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 Sammendrag 

 Gjennom systematisk og helhetlig planlegging ønsker 
Valnesfjord Helssportssenter (VHSS) å bygge opp et 
innovativt og nyskapende modellområde for aktivitet og 
deltakelse i friluft.  

 Ved å kombinere aktivitetstilbud med kulturelle verdier 
og tradisjoner, moderne materialbruk, ny teknologi, 
nyskapende arkitektur og design, ønsker VHSS å etablere 
utearealene som et foretrukket visningssted nasjonalt og 
internasjonalt, og som dokumenterbart modellområde 
for universell utforming og tilpasset fysisk aktivitet (TFA) 
i friluft med spesielt fokus på barn og unge.  

 Nærhet til innfallsport for Sjunkhatten nasjonalpark, 
arbeidet med etablering av Sjunkhatten folkehøyskole, 
etableringen av AktivUng-Nasjonal kompetansetjeneste 
for barn og unge med funksjonsnedsettelser og 
allmennhetens utstrakte bruk styrker mulighetene for 
samarbeid om et helhetlig og inkluderende 
friluftsområde i Øvre Valnesfjord. 

 VHSS vil opprettholde og videreforedle mål og verdier 
knyttet til likeverd, universell utforming og naturvennlig 
tilrettelegging. VHSS ønsker å kommunisere verdiene 
rundt det å ha et tilgjengelig samfunn; se 
enkeltmennesket! 

 Mulighetsskissene for delområdene  gir med bakgrunn i 
innspill fra pasienter og ansatte beskrivelse av dagens 
situasjon og mulighetsbilder på karakter:”Hva kan det 
bli” og funksjoner: ”Hva kan det romme?”. 

 

 Mål for skissene av inkluderende sti og løypenett er 
likeverdige muligheter til å:  

– komme til områder med spesielle naturkvaliteter. 

– være i natur; få gode naturopplevelser. 

– komme til aktivitetsområder. 

– bruke stien som aktivitets og treningsarenaer i seg 
selv. 

 Mulighetsskissene for trafikk og parkering beskriver et 
tydelig skille mellom parkering-/trafikkareal og 
aktivitetsareal. Organiseringen av trafikk og 
parkeringsareal skal gi tydelige signaler på VHSS fokus på 
aktivitet, deltakelse og folkehelse. 

  For skiltplan skisseres et mål om en helhetlig og 
innovativ strategi og standard for informasjonstavler, 
skilt, ledelinjesystem og belysning.  

 

 ”likeverdige muligheter og reell deltagelse” 
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 Bakgrunn 

 VHSS har gjennom mange år vært et godt visningssted 
for hvordan en kan tilrettelegge for, og inkludere alle i 
aktivitet.  Det er nå skapt mulighet  og behov for å 
utvikle senterets uteområder ytterligere.  

 Gjennom systematisk helhetlig planlegging er det nå et 
ønske om å styrke tilpasset fysisk aktivitet i friluft som 
en viktig del av behandlingstilbudet ved institusjonen 
med spesielt fokus på barn og unge.  

 Tilrettelegging for friluftsliv er den mest 
kostnadseffektive metoden for å øke aktivitet og 
deltakelse i et folkehelseperspektiv. Tilgang til turstier og 
sosiale møteplasser i friluft er dokumentert og anbefalt 
fremfor kostnadskrevende idrettsanlegg. Vi ønsker nå å 
styrke utendørsaktivitet ytterligere for å nå kvalitets- og 
produksjonsmål for VHSS-og samfunnet. 

  

 Valnesfjord Helsesportssenter har gjennom sin FOU 
strategi ambisjon om;  

  ”VHSS skal markere seg med forsknings- og 
 utviklingsarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå 
 innenfor habilitering, rehabilitering, arbeidsrettet 
 rehabilitering og sykdomsforebyggende og 
 helsefremmede arbeid, med særlig vekt på friluftsliv, 
 aktivitet og deltakelse”  

http://vhss.no/?ac_id=115   

   

  

  
 

 

 

 

  

 Etableringen av AktivUng-Nasjonal kompetansetjeneste 
for barn og unge med funksjonsnedsettelser ved VHSS 
gjør at modellområder i friluft kan være med å ivareta 
nasjonale behov for erfaringer og kunnskap om 
utforming av inkluderende utearealer.  

 Hovedmål AktivUng: 

  ”Løfte kunnskaps og kompetansenivået nasjonalt og 
 lokalt til et slikt nivå at alle-brukere, tjenesteytere, 
 politikere, forskere-har den kunnskapen som er 
 nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og 
 reell deltagelse for barn og unge med 
 funksjonsnedsettelser.”     

  www.aktivung.no  
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 Uteområdene til VHSS grenser naturlig opp mot en av 
hovedinnfallsportene til Sjunkhatten nasjonalpark-
barnas nasjonalpark og utgjør samlet et stort nærtur- og 
aktivitetsområde for både institusjonen og 
allmennheten. VHSS har gjennom sitt 
samfunnsengasjement jobbet for mulig tilrettelegging i 
og ved Sjunkhatten nasjonalpark.  

 Rapport pilotprosjekt 2009-2010: 
http://vhss.no/?dfi=1_VHSSrapport02-
2010.Friluftslivforfunksjonshemmede-
Sjunkhattennasjonalpark.pdf  

 Arkitektkonkurranse avholdt i forhold til utforming av 
innfallsportene til nasjonalparken: Vinnerforslaget samt 
andre forslag: http://vhss.no/?dfi=Saivu.pdf   
http://www.arkitektur.no/?nid=227172 

  

 Det jobbes aktivt med planer om etablering av 
Sjunkhatten folkehøgskole tett knyttet opp mot 
Nasjonalparken og VHSS, der inkludering av mennesker 
med funksjonsnedsettelser står sentralt.   

 Samlokalisering og sambruk av arenaer og natur i tillegg 
til allmennhetens utstrakte bruk av området styrker 
mulighetene for utvikling av uteområdet i øvre 
Valnesfjord til et modellområde av nasjonal og 
internasjonal interesse.  

  

  

 Organisering 

 I prosjektet er det gjennom interne prosesser (eks: 
dialogkafe, internundervisning, team- og 
avdelingsmøter, vandringer og samtaler med ansatte, 
pasienter og besøkende) samlet innspill på behov for 
både eksisterende og nye områder, funksjoner og 
aktiviteter. Brukere på habilliterings- og 
rehabiliteringsopphold har også gjennom 
evalueringsmøter og ved utfylling av pasienttilfredshets 
skjema (PES-skjema) gitt gode og konstruktive 
tilbakemeldinger på behov. Gjennom dette arbeidet har 
alle fagområder og mange pasienter hatt mulighet til å 
bidra. Innspillene danner grunnlaget for 
mulighetsskissene i dokumentet.  

  I tillegg er områdene dokumentert gjennom film og 
bilder både på barmark og vinterstid.  

 Prosjektet har vært internt finansiert.  

  

 Styrings- og prosjektgruppe: 

 Styringsgruppe: Tove Bergkvist (Teamsjef habilitering) , 
Hanne Jakobsen (Teamsjef rehabilitering), Ørjan Sletten 
(Servicesjef) og Trond Bliksvær(Leder FoU og AktivUng).  

 Arbeidsgruppe: Inger Sjøberg(friluftspedagog 
habilitering), Henry Tune (leder teknisk), Kjetil Tennebø 
(Idrettspedagog rehabilitering) og Yvette Hoel 
(fysioterapeut rehabilitering).   
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 Overordnede mål for modellområdet 

 VHSS ønsker å etablere utearealene som et foretrukket 
visningssted nasjonalt og internasjonalt, og som 
dokumenterbart modellområde for universell utforming 
og tilpasset fysisk aktivitet i friluftsområder med spesielt 
fokus på ivaretakelse av barn og unge.  

 VHSS ønsker å bygge opp et modellområde for aktivitet 
og deltakelse i friluft ved å kombinere aktivitetstilbud 
med kulturelle verdier og tradisjoner, moderne 
materialbruk, ny teknologi, nyskapende arkitektur og 
design.  

 I utbyggingsprosjekter tilrettelegges det vanligvis for god 
landskapstilpasning i overgang mellom hus og terreng. Vi 
vil sette tilpasset fysisk aktivitet som målrettet 
virkemiddel inn i et landskap – aktivitetsperspektiv for 
alle utearealene.  

