilpasset barn og voksne i alle aldre. 

 

Disse aktivitetene er populære i området da mange av barna bruker dette på 

Norefjell gjennom vinteren. Siden dette anlegget er gratis å bruke og ikke krever 

heiskort, så vil dette anlegget inkludere enda flere mennesker og gi alle muligheter til 

å leke på samme premisser. 

 

 Det ligger også en skøytebane og langrennsløype i nærheten, slik at dette blir et 

område som vil være attraktivt med flere muligheter på vinteren.  

 

Det er belysning i området, men dette skal utbedres. Anlegget vil da være mulig å 

bruke på kvelden, samt etter skolen om vinteren. Dette vil bli et attraktivt 

samlingspunkt i helgene. Tilrettelegging for vinterbruken vil være viktig i 

anbudsfasen. Det legges opp til å gi barn, ungdom og lekne voksne mulighet til å 

kunne lage kreative flytveier gjennom parken også på vinterstid der man kombinerer 

flest mulig av elementene som beskrevet over. 

 

Barn og unge har gitt en del innspill på hvilke elementer anlegget skal inneholde, 

både med tanke på helheten og detaljer i anlegget. Medvirkningen har foregått 

gjennom at elevene har diskutert og gitt innspill fra hver klasse til 

elevrådsrepresentanten sin. I tillegg har det vært to faste representanter på 11-og 13 

år i arbeidsgruppa som har deltatt på alle møter og vært aktive i arbeidet. Videre har 

også ungdomsrådet i kommunen vært aktive pådrivere ovenfor politikere i forhold til 

arbeidet med aktivitetsparken. Videre prosess for medvirkning i detaljplanlegging 

beskrives lenger ned i dokumentet. 

 

Generasjons møteplass 

Anlegget skal være tilpasset alle nivåer. Nybegynneren skal trives og brukerne skal 

kunne utvikle seg i anlegget. Elementene i skateanlegget og pumptracken skal være 

bra for både skateboard, rollerblades, sparkesykkel og bmx.  Skateanlegget henger 

sammen med klatrestativene, parkour elementene og pumptracken.  Apparatene 

skal ha en enkel utforming som stimulerer til kreativitet og kan brukes av mennesker 



i alle aldre. De er solide og kan brukes på flere måter avhengig av barnas motorikk. 

Dette er viktig for å skape mye og variert aktivitet slik at brukerne kan variere 

aktivitet ofte, men samtidig være en del av hele gruppa som oppholder seg i parken. 

Det vil være sitteplasser mellom de ulike delene som gjør at man kan hvile og være 

sosial, men likevel oppleve tilhørighet. Deler av parken vil ha elementer som er mer 

tilrettelagt for godt voksne og eldre. Området blir satt sammen i tett samarbeid med 

eldrerådet, Krødsherad LHL og pensjonistforeningen. Eksempel på elementer kan 

være egenvekts apparater. Det vil være beplantning og lys i parken for å øke 

trivelsene for de som er der. Vi ser også på muligheten for å koble seg til et lydanlegg. 

 

Dette skal være en møteplass hvor alle har lyst til å være. Å høre barnelatter og 

snakke med barn, kan være gull verdt for eldre. Samtidig trenger mange barn mer 

voksenkontakt. Parken skal være en attraktiv generasjons møteplass som fremmer 

folkehelsen og skaper bånd på tvers av generasjoner 

 
Hele anlegget skal ha fokus på å være inkluderende. 

 

Et nyskapende element er også å involvere kulturinstitusjonen Krøderbanen i 

prosjektet. Krøderbanen er Norges lengste museum og en viktig del av Krøderens 

identitet. Vi kommer til å benytte skinner som rails, som handtak på elementer og 

trekke det inn der det er mulighet i resten av parken. På arbeidsverkstedet med barn 

og unge vil det bli en spennende oppgave å se på muligheter og ideer i samarbeid 

med Krøderbanen. Det vil også være mulig at ungdommene kan være med å 

dekorere deler av anlegget. 

  

 

 

 



 Lokalt engasjement og inkludering  

Krøderen velforening, Ungdomsrådet, Elevrådet og Krødsherad kommune har vært 

pådrivere i prosessen med å skape en aktivitetspark. Krøderen velforening har mange 

engasjerte medlemmer som frivillig vil bidra med å lede prosjektet, samt bidra med 

dugnadsarbeid for å bygge aktivitetsparken. Det er lokalbefolkningen i alle aldre som 

skal bygge aktivitetsparken på Krøderen. Det er et unikt eierskap og evne til å 

mobilisere i Krøderen Velforening. 

 

Det er en arbeidsgruppe som har har jevnlige møter for å utvikle innholdet i planene. 

I denne arbeidsgruppa sitter to elever fra skolen, en person fra kommunen, en 

pensjonist, to medlemmer fra Krøderen velforening og en lærer. Elevene har 

involvert elevrådet underveis, i tillegg har Ungdomsrådet i Krødsherad bidratt i 

arbeidet.  

 

I det videre arbeidet med detalj planlegging av aktivitetsparken vil eldre, skoleelever 

sammen med entrepenøren og fagpersoner gjennomføre arbeids verksteder.  