 Målgruppe 

• Brukere/pasienter (deltakelses- og mestringsarena) 

• Profesjonelle/tjenesteytere (pedagogisk arena) 

• Allmennheten (samfunnsrollen – eksempel til læring og 
overføring-folkehelse) 

• Forskning (Kunnskaps- metode- og fagutvikling) 

  

  

  

 

 Aktivitets- og oppholdsarenaer 

 Oppbygningen av områdene har som mål å legge til rette 
for og stimulere til aktivitet for alle brukergruppene på 
VHSS og allmennheten. Dette gjelder både fri lek, 
tilpasset fysisk aktivitet og arenaer for stillhet og 
refleksjon. Målet er at arenaene skal gi den enkelte 
muligheter til reell deltakelse og opplevelse av mestring. 
I tillegg vil vi legge til rette for inkluderende møteplasser 
og sosiale arenaer på tvers av generasjoner og 
funksjonsnivå. Mulighetene for nærhet til natur og 
rekreasjon skal kombineres med ulike behov for rolige 
eller mer action pregede aktiviteter. 

 Pedagogiske arenaer 

 Aktivitetsområdene skal være eksempelområder med 
innhold. Ved å utvikle områdene med et bevisst forhold 
til pedagogisk tilrettelegging har vi som mål å være et 
kompetansesenter for personer med 
funksjonsnedsettelser både nasjonalt og internasjonalt. 
Gjennom vår kontakt med blant andre skoler, 
brukerorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner , 
helseinstitusjoner  og andre private og offentlige 
instanser er målet at erfaringer og kompetanse 
videreformidles til der folk bor. Bruken av arenaene på 
VHSS skal kunne komme til nytte lokalt. Områdene vil 
også være viktige pedagogiske arenaer vinterstid, en tid 
på året aktivitetsnivået i befolkningen generelt er lavere.  
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 Nyskapende arenaer 

 Vi ønsker å kombinere tradisjonelle kulturelementer, 
materialvalg og ny teknologi med prinsippet om 
universell utforming. Generelt vil tema som 
landskap/terreng, underlag, sol/skygge, klima, 
vegetasjon og design/form være i fokus. Vi anser dette 
som et pionerarbeid, der målet er at design, utforming 
og funksjonalitet gjør uteområdene til nyskapende 
modellarenaer som andre typer samfunnsinstitusjoner 
(eks: barnehager, barneskoler, idrettslag, frivillige 
foreninger, utdannings- og helseinstitusjoner) kan nyte 
godt av i utformingen av inkluderende uteraeal.  

  

 Forskning  og utvikling 

• Utearealene som en kvalitativ forskningsarena knyttet til 
metodeutvikling, spesielt for effekt i habilitering av barn 
og unge. Blant annet kartlegging av effekt/betydning for 
aktivitetsnivå og deltakelse.  

• Kartlegge måleinstrumenter som gir indikatorer for 
deltakelse, og som egner seg for barn og unge.  

• Følge opp arenaene gjennom systematisk 
dokumentasjon, tilbakeføring av resultater, samt 
formidling av erfaringer gjennom rapporter/artikler.  

• Bygge ytterlige opp og dokumentere kunnskap om 
tilpasset fysisk aktivitet i friluft. 
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 Områdeavgrensning 

 Avgrensningen av området som omhandles er i 
hovedsak gjort i forhold til eierforhold/råderett som 
VHSS har. Området strekker seg i sør og øst til våtmark 
og små åser innrammet av asfaltert vei/lysløype og 
Storelva. I nord og øst er området innrammet av 
kommunal vei og Storelva. I nordøstlig del er det i 
delområde 13 ( se s 44) skissert funksjoner på grunn 
forvaltet av Statsskog. Totalt er området ca 425 mål med 
en bygningsmasse på ca. 12000 kvadratmeter.  

 Overføringsverdi til andre områder 

 Overføringsverdien ved tilrettelegging av nærområdet vil 
være stor for en helhetlig utviklingen av arealer utenfor 
avgrenset område. Det er naturlig å samhandle om både 
fysisk- og pedagogisk tilrettelegging med andre aktører i 
Øvre Valnesfjord.  

 Eks: Skisser og utredninger i forbindelse med 
tilrettelegging ved Fongenhytta, innfallsporten til 
Sjunkhatten nasjonalpark samt inn i nasjonalparken er 
godt dokumentert i pilotrapport, arkitekttegninger, 
forvaltningsplan, fylkesdelplan og NINA-rapport 839. I 
tillegg er arbeidet med etablering av Sjunkhatten 
folkehøgskole godt i gang. 
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Del 2 Overordnet 

Likeverd, universell utforming og naturvennlig 
tilrettelegging 
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 Refererer i denne delen til dokumenter, aktører og 
samarbeidspartnere i arbeidet med å opprettholde og 
videreforedle mål og verdier knyttet til likeverd, 
universell utforming og naturvennlig tilrettelegging.  

 I hovedsak er dette knyttet opp mot utviklingen av 
uteområdet, men gir også mange innspill på krav og 
anbefalinger som hjelper og stimulerer oss til å 
kommunisere verdiene rundt det å ha et tilgjengelig 
samfunn; se enkeltmennesket! 

 

 Likeverd 

 ”Tillit – Respekt – Likeverd - Kvalitet – Samhandling” 

   ”Verdiene skal være synlige i handlinger og aktiviteter 
 som gjennomføres og skal oppleves som reelle 
 grunnpilarer i måten vi oppfører oss på, måten vi 
 handler på og holdninger vi har.”  

     Strategiplan VHSS 2008-2012 

 Case VHSS: Vi er klar for hyttetur. Før oppstart forklarer 
vi veien: ”De som bruker rullestol tar bilveien første 
kilometeren mens de som kommer frem på sti tar den 
naturskjønne ruta langs elva”. ”Så møtes vi og beveger 
oss samlet siste kilometeren”.  

 Med 400 meter forlengelse av tilrettelagt sti langs elva 
kan alle få likeverdige naturopplevelser! 

    

  

 

  

 

  

 Diskriminerings og tilgjengelighetsloven (2009) 

 Loven legger føringer for offentlige og private aktørers 
ansvar for å legge til rette for et tilgjengelig samfunn.  

 § 1. Formål  

 ” Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre 
like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for 
alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre 
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.  

  Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte 
funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.” 

    

 § 9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) 

 ”Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for 
å fremme universell utforming innenfor virksomheten. 
Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot 
allmennheten.” 

 ”Med universell utforming menes utforming eller 
tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene 
slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes 
av flest mulig.” 

  

 Rundskriv om universell utforming i diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven (2010) klargjør hvordan plikten jmf. 
§ 9 om universell utforming i diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven skal forstås : 
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Universellutfor
ming/RETTEtRundskrivDiskriminering.pdf  
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 Universell utforming(UU) 

 ”Universell utforming er utforming av produkter og 
omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle 
mennesker, i så stor utstrekning som mulig uten behov 
for tilpasning og spesiell utforming”   

   

 Syv prinsipper for universell utforming 

  1. Like muligheter for bruk 

 2. Fleksibel i bruk 

 3. Enkel og intuitiv i bruk 

 4. Forståelig informasjon 

 5. Toleranse for feil 

 6. Lav fysisk anstrengelse  

 7. Størrelse og plass for tilgang og bruk 

    The Center for Universal Design ved  
   North Carolina State  University, USA 

 http://www.ncsu.edu/project/design-projects/udi/  

 

 Det finnes krav og anbefalinger til Universell Utforming 
av bygg og uteområder, men vårt utgangspunkt er at UU 
er et gode for alle. VHSS ønsker at fokus på design, 
brukermedvirkning og nytenkning bidrar til at 
uteområdene blir et gode, høyt verdsatt av alle. Ikke 
arenaer og soner preget av særtiltak og plikter.  

   

  

  

 

 

 

 

 

 Noen viktige faginstanser, dokumenter og lovverk 

 Deltasenteret: (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) 
Statens kompetansesenter for deltakelse og 
tilgjengelighet. Deltasenteret arbeider for at personer 
med nedsatt funksjonsevne skal delta i samfunnet på 
linje med andre. Sentralt i Deltasenterets arbeid står 
universell utforming og brukermedvirkning: 

 http://www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret/  

  

 Universell Utforming:  

 Nettstedet universell utforming er informasjonskanal for 
Regjeringens handlingsplan for universell utforming og 
økt tilgjengelighet 2009 - 2013. 
Handlingsplanen koordineres av Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet: 

 http://universell-utforming.miljo.no/  

  

 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og 
økt tilgjengelighet 2009-2013. Norge universelt 
utformet 2025 

 Handlingsplanen for universell utforming og økt 
tilgjengelighet skal bidra til et universelt utformet 
samfunn. Tilgjengelighet for personer med nedsatt 
funksjonsevne er sentralt: 

 http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Planer/2009/N
orge%20universelt%20utformet%202025%20web%20en
delig.pdf  

 Et av målene for handlingsplanen er at alle kommuner 
skal ha minst et tilrettelagt friluftsområde for allmenn 
bruk innen 2013.  
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 Plan- og bygningsloven 

 Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i 
plan- og bygningsloven 2008. Prinsippet om universell 
utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det 
enkelte byggetiltak. Erfaringskompetansen til personer 
med nedsatt funksjonsevne/brukermedvirkning er 
fremhevet som en viktig ressurs.  

 Temaveileder. Universell utforming og planlegging etter 
plan og bygningsloven: 

 http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninge
r/2009/temaveileder-universell-utforming-og-
pla.html?id=557913  

  

 Norsk Standard:NS 11005:2011: Universell utforming 
av opparbeidete uteområder. Krav og anbefalinger. 

 ” Denne standarden omfatter krav til planlegging og 
utførelse og fokuserer på egnede elementer og utstyr, 
inkludert informasjon og merking, slik at uteområdene 
kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som 
mulig. Mange steder vil naturgitte forhold, som 
topografi, sjeldne eller sårbare naturtyper og 
landskapshensyn, gjøre det vanskelig å tilrettelegge 
områder slik at de tilfredsstiller kravene til Universell 
utforming. Det er likevel viktig at områdene 
tilrettelegges slik at tilgjengeligheten er best mulig.” : 

  http://www.standard.no/no/Fagomrader/Universell--
utforming/  

 Naturvennlig tilrettelegging 

 Delområdene skissert i del 3 omhandler tilrettelegging  
både på opparbeidede arealer og i urørt natur. Grad av 
inngrep vil variere men med mål at all tilrettelegging skal 
være naturvennlig.  

 

 Noen viktige dokumenter 

 St.meld. nr. 39(2000-2001):Friluftsliv - Ein veg til 
høgare livskvalitet 

 Det ble her påpekt et behov for å arbeide videre med 
sikte på å bedre mulighetene til friluftsliv for personer 
med funksjonsnedsettelser.  

 Dette resulterte i DN-utredning 4-2003 Friluftsliv for 
funksjonshemmede. Anbefalinger om tiltak for å bedre 
funksjonshemmedes muligheter til friluftsliv: 

 http://www.dirnat.no/content/812/Friluftsliv-for-
funksjonshemmede   

 Denne utredningen anbefalte at det skulle gjennomføres 
et pilotprosjekt som skulle se på mulighetene for økt 
tilgjengelighet i en utvalgt nasjonalpark eller annet 
verneområde. Denne piloten ble lagt til Sjunkhatten 
nasjonalpark med prosjektleder knyttet opp mot VHSS.  

  

15 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/temaveileder-universell-utforming-og-pla.html?id=557913
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/temaveileder-universell-utforming-og-pla.html?id=557913
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/temaveileder-universell-utforming-og-pla.html?id=557913
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/temaveileder-universell-utforming-og-pla.html?id=557913
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/temaveileder-universell-utforming-og-pla.html?id=557913
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/temaveileder-universell-utforming-og-pla.html?id=557913
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/temaveileder-universell-utforming-og-pla.html?id=557913
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/temaveileder-universell-utforming-og-pla.html?id=557913
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/temaveileder-universell-utforming-og-pla.html?id=557913
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/temaveileder-universell-utforming-og-pla.html?id=557913
http://www.standard.no/no/Fagomrader/Universell--utforming/
http://www.standard.no/no/Fagomrader/Universell--utforming/
http://www.standard.no/no/Fagomrader/Universell--utforming/
http://www.dirnat.no/content/812/Friluftsliv-for-funksjonshemmede
http://www.dirnat.no/content/812/Friluftsliv-for-funksjonshemmede
http://www.dirnat.no/content/812/Friluftsliv-for-funksjonshemmede
http://www.dirnat.no/content/812/Friluftsliv-for-funksjonshemmede
http://www.dirnat.no/content/812/Friluftsliv-for-funksjonshemmede


 Pilot: Friluftsliv for funksjonshemmede. Sjunkhatten 
nasjonalpark 2009-2010: 

 http://vhss.no/?dfi=1_VHSSrapport02-
2010.Friluftslivforfunksjonshemmede-
Sjunkhattennasjonalpark.pdf 

 Piloten ble fulgt opp av arkitektkonkurranse i forhold til 
etableringer av 3 innfallsporter til nasjonalparken. I 
tillegg ble det etterspurt et konsept med prinsipper som 
kunne videreføres for enkle tiltak innenfor 
nasjonalparkgrensen i videre prosjektering.  

 Resultater arkitektkonkurranse: 

 http://www.arkitektur.no/?nid=227172  

  

 Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv. DN-håndbok 
27-2006 
http://www.dirnat.no/publikasjoner/handbok/naturven
nlig_tilrettelegging/  

 Håndboka gir eksempler på naturvennlige 
tilretteleggingstiltak for friluftsliv, samt faglige råd og 
anbefalinger. Hovedformål: 

• å minske de fysiske barrierene for friluftsliv og dermed 
legge til rette for økt friluftslivsaktivitet 

• å hindre at friluftslivsaktivitet fører til unødige 
naturinngrep, slitasje og forstyrrelse på plante- og 
dyrelivet, kulturminner og kulturmiljøer. Naturens 
mangfold skal forvaltes i henhold til 
Naturmangfoldlovens bestemmelser. 

  

  

  

 

Foto: Inger Sjøberg 
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Del 3 Delområdene 

Mulighetsskisser 
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 Disposisjon for hvert delområde 

 Mange av delområdene henger naturlig sammen både i 
forhold til naturkvaliteter, stier og mulige funksjoner. 
Avgrensningene av delområdene er skissert for å gi 
skjematiske illustrasjoner med bakgrunn i innspill.  

 Dette er mulighetsskisser og det er både ønskelig og 
nødvendig med endringer i den videre prosessen.  

 Tilnærmet lik disposisjon for del  4 Sti- og skiløypenett, 
del 5 Parkering og trafikkareal og del 6 Skiltplan 

 Områdebeskrivelse 

 Fokus på overordnet beskrivelse av området med kort 
info om dagens bruk/aktivitet.  

 Muligheter 

 Prosjektleder har med bakgrunn i innspill tatt seg 
friheter både i beskrivelse av mulig karakter for området 
og hvilke funksjoner området kan romme. 

 Karakter: ”Hva kan det bli?” Et mulighetsbilde av 
områdets karakter. 

 Funksjoner: ”Hva kan det romme?” Skisser for mulig 
innhold med varierende grad av  detaljer og 
konkretisering. 

 

 Eksempler til inspirasjon: 

 Henvisninger til nettsider fra aviser, arkitekter, 
landskapsarkitekter, magasiner og forhandlere som sett 
stort på det omhandler funksjoner skissert for hvert 
delområde.  

 Eksemplene er i svært varierende grad inkluderende og 
universelt utformet. Eksemplene er til inspirasjon og på 
ingen måte ment som føringer i forhold til hva VHSS 
ønsker å realisere. 