 

Vi har tett dialog med skolen slik at det blir gjort i skoletiden og mange har mulighet 

til å bidra. Det vil bli et opplegg hvor vi deler elevene inn i mindre grupper slik at det 

blir lett å komme med innspill. Videre må det være aktiviteter med klare hensikter og 

mål for hva som ønskes oppnådd i arbeidsverkstedene. I tillegg skal vi ha med oss 

aktører som viser elevene hvilke muligheter som finnes når man skal bygge en slik 

park. Måten vi gjennomfører en slik involverende prosess er avgjørende for å sikre at 

vi skaper en park som har de elementene som barn og unge ønsker. I tillegg vil man 

vektlegge og involvere jentene i utvikling av aktivitetsparken. Det er svært viktig at 

jentene på et tidlig tidspunkt bidrar med hva som er viktig for dem, slik at dette blir 

en møteplass hvor jentene også tar plass og er aktive. Det vil være naturlig å lage 

noen egne jentegrupper på arbeidsverkstedet. I tillegg må man ha hensiktsmessige 

aktiviteter på arbeidsverkstedet for å sikre gode innspill fra jentene.  

 

Videre vil man også involvere LHL treningsgruppe, pensjonistforeningen, samt rådet 

for eldre og funksjonshemmede i Krødsherad for å vise hvilke muligheter det er. Det 

er viktig at de eldre i kommunen får eierskap til parken og føler at dette også er en 

arena hvor de kan være aktive og sosiale. Det må arrangeres arbeidsverksted for de 

nevnte gruppene for å få deres bidrag inn i detaljplanleggingen, slik at man treffer 

med elementer som gjør at de vil være i parken. 

 

 Drift og vedlikehold i minst 20 år 

Anlegget vil bli bygd som et samarbeid mellom Krøderen velforening og Krødsherad 

kommune. Krødsherad kommune er eier av anlegget. Krøderen velforening vil stå for 

daglig drift og vedlikehold. Hele anlegget er utformet for å være mest mulig 

vedlikeholdsfritt. Godkjenning av elementer og sertifisering vil gjøres av kommunen i 

forbindelse med at de gjør dette med lekestativer i skolen. Avtalen mellom 

kommune, velforening og Krødsheradhallen har en varighet på 40 år. 



 Informasjon om planlagt byggestart 

 

Planlagt byggestart er 1.mai 2020. 

 

 Økonomi. Kostnadsoverslag og finansieringsplan 

 

Dette er beskrevet i søknaden og i oversikt dugnadsinnsats. 

 

 Tegninger av anlegget og situasjonsplan 

 

Se vedlegg. 

 

 Kontaktinfo for prosjektet 

 

Prosjektgruppe med navn, bakgrunn og kompetanse. 

 

Navn: Lars Erik Hoff  

Befal i Ingeniørvåpenet avd maskintropp med vei og anlegg som hoveddel. 3 år i 

tømrerfirma. 6 år prosjektleder for kommunale bygg og anlegg. Prosjektleder for 

kunstgressbanen i Krødsherad kommune i 2016/2017. Selvstendig næringsdrivende 

innen bygg og anlegg siden 2003 til 2019. Daglig leder siden 2008 i montasjefirma og 

prosjektleder bygg. 

 

Navn: Åse Marit Hovden.  

Utdanning innen idrett, fysioterapi, prosjektledelse, prosessledelse og folkehelse. Har 

mye erfaring med å jobbe med prosjekter som har fokus på involvering, innovasjon, 

fysisk aktivitet, kosthold, helse og utdanning. Spesielt prosjekter av helsefremmende 

og forebyggende karakter. 

 

Navn: Jørgen Halvorsen.  

Har jobbet i anleggsbransjen fra 1999 både med å lede prosjekter, samt å jobbe på 

prosjekter. Har kompetansebevis på gravemaskin, bulldosere, hjullaster, dumper og 

truck. Har førerkort på lastebil. Er anleggsrørlegger og har sertifikat på sveising på VA 

rør (PE rør). Driver i dag eget selskap innen grunnarbeid, boring og fjellsprenging 

 

Navn: Geir Bottolfs 

Har bakgrunn fra arbeid med organisering, jobbet noen år som grunnarbeider i 

Hæhre og er utdannet pedagog og bachelor i Idrett administrasjon og ledelse. Samt 

flere års erfaring med jobbing rundt aktiviteter.  

 

Navn: Dan Ole Stensvik.  

Har jobbet i anleggsbransjen siden 2002. Oppbygging av store industritomter, store 

samferdsels prosjekter (vei og jernbane) og pukkverk. Har fagbrev som fjellarbeider. 

Har kompetansebevis på gravemaskin, bulldosere, hjullaster og dumper. 



 

Navn: Geir Waaler 

Geir er en aktiv pensjonist med bakgrunn som oppvekstsjef i Krødsherad Kommune. I 

dag vier Geir sine ressurser til frivillig arbeid som distriktsleder i Buskerud Røde Kors. 

Geir er praktisk anlagt. 

 

Navn: Erik Bjøre 

Krødsherad kommunes representant i prosjektgruppa. Erik Bjøre er skogbrukssjef i 

Krødsherad, men er også engasjert på mange andre arenaer i og utenfor jobben i 

kommunen. 

 