  

 Noen eksempler på etablerte og planlagte universelt 
utformede rekreasjonsområder: 

 Nasjonalt: 
http://www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret/bygninger-
og-uteomrader/eksempler/  

 Sør-Trøndelag: 

 http://www.dirnat.no/multimedia/49995/2-FP-05-
Ingebrigt-Stensaas.pdf  

 Kristiansand: 

 http://www.universell-
utforming.miljo.no/file_upload/tangen_design.pdf  

 Storjord-Nordland: 

 http://www.nfk.no/Filnedlasting.aspx?FilId=7646&MId1
=0&MId2=&MId3=&  
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 Delområder 

 

 

1 Østerkløftparken 

2 Stallen 

3 Østerkløft Arena 

4 Aktivitetsarena Lavvo 

5 Hjertet 

6 Amfiet 

7 Rundtrøbakken  

8 Rundtrøhaugen Panorama 

9 Aktivitetsbingen 

10 Rundtrøhaugen Aktivitetsjungel 

11 Velkommen 

12 Stilla 

13 Langhølja 

14 Trolovesvatnet Panorama 

15 Skaiti 
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 Funksjon: 

• Aktivitetsapparater og aktivitetssoner som stimulerer til 
egenaktivitet, leik og allsidig motorisk trening.  

• Arenaen legger til rette for sansestimulering gjennom 
eks: allsidig materialbruk, farger, vann, sand, 
kunst/design. 

• Arenaen skal kunne inspirere og aktivisere 20 barn med 
alt fra sansestimuli til actionpregede aktiviteter. 

• Inneholder attraktive oppholdssoner for voksne tett 
knyttet opp mot aktivitetsarenaene. 

• Samlingsplass med flaggstenger. 

• Sti til skissert rundløype går vest på området. (se sti 2 
”Del 4 sti og løypenett”) 

 

 Eksempler til inspirasjon 

 Ladeparken: 
http://www.asplanviak.no/index.asp?id=36381  

 Byåsen skole: 
http://skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/asset/228
4/1/2284_1.pdf  

 Danmark:  

 http://www.monstrum.dk/  

 Rørosmuseet: 
http://www.naturanorge.no/referanser.asp?id=11  

 Klatring: 

 http://www.scansis.no/default.pl?showPage=447  

 Turnbasseng: 

 http://www.mb.no/lokalenyheter/article5622889.ece  
 

 

 

 Delområde 1: Østerkløftparken 

 Områdebeskrivelse 

 Store deler av området er ujevn og fuktig plen. Behov for 
ytterligere grunnarbeid og fundamentering for 
etablering av større installasjoner. I øst helning med 
klynge av bjørk. Store deler av området sør og vest for 
rundkjøring mulig tomt for AktivUng bygg. Området 
brukes noe til ballspill, kondisjonsløyper og leik på 
barmark. Vinterstid store brøytekanter langs vei og 
rundkjøring og preparert trase til Rundtrøbakken over 
området. 

 

 Muligheter 

 Karakter: Attraktivt og innovativt utformet parkanlegg. 
Aktivitets- og sosialarena for hele familien med 
hovedfokus på barn og unge. Området favner vidt i 
materialbruk og bruk av teknologi.  Ved ankomst VHSS er 
området en tydelig signalarena for vårt fokus på aktivitet 
og deltakelse for alle barn.  
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 Funksjon: 

• Grøntareal ved innkjørsel til stall signalområde med eks: 
skulptur, aktivitetsapparater. 

• Ridebane oppjusteres med nye gjerder som gjør den 
funksjonell til ridning året rundt. 

• Luftegården langs oppkjørselen oppgraderes med fokus 
på estetikk og funksjonalitet. Nye gjerder 

• Luftegårder øst for Ridehall oppgraderes til funksjonell 
helårsbruk. 

• Oppbevaring av for og flis på stallområdet. 

• Møkkerhåndtering avklares og settes i system. 

• Kennel for pasienters og ansattes hunder. 

 

 Eksempler til inspirasjon 

 Hippson: http://www.hippson.se/bildspel/bildspel-hang-
med-till-vackra-stjarnborgs.htm  

 

 

  
 

 Delområde 2: Stallen 

 Områdebeskrivelse: 

 Stallområdet er det første møtet med en aktivitetsarena 
ved ankomst VHSS. Luftegård langs oppkjørsel godt 
opparbeidet med dolomitt som toppdekke og tregjerder. 
Dekket har gode egenskaper for hestene men skiller seg 
fra terrenget omkring. Et lite grøntareal og riderampe i 
forkant av ridebane 20x40 m med stålgjerde av dårlig 
kvalitet. Lagring av møkk i området sør for ridehall. 
Dette området består av våtmark/myr med fare for 
avrenning til nærliggende bekk. Øst for ridehall to 
luftegårder. Våt og ustabil grunn gjør at området bare lar 
seg bruke deler av året. Vinterstid utfordringer i forhold 
til brøyting av tilkomst stall, riderampe og ridebane. 

  

 Muligheter 

 Karakter: Attraktivt og funksjonelt uteområde for 
ansatte, hester, pasienter og andre besøkende. Området 
rommer alle elementene knyttet til stalldriften. 
Elementer som utsmykning, rideramper, lekeapparat 
med stallprofil, gjerder, belysning og beplantning gjør 
det attraktivt å stoppe opp og ta del i stallaktivitetene.  
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 Delområde 3: Østerkløft Arena 

 Områdebeskrivelse: 

 Et lite grøntareal sør for skistall. Med unntak av 
områdene lengst øst er resten av området pukklagt med 
tanke på fremtidig etablering av aktivitetsområder.  
Området lengst øst består av små koller, småvokst skog 
og myr. På området er det boret 35 brønner i forbindelse 
med jordvarmeanlegg. Dette gir begrensninger ved 
etablering av bygg og bruk av anleggsmaskiner på deler 
av området. Vinterstid  tråkkes området med 
løypemaskin og er hovedutgangspunkt for skiløyper, 
hundekjøring samt arena for snøforming og snø- og 
skileik. Området er årlig stadion for regionale og lokale 
skirenn.  

  

 Muligheter 

 Karakter: Området er et kompakt nærmiljøanlegg med 
muligheter for deltakelse i mange og varierte 
idrettsaktiviteter året rundt. I tilknytning til 
aktivitetsarenaene er det attraktive oppholdssoner samt 
et flerbruks signalbygg med plass til 100+. På barmark er 
tilkomsten til de ulike aktivitetsarenaene i seg selv gode 
aktivitetsarenaer. Aktivitetsutstyret er lagret i tett 
tilknytning til de ulike arenaene. Tilgjengeligheten til 
faste helårs installasjoner og bygg er god også vinterstid 
og tilkomst til og bruk av ski og skøyteanlegg lett 
tilgjengelig. 

 

 Funksjon 

• Samlokalisert isflate og idrettsbane.   

• Nærmiljøanlegg :Golf med kunstgress. Anlegg for 
skyting: luftgevær, lasergevær og bueskyting. 
Treningsbane sykling og rullestol. 
Beachvolleybane/sandbaneanlegg. 

• Ski. Utgangspunkt for skiløypene. Skileikområde  

• Oppholdssoner ved arenaene og helårs og flerbruks 
signalbygg for 100+ 

• Utgangspunkt for sti 3, 5a og 5b (se ”Del 4 sti og 
løypenett”) 

 Eksempler til inspirasjon 

 Nærmiljøanlegg Skoler: 
http://landskapsarkitektur.no/?nid=12033&filter_type=1
5&listview=-1  

 Veileder bygging av sandbaneanlegg: 
http://www.regjeringen.no/upload/KKD/Idrett/Veileder
%20for%20sandbaneanlegg%20.pdf  

 Golf: 
http://www.golfforbundet.no/klubb/anlegg/nermiljoanl
egg  

 Veileder skianlegg: 

 http://www.regjeringen.no/Upload/KKD/Idrett/Skianleg
g%20veileder%207mars2007.pdf  

 Isflater: 
http://www.salten.no/files/salten_friluftsrad/litteratur/g
amle/Istid.pdf  

  Universell utforming av idretts og nærmiljøanlegg: 
http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Idrett/Publikasj
oner/Veileder-Universell-utforming-enkeltsider.pdf  

 Signalbygg: 

 http://www.lofotr.no/  
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 Delområde 4: Aktivitetsarena LAVVO 

 Områdebeskrivelse 

 Steinfylling og fjell etter utbygning av ny treningsfløy. 
(ferdig 2011). I nord overgang til glissen lauvskog i 
skråning ned mot Storelva. 

 

 Muligheter 

 Karakter: Et område som kombinerer rehabilitering med 
kulturelle verdier og tradisjon. Inkluderende 
aktivitetsområde som har attraktive elementer på tvers 
av generasjoner og funksjonsnivå. VHSS uteområde i 
miniatyr! 

 Funksjon: 

• Lavvo/utestue i sentrum. Flerbruks og varig. Spesielt 
tilrettelagt for astmatikere og allergikere ved at grue ikke 
avgir røyk. 

•  Aktivitetsarena for barn. 

• Klatrekonstruksjoner. 

• Zip-line over elva. 

• Stillesoner med utsikt over elva og ”Valnesfjordalpene”. 

• Spesielt fokus på materialvalg, beplantning og underlag. 

• Nyskapende i bruk av teknologi. 

  

 

 Eksempler til inspirasjon: 

 Bygging av gamme i Røsvik: 
http://www.minskole.no/minskole/rosvikskole/pilot.nsf/
VReadArt/E36405EC45379373C125781100452993?Ope
nDocument  

  

 Trelavvo Beiarn: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Lekeplass for eldre: 

 http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/nord-
jaeren/1.8123869  

  Lekeplass barn: 

 http://www.naturanorge.no/referanser.asp?id=16  

 Action: 

 http://www.aktivitetspark.no/nb/mega-zip-line.html  
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 Delområde 5: Hjertet 

 Områdebeskrivelse 

 Opparbeidet grøntområde med ujevn plen og enkelte 
områder med berg. Skjermet område med godt utsyn 
mot vest. Utgangspunkt for mange turstier.  Asfaltvei  fra 
utgangen deler seg: rett fram inn i Skaitiløypa og til 
høyre og venstre rundt hovedhuset. Fast benk med tak 
ved sti av tresviller på nordre del av området. Stauder 
langs vegg mot øst og nord. Sommerstid løse benker og 
stoler plassert i nord og nordøstre kant. Området brukes 
i hovedsak til rolige leikaktiviteter og rekreasjon 
sommerstid og snøforming og snøleik på vinteren. 
Veiene brøytes vinterstid. Høye brøytekanter. 

 

 Muligheter 

 Karakter: Området er Valnesfjord Helsesportssenters 
hjerte. En utestue med identitet. Plenen er 
framkommelig og innbyr til opphold og rolige aktiviteter. 
Området har sosiale og private soner samt områder 
tilrettelagt for aktivitet. Inngangspartiet er tydelig og 
området for øvrig variert og helhetlig beplantet.  

 

 Funksjon:  

• Aktivitetsområde for rolige aktiviteter eks: golfputting, 
boccia, kubb, utesjakk, hesteskokasting, utendørs 
bordtennis og leik.  

• Utekjøkken 

• Bærbusker og helhetlig beplantning 

• Drivhus 

• Oppholdssoner både for ro, uformelle sosiale treff og 
fortrolige samtaler.  

  

 Eksempler til inspirasjon 

 Vistenhola: 
http://issuu.com/magnetmedia/docs/rom_for_alle_issu
u  

 Norske landskapsarkitekters forening (NLA) 

 Hager gårdsrom: 

 http://landskapsarkitektur.no/?nid=12033&lcid=1044&fi
lter_type=4&listview=-1  
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 Delområde 6: Amfiet 

 Områdebeskrivelse 

 Opparbeidet våt plen avgrenset mot øst, sør og vest av 
asfaltert vei. Spredte bjørketrær i sørvestlig kant. 
Vinterstid ake- og skileikanlegg på nordre del av 
området. Området er åpent og luftig og gir god utsikt 
mot fjellpartier i nord og vest.   

 

 Muligheter 

 Karakter: Opparbeidet tørt grøntområde med amfi med 
flerbruksmuligheter. Fantastisk utsikt over 
”Valnesfjordalpene”. Plenområdet er attraktivt til 
leikaktiviteter sommer som vinter. Det er lagt til rette for 
oppsetting av flyttbar scene. 

 

 Funksjon: 

• Samlingsplass for 100+ 

• Inkluderende amfi med flerbrukskarakter.  

• Helårs samlings og aktivitetsarena.   

• Ake/skibakke med tilkomst til Rundtrøbakken.  

• Sammen med delområde 5 en del av hjertet til VHSS.  

 

  

 Eksempler til inspirasjon 

 Amfier: 
http://landskapsarkitektur.no/?nid=51684&lcid=1044   

 http://heroy.pedit.no/web/PageND.aspx?id=172961  

31 

http://landskapsarkitektur.no/?nid=51684&lcid=1044
http://heroy.pedit.no/web/PageND.aspx?id=172961


32 



 Funksjon:  

 (Sees i sammenheng med delområde 8, 10 og 15) 

• Mulig utgangspunkt for etablering av Zip line 

• Etablering av utforløype for rullestoler og sykkel.  

• Heisbu med plass til lagring av alt aktivitetsutstyret 
knyttet opp mot anlegget. Eks: Aktivitetshjelpemidler 
alpint, porter, spader…. 

• Flytting, heving av topp og bunnstasjon heis for å 
optimalisere funksjonaliteten knyttet spesielt opp mot 
sittende alpin. 

• Ny heis 

• Utbedre bakkeprofilene  

 

 Eksempler til inspirasjon 

 Film: Quadrix; Down Hill rullestol 
http://www.bardum.no/2011/10/video-quadrix-
utforstol/  

 Film: Sittende alpin 
http://www.salomonfreeski.com/no/freeski-tv/season-
05-episode-13.html 

 Veileder alpinanlegg:  

 http://www.regjeringen.no/Upload/KKD/Idrett/Veileder
_Alpinanlegg_net.pdf  

  

  

 Delområde7: Rundtrøbakken 

 Områdebeskrivelse 

 Våtmark og myr i nedre del av bakken. Midtre del delvis 
opparbeidet/profilert område med stein, fjell og jord. 4 
lyspunkter nordvest for trasé. Heisen går sørvest for 
trase med delvis innebygd og slitt toppstasjon. Åpen 
bunnstasjon. I enden av stoppflaten før asfaltert gang og 
sykkelvei står permanente stolper for montering av 
sikkerhetsnett. Noen stolper også ved bunnstasjon. God 
utsikt mot ”Valnesfjordalpene” i nord og Børvasstindene 
i vest. Området benyttes i hovedsak til aking, skileik og 
sittende alpint vinterstid.  

  

 Muligheter 

 Karakter: Bakken driftes med lite snø og med stor 
utnyttelsesgrad av terrenget rundt. Utstyr til bruk og 
drift i området er samlet i lagringsbygg i tilknytning til 
nyetablert toppheisstasjon. Bakken og områdene rundt 
er opparbeidet slik at området er attraktivt til 
spennende aktiviteter også på barmark.  
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 Eksempler til inspirasjon: 

 Nasjonale turisveier. 

 Senja: 

 http://www.vegvesen.no/Turistveg/senja/Utforte+anleg
g  

 Sognefjellet  
http://www.vegvesen.no/Turistveg/sognefjellsvegen/Utf
orte+anlegg/Nedre+Oscarshaug  

 Aurlandsfjellet 

 http://www.vegvesen.no/Turistveg/aurlandsfjellet/Utfor
te+anlegg/Vedahaugane  

  

 Delområde 8: Rundtrøhaugen Panorama 

 Områdebeskrivelse 

 Myr i nordhelling og sørvest på området. Noe skog og 
tett kratt.  Øverst på haugen bergrabber og små koller 
med fantastisk utsikt i alle retninger. Mange stier uten 
rundløypefunksjon. Vinterstid tråkkes tilkomstløype til 
toppstasjon for skiheis på området. 

  

 Muligheter 

 Karakter: En tilgjengelig og attraktiv samlingsplass med 
fantastisk utsikt. Området har kvaliteter både som 
sosial- og stillesone uavhengig av årstid. Haugen er 
tilgjengelig gjennom nyetablert sti som i seg selv er verdt 
turen der den slynger seg oppover i nordhellingen. 

 Funksjon: 

 (sees i sammenheng med delområde 7, 10 og 15) 

• Del av sti 1 (se ”Del 4 sti og løypenett”) med utsikts-, 
stille- og møteplasser. 

• Utsiktspunkt med sitteplass og grue på toppen. Delvis 
avskjermet uten at det går gå på bekostning av utsikten. 
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 Eksempler til inspirasjon: 

 Se også delområde 3 

 Aktivitetsbinger: 

 http://www.scansis.no/egendesignede-anlegg_444.html 

 http://www.arealconsult.no/nn/store/category/54/nær
miljøanlegg/ballbinger   

 http://www.stockas.no/index.cfm?id=78490   

 Delområde 9: Aktivitetsbingen 

 Områdebeskrivelse 

 Oppsprukket og slitt tartandekke på ujevn asfaltsåle. 
Grunnen har seget på grunn av dårlig fundamentering. 
Ballbanen har innfestingsmuligheter for tennisnett, faste 
høye basketballkurver uten mulighet for regulering og 
flyttbare håndballmål. Bueskytingsnett på høyt gjerde i 
sør delvis dekt av forskalingsplater som tidligere var 
brukt som klatrevegg. Inngang via kort ”bratt” kneik fra 
nord. Trenger totalrenovering. Brukes på barmark til leik 
og ballspill. Vinterstid går maskintråkket adkomst til 
Rundtrøbakken over nordenden av banen. 

   

 Muligheter 

 Karakter: Utendørs gymsal for alle med likhetstrekk og 
overføringsverdi til skole- og nærmiljøanlegg- der folk 
bor! 

 Funksjon: 

 Flerbruks aktivitetsbinge som bidrar til mulighet for 
allsidige ballspill, turn, klatring, og annen leikaktivitet  på 
et avgrenset og trygt område. Spesielt fokus på å utvikle 
og etablere inkluderende ”binge”.  
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 Funksjon: 

 (Sees i sammenheng med  delområde 7 og 8) 

• Rundløype (se: sti 1 og 2 ”Del 4 sti og løypenett”) 
etableres slik at den i seg selv blir en aktivitetsarena til 
bruk som sykkel-/rullestol- ski- og sanseløype. 

• Klatrejungel med varierte utfordringer bestående av i 
hovedsak lave elementer. I tillegg legges det til rette for 
etablering av 1-2 høye elementer i området. Det legges 
til rette for at høye elementer kan ha helårs bruk. 

• ”Aktivitets øy” med samarbeidsøvelser/teambuilding. 
Kapasitet 15-20 personer 

• ”Aktivitets øy/øyer” med styrketreningsapparater. 
Kapasitet 15-20 pers 

• Samlings- og hvilesoner langs løypene. 

  

 Eksempler til inspirasjon: 

 Klatrejungel: 
http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=10057875  

 http://www.aktivitetspark.no/nb/videobilder.html  

 http://challengesunlimited.com/media/photos/  

 Styrketrening:  

 http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/jaeren/Her-
er-landets-storste-Autendors-helsestudio-2978582.html  

 http://sprek.bt.no/sprek/Apner-helsestudio-med-frisk-
luft--18670.html  

 

 Delområde 10: Rundtrøhaugen Aktivitetsjungel 

 Områdebekrivelse  

 Store deler av området er småkupert med tett lauvskog 
og kratt. Mot sør grunn dreneringsgrøft i overgang mot 
myrområder. Midtre del av området har bratte partier i 
sørhellingen. Tidligere hinderløype på deler av området. 
Nå orientering og frisbeegolf bane. 

 

 Muligheter 

 Karakter: Et inkluderende aktivitetsområde der 
rundløype med avstikkere passerer og følger langs 
selvinstruerende aktivitets- og leikområder som dekker 
behov og utfordringer på tvers av alder og funksjon. 
Enkelte aktivitetssoner er etablert som utendørs 
alternativ til aktiviteter som tradisjonelt foregår inne.  
Området favner vidt i materialbruk og bruk av ny 
teknologi.  
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 Delområde 11: Velkommen 

 Områdebeskrivelse 

 Innkjørsel fra fylkesvei. Stort utydelig VHSS skilt ved 
innkjørsel. Området er overgrodd med kratt og tett 
undervegetasjon sommerstid. Nyanlagt gruset 
parkeringsplass på sørsiden av innkjørselen. Trase for 
skiløype(Turistløypa) starter ved avkjørsel.  

 

 Muligheter 

 Karakter: Tydelig innkjørsel/innfallsport som signaliserer 
identiteten, verdiene og aktiviteten ved VHSS. 
Innfallsporten er innbydende og trigger nysgjerrigheten 
samtidig som den ønsker alle velkommen. 

 Funksjon: 

• Tydelig velkomstskilt og informasjon som gir et godt 
førsteinntrykk 

• Flate ved skilt utnyttes til aktivitetssone og attraktiv 
sosial-/hvilesone. 

• Beplantning og pent opparbeidede veiskuldre og 
innramming av ankomsten/veien og parkeringsareal. 

 

 Eksempler til inspirasjon: 

 NLA: Institusjonsanlegg, universell utforming: 

 http://www.landskapsarkitektur.no/?nid=12033&lcid=10
44&filter_type=7&listview=-1  
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 Delområde 12. Stilla 

 Områdebeskrivelse      

 En av de mest populære barmarksturene i nærområdet. 
Fra sørvest  asfaltert vei som passerer utstyrslager for 
padling. Oppgangen til utstyrslageret er bratt og laget av 
gamle jernbanesviller. Videre passeres kanobrygge med 
bratt nedgang. Padleaktivitet på stille elv ca 500 meter 
herfra. Kanobrygga lagres på land vinterstid. Like før 
kanobrygge går asfaltveien over i plankesti (1,20 m bred) 
som slynger seg mellom store bjørketrær langs elva inn i 
delområde 13. Total lengde 700 meter. Langs stien er det 
anlagt 4 faste hvilebenker og 4 
fiskebrygger/møteplasser. Gjengroing av elvebredden 
vanskeliggjør fiske ved flere av fiskebryggene. Vinterstid 
er området upreparert og brukes i noen grad til ski- og 
trugeturer. 

 

 Muligheter 

 Karakter: Sti med god tilgjengelighet til utstyrsbygg, 
padlebrygge, hvilebenker og møte-/fiskeplasser. 
Plankestien og overgangen til asfaltert vei er terskelfri og 
med gode ledelister. Stien slynger seg naturlig inn i 
terrenget bestående av til dels stor bjørkeskog samtidig 
som det er fritt utsyn til elva store deler av turen. 

 

 Funksjon: 

 (sees i sammenheng med delområde 13) 

• Økt tilgjengelighet til utstyrshus og kanobrygge ved å 
anlegge slakere tilkomst ved hjelp av lengre ramper eller 
terrengtilpasninger. 

• Terskelfrie passasjer, overganger og stier 

• Samlingsplass  med nærhet til vann ved elva før 
kanobrygga 

• Opprettholde god og trygg fremkommelighet gjennom 
tynning og felling av trær 

• Utvidede fiskebrygger slik at gjengroing ikke 
vanskeliggjør fisking. 

• Bevare området som et rolig og skjermet sted.  

• Del av rundløype. (Se rundløyper 6a og 6b ”Del 4 sti og 
løypenett”) 

 

 Eksempler til inspirasjon: 

 Fiskebrygger: 

 http://www.rb.no/lokale_nyheter/article2175598.ece 

 Hefte NHF: Stier å stole på 

 http://www.nhf.no/novus/upload/file/regioner/Agder/St
ier%20å%20stole%20på%20-%20Friluftsliv%20-
%20de%20viktige%20detaljene%20-
%20aug%202012.pdf  
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  Delområde 13. Langhølja  

 Områdebeskrivelse 

 Leirplass med grue, løse benker, gapahuk og toalett.  
Leirplassen ligger ved en utvidelse av elva der en tett 
bevokst øy deler elveløpet. Ved leirplassen ligger det en 
liten klynge med store grantrær og enkelte store 
bjørketrær. Plankestien fortsetter ca 100 m oppover 
langs elva. Vinterstid brukes gapahuken lite selv om 
etablert skiløype passerer 200 meter øst for leiren.  

 

 Muligheter 

 Karakter: Populært og tilgjengelig turmål med leirplass 
tett knyttet opp mot vann og vannaktivitet. God 
adkomst til elvebredden og kanobrygge. Et 
friluftsområde både for aktivitet, sosiale 
sammenkomster og stillhet. Leirplassen har appell på 
tvers av generasjoner og funksjonsnivå. Fredagsfossen 
nordøst for leirområdet er gjort tilgjengelig.  

 Funksjon:(Sees i sammenheng med delområde 12) 

• Etablering av ny kanobrygge og tilkomst ved hjelp av 
terrengtilpasninger eller ramper.  

• Naturleikeområde med hovedfokus på barn og ungdom 
både ved leir, til vanns og på ”øy” i elva. 

• Vedfyrt badstu for helårs bruk. 

• Utstikker/utkikksrampe eller bro over Fredagsfossen.(se 
sti 7 i ”Del 4 sti og løypenett”) 

 

 

• Forlenging av plankestien slik at den danner ny 
rundløype. (se sti 6a og 6b i ”Del 4 sti og løypenett”)   

  

 Eksempler til inspirasjon: 

 NLA: 
http://landskapsarkitektur.no/?nid=12033&lcid=1044&fi
lter_type=3&listview=-1  

 Badstu i skogen: 
http://www.klikk.no/bonytt/hytteliv/article708766.ece  

 Hotellet i skogen: 
http://www.aftenposten.no/reise/article4281571.ece 

 Basecamp: 

 http://www.hha.no/projects/basecamp/   

 Utkikksramper: 

 http://www.vegvesen.no/Turistveg/senja/Utforte+anleg
g/Bergsbotn  

 http://www.vegvesen.no/Turistveg/strynefjellsvegen/Utf
orte+anlegg/Ovstefoss  

 Kano/kajakkbrygge: 

         Eks. Hamar Roklubb: 
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 Delområde 14.Trolovesvatnet-Panorama 

 Områdebeskrivelse 

 Bevokst kolle i våtmarksområde med god sikt mot store 
deler av Trolovesvatnet. Vinterstid passerer skitrase rett 
sør for området. 

 

 Muligheter 

 Karakter: Lett tilgjengelig samlingsplass i rolige 
omgivelser der bygg og områdene rundt er attraktive for 
avspenning, kontemplasjon, fugletitting og som sosial 
samlings- og møteplass for grupper på 15-20 personer 

 Funksjon: 

• Rolig og avskjermet helårs møteplass. 

• Bygg utformes også med tanke på observasjon av 
våtmarksfugler.  

• Del av ny rundløype (Se sti 5b i ”Del 4 sti og løypenett”) 
   

  

 Eksempler til inspirasjon: 

 Fugletårn Seljord: 

  http://www.feste.no/artikkel/les/196/3_T%E5rnet/  

 Grande amfi: : 

 http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=737 

 Hovsfjæra amfi: 

 http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=104
7  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fugletårn Gaulosen 

Fugletårn Tynset 
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 Delområde 15.Skaiti 

 Områdebeskrivelse      

 Området er innrammet av asfaltert vei med gruset 
ridetrase langs asfaltkanten. Rundløype ca 2 km. 
Stigningsgrad > 1:12.  Veien går i åpent myrlendt terreng 
med unntak av granskog og blandingsskog i sørvestre del 
av området. Vinterstid er veien del av lysløype som 
totalt har en lengde på 2,7 km. Langs veien er det 4 
asfalterte rasteplasser med bord og benker. I vest 
avstikker til leirplass med gapauk, grue, benker og 
toalett. Sti fra leirplass til Storfossen som ligger i vestre 
utkant av skissert område.  

 

 Muligheter 

 Karakter: Helårs turområde med attraktive leir- og 
rasteplasser med identitet. Gode muligheter for 
utfordrende aktiviteter både på hjul og på ski. 

 

 Funksjon 

 (sees i sammenheng med delområde 7 og 8) 

• Etablering av trase med terrengformasjoner og underlag 
som stimulerer til ferdighetstrening og lek på ski, i 
rullestol og på sykkel. (flyfoto område C) 

• Hvilebenker/rasteplasser(se flyfoto område A,B,D og E) 
utvikles til helårs møteplasser og stillesoner med 
særpreg og egen identitet for grupper på 5-10 personer.  

 

 Eksempler til inspirasjon 

 Rasteplasser: 

 NLA: 

 http://www.landskapsarkitektur.no/?nid=43161&lcid=10
44&preview=0  

 Havøysund: 

 http://www.vegvesen.no/Turistveg/havoysund/Utforte+
anlegg/Selvika  

 Lofoten: 

 http://www.vegvesen.no/Turistveg/lofoten/Utforte+anl
egg/Torvdalshalsen  
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Del 4 Sti- og skiløypenett 

 Mulighetsskisser 
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Skisse nye stier 



 Sti- og veinett 

 Områdebeskrivelse: 

 Innenfor avgrenset område er det langs Skaitiløypa 
etablert 2 km asfaltvei  (3m bredde) med gruset 
ridetrase(1,5 m bredde). Til  gamme ved 
hovedbygningen , øst for ridehall og langs Storelva til 
gapahuk ved Langhølja er det etablert plankestier 
(bredde ca. 1,20 m) . Totalt ca 1 km. I tillegg er det 
mange stitråkk i forbindelse med frisbee-golf løype og 
etablerte snarveier i terrenget. For området utenfor 
avgrenset skisseområde er det et mangfold av etablerte 
turstier.  

 Se turguide: http://www.vhss.no/?a_id=1145  

 

  

Muligheter 

 Generell karakter: 

 Stiene er nyskapende og inkluderende med bruk av ulike 
materialer og ny teknologi. Stiene danner i all hovedsak 
rundløyper sammen med etablert sti- og veinett. 

 

 Generelle funksjoner: 

• Komme til spesielle naturkvaliteter 

• Muligheter for å være i natur; gode naturopplevelser 

• Komme til aktivitetsområder 

• Stien som aktivitets og treningsarenaer i seg selv 
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Plankesti til Gamme VHSS 

Plankesti langs Storelva VHSS 
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 5b. Skistall-Trolovesvatnet-Vei 

 Følger 5a til den svinger med lysløypen. Går videre i 
myrterreng over bergnabber til bevokst kolle. Stien 
svinger så sørover over myr til kommunal vei. Danner 
rundløype med kommunal-/fylkesvei og oppkjørsel til 
VHSS. Stien berører delområde 3 og 14 

  

 6a og 6b. Rundløype via Langhølja til Parkeringsplass 
ved innfallsport til Sjunkhatten nasjonalpark 

 6a: Jevn stigning på myr til kommunal vei. 

 6b. Myr med gradvis stigning til parkeringsplass Fridalen 

 Begge stiene danner rundløype med plankesti langs 
Storelva, kommunal/fylkesvei, og innkjørsel VHSS. Stien 
berører delområde 5, 6, 11, 12 og 13. 

 

 7. Avstikker til Fredagsfossen 

 Avstikker på myr og over bergformasjoner til platå ved 
fossen. Stien berører delområde 13 

 Eksempler til inspirasjon 

 Turveier: 
http://landskapsarkitektur.no/?nid=12033&lcid=1044&fi
lter_type=3&listview=-1  

 Turportaler: 

 http://www.tilgjengelighet.no/  

 Hefte NHF: Stier å stole på 

 http://www.nhf.no/novus/upload/file/regioner/Agder/St
ier%20å%20stole%20på%20-%20Friluftsliv%20-
%20de%20viktige%20detaljene%20-
%20aug%202012.pdf  

 

 Beskrivelse nye rundløyper 

 1. Rundt Rundtrøhaugen; via toppen 

 Sti som danner rundløype med eksisterende veisystem i 
øst og nord. Nyetableringen går i myr terreng langs 
grunn grøft i sør. Følger grøftesystem i vest og myrdrag 
og bergnabber til kolle på Rundtrøhaugen. Fra 
utkiksplass på toppen slynger stien seg i myr terreng ned 
til hovedbygningen. Stien berører delområde 7, 8, 9 og 
10 

  

 2. Påkobling til sti 1  

 Påkobling til sti 1 gjennom tett lauvskog. Stien berører 
delområde 1 og 10.  

  

 3. Til gamme fra garasjeanlegg 

 Fra garasjeanlegg over myrdrag og bergnabber. Danner 
rundløype med etablert plankesti  og vei. Stien berører 
delområde 3. 

  

 4. Rundt VHSS  

 Følger vei og parkeringsareal samt grovplanert pukkvei 
på nordsiden av VHSS. Stien berører delområde 4 og 5. 

  

 5a.Skistall-Kanobrygge  

 Følger lysløypetrase på grovpukk ,myr og enkelte tørre 
bergnabber til asfaltvei ved kanobrygge. Danner 
rundløype med eksisterende asfaltvei. Stien berører 
delområde 3 og 12.  
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 Etter behov kjøres det opp og planeres områder til 
skirenn, skileik og hundekjøring på andre deler av 
området.  

 På det meste prepareres det over 30 kilometer løyper 
utenfor avgrenset område. Flere av traseene går inn i 
Sjunkhatten nasjonalpark. 

 

 Muligheter: 

 Karakter: Lett tilgang til gode skispor i småkupert 
terreng med lav helningsgrad. Doserte, slake svinger. 
Godt preparerte arealer for skileik flate og bakke. 

 Funksjon: 

• God tilgang til skiløyper fra vei gjennom etablering av 
skjæringer gjennom brøyteskavler.  

• Bruk av flyttbare matter for tilgang til utgangspunktet for 
traseer med rullestol og som ledelinjer. 

• Utstyr lett tilgjengelig for å legge til rette for 
egenaktivitet. 

• Terrengforming for skileik bakke/flate. (Eks: Delområde 
15 C) 

• Terrengforming/planering av traseer for å legge til rette 
for skiaktivitet med lite snø. (Eks: Delområde 7 og sti 5a) 

  

  

  

  

 

 Skiløyper og skileikområder 

 Skiløyper: Heltrukken linje.  

 Skileik: Skraverte områder. 

 Fottraseer: Stiplet linje. 

 Områdebeskrivelse 

 Skiløyper:  

• Lysløype på 2,7 km: skistall-leirplass Skaiti-skistall. 
Traseen følger i hovedsak asfaltvei.  

• Løype på 2 km: skistall-parkeringsplass ved innfallsport 
til Sjunkhatten nasjonalpark- skistall.  

• Rundt skileikområde nordøst for ridehall . Ca 400 meter.  

 Hundesledeløyper:  

• Sledetrasé kjøres primært parallelt med skitrasé. 

 Skileik, aking og alpint:  

• Rundtrøbakken. (Berører delområde 7, 8 og 15)  

• Amfiet. (Berører delområde 6 og 7) 

• Flate nordøst for ridehall 

• Traseer ned mot Trolovesvatnet 

 Fottur trase: 

• Maskintråkket trase langs sørsiden av Skaitiløypa. 
(Berører delområde 15) 
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Del 5 Parkering og trafikkareal  

 
 

Mulighetsskisse 
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Nå                Mulighetsskisse 
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 Funksjon: 

• Trygt og funksjonelt område med fast dekke for: 
– sykkelopplæring 

– rullestolpigging 

– nærorientering 

– utprøving av aktivitetshjelpemidler 

– leikaktivitet 

• Helårs attraktivt og trygt nærturområde for de minst 
mobile (se rundløype 4, ”Del 4 Sti og løypenett) 

• ”Frigjort” areal inngår i utviklingen av de ulike 
delområdene.  

• Helhetlig plan for hvordan overgangen mellom 
bygg/trafikkareal/aktivitetsareal/natur kan gjenspeile 
vårt særpreg og satsning på TFA-friluft. 

  

 Eksempler til inspirasjon: 

 Norske landskapsarkitekters forening. 

 Institusjonsanlegg/Universell utforming: 
http://landskapsarkitektur.no/?nid=12033&filter_type=7
&listview=-1  

 

 Parkering og trafikkareal 

 Områdebeskrivelse 

 Med unntak av området vest for hovedbygningen brukes 
store deler av asfaltert område til parkerings- og 
trafikkareal. Manglende skilting og klare retningslinjer 
gjør at pasienter, ansatte og besøkende i stor grad 
parkerer tett inntil bygningsmassen. Nyetablert 
parkeringsareal langs innkjørsel benyttes i ukedagene av 
noen ansattegrupper.  

 Vinterstid utfordringer i forhold til fjerning av snø og 
brøyting av trafikk og parkeringsareal. Disponeringen av 
parkering- og trafikkareal bidrar til lav utnyttelse av 
nærområdene til trening og rekreasjon. Dagens situasjon 
gjør at pasienter og besøkende føler seg utrygge både 
under sykkel-, rullestoltrening og under forflytning til 
aktivitetsarenaer ute. 

 Muligheter 

 Karakter: Tydelig skille mellom parkering-/trafikkareal og 
aktivitetsareal. Tydelig og godt skiltet parkeringsplass 
langs innkjørselen. Parkeringsarealet er avskjermet av 
beplantning. Godt opplyst og attraktiv sti til 
hovedinngang. Med unntak av p-plasser klart definerte 
som handicap-parkering og varetransport er områdene 
rundt bygningsmassen bilfrie og innbyr til aktivitet, 
rekreasjon og trygg ferdsel for alle. Organiseringen av 
trafikk og parkeringsareal er et tydelig signal på VHSS 
fokus på aktivitet, deltakelse og folkehelse.  

  

  

 

 

 

 

61 

http://landskapsarkitektur.no/?nid=12033&filter_type=7&listview=-1
http://landskapsarkitektur.no/?nid=12033&filter_type=7&listview=-1
http://landskapsarkitektur.no/?nid=12033&filter_type=7&listview=-1
http://landskapsarkitektur.no/?nid=12033&filter_type=7&listview=-1


Del 6 Skiltplan 

Informasjon, innovasjon og veifinning 
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 Skiltplan 

 Beskrivelse av dagens situasjon 

 Innenfor avgrenset område er det svært mangelfull 
skilting med tanke på informasjon og veifinning. Skiltene 
som eksisterer har ingen helhetlig utforming og er ikke i 
tråd med gjeldende nasjonale krav og anbefalinger i 
forhold til universell utforming. I tillegg er det store 
mangler og utfordringer i forhold til ledelinjesystem og 
belysning. 

  

 Muligheter 

 Karakter og funksjon: 

 I utviklingen av uteområdet skal det utvikles en helhetlig 
strategi og standard for informasjonstavler, skilt 
ledelinjesystem og belysning.  

 I tillegg til krav og anbefalinger i :”Norsk Standard NS 
11005:2011 Universell utforming av opparbeidete 
uteområder”, ønsker vi å være nyskapende i forhold til 
bruk av teknologi.  

 Det vil være ønskelig å inngå samarbeid med andre 
aktører i øvre Valnesfjord for utvikling av helhetlig 
skiltplan.  

 

  

 Eksempler til inspirasjon: 

 Nordkontakt: Teknologi i Sjunkhatten nasjonalpark: 

 Utdrag presentert i del V i pilotrapport: 

 http://vhss.no/?dfi=1_VHSSrapport02-
2010.Friluftslivforfunksjonshemmede-
Sjunkhattennasjonalpark.pdf 

 Funka nu: 

 http://www.funkanu.se/sv/  

 Innovativ fjellturisme: 

 http://www.fjellturisme.no/skilting-og-gradering/ny-
utgave-av-handbok-for-skilting-og-gradering  

 StiMuli-Bodø: 

 http://www.bodo.kommune.no/nor/om-bodo-
kommune/prosjekter_-planer-og-
publikasjoner/stimuli/profil  
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Del 7 Framdriftsplan 

 Fra mulighetsskisse til realisering 
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 Fra mulighetsskisse til realisering 

 I tillegg til pågående samarbeid med landskapsfaglig 
kompetanse (Bjørbekk og Lindheim landskapsarkitekter) 
for utarbeiding av masterplan, jobbes det videre med 
interne prosess-/milepelsplaner for uteområdet ved 
VHSS.  

  

  Innhold prosess-/milepelsplan 

– Plan for omfang og prioriteringer av internt 
finansierte synlige, enkle og konkrete 
tilretteleggingstiltak. 

– Plan for omsøkning av midler for realisering av 
modellområder.  

– Plan for etablering av samarbeidsavtaler med 
brukerorganisasjoner, stiftelser og andre 
offentlige og private instanser 

– Plan for etablering av samarbeidsavtaler med 
utdanningsinstitusjoner.  

– Plan for utvikling av forsknings-, fag-, og 
metodeutvikling for tilpasset fysisk aktivitet i 
friluft.  

– Plan for samarbeid for helhetlig utvikling av 
uteområdet i Øvre Valnesfjord.  

 Konferanse for involverte parter planlagt avholdt 
ved VHSS 12. februar 2013  
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