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FLERE AKTIVE, 
MER MORO 

https://www.instagram.com/tverga.no/
http://tverga.no
http://tverga.no


FØRST NOEN 
GODE NYHETER!
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Tverga vil bidra med kroner 400 000,- 
fordelt på de fire skolegårdprosjektetene 
som skal ut i fase 2. Det vil si kr. 100 000,- 
pr. prosjekt.  
 
Midlene fra Tverga er ment å stimulere til 
gode lokale prosesser, og kan ikke brukes 
til å dekke anleggskostnader. 
 

http://tverga.no


Fikk du ikke med deg fjorårets konferanse?  
Se den her: https://tverga.no/tvergakonferansen-2020/  

Tvergakonferansen 2022 i Bergen? 
(trolig i slutten av april)

TVERGAKONFERANSEN

https://tverga.no/tvergakonferansen-2020/
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Tverga vil fra og med tilskuddsåret 2022 motta driftstilskudd på lik linje med Norges 
idrettsforbund og Antidoping Norge. Kulturdepartementet tar sikte på å styrke 
driftstilskuddet når Tverga går over i en fast driftsfase.  

Tverga skal bidra til egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i hele landet. Det skal 
være et kunnskaps- og kompetansesenter der egenorganiserte miljøer og kommuner 
kan søke bistand

TVERGA  
BLIR  

PERMANENT  
ORDNING!

http://tverga.no
https://www.instagram.com/tverga.no/


HVA GJØR TVERGA?
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TVERGA ER RESSURSSENTERET  
FOR EGENORGANISERT IDRETT OG  

FYSISK AKTIVITET I NORGE.

http://tverga.no
https://www.instagram.com/tverga.no/
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Vi styrker kommuner og frivillige i 
utviklingen av bærekraftige og 

attraktive møteplasser for 
egenorganisert idrett og fysisk 

aktivitet.  

- Slik at det blir flere 
aktive og mer moro!

http://tverga.no
https://www.instagram.com/tverga.no/
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KUNNSKAP &  
KOMPETANSE

INSPIRASJON &  
VEILEDNING

INNOVASJON &  
BÆREKRAFT

NETTVERK & 
SAMARBEID

VÅRE STRATEGIER

http://tverga.no
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http://tverga.no
https://www.instagram.com/tverga.no/
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http://tverga.no
https://www.instagram.com/tverga.no/
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Alle krefter må 
jobbe sammen for å skape et 
aktivitetsløft. Vi ønsker et 
inkluderende og attraktivt 

aktivitetstilbud for alle!

http://tverga.no
https://www.instagram.com/tverga.no/
https://youtu.be/1sAw-Uwys8A
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BISTANDSBEHOV FOR KOMMUNER: 
(185 prosjekter fordelt på 110 kommuner)

http://tverga.no
https://www.instagram.com/tverga.no/
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http://tverga.no
https://www.instagram.com/tverga.no/


HVORFOR GJØR VI DE,E?



tverga.no
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Egenorganiserte 
aktiviteter har hatt en stor vekst, 
og stadig flere ønsker å styre og 
organisere aktiviteten sin selv.  

De som ikke driver organisert idrett trenger 
også hjelp til å realisere anlegg, skape 

aktivitet og arrangementer. 

https://www.instagram.com/tverga.no/
http://tverga.no


3 av 10 voksne 
er aktive nok

5 av 10 barn er 
aktive nok
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Inaktiv / delvis aktiv              anbefalt aktivitetsnivå

Norges helsekostnader har jfr SSB passert  
387 milliarder i året (2020) 

Ca. 71 883 kr pr. person

Samfunnsøkonomisk gevinst på over 455 milliarder 
kroner årlig!

Helsedirektoratet har verdsatt et kvalitetsjustert 
leveår til 1,12 mill.

HVA ER ET ÅR MED GOD LIVSKVALITET VERDT?

http://tverga.no


NÆRHET TIL AKTIVITET

«Nærmiljøanlegg er et anlegg 
eller område for 

egenorganisert fysisk 
aktivitet, som ligger i 

tilknytning til bo- og/eller 
oppholdsområder»
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• Over 30 milliarder i godkjent kostnad i 2020 

• Stor kostnadsutvikling de siste årene ordinære anlegg 

• Beskjeden kostnadsutvikling på nærmiljøanlegg 

• Halvparten så mange nærmiljøanleggssøknder som for ordinære søknader

http://tverga.no
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BRUKER VI ANLEGGS- OG AKTIVITETSMIDLENE RIKTIG?

• Treffer de lokale hovedprioriteringene og investeringene godt nok..? 

• Eller går midler i hovedsak til de som har god helse og er fysisk aktive fra før..?  

• Sitter de med størst behov for midler og tiltak «ved bordet» når ressursene 
prioriteres og fordeles..? 

• Er prosessene for medvirkning og behovskartlegging gode nok..? 

• Er den lokale tilpasningen god nok, eller er det valg av ferdige løsninger og 
produkter som dominerer..?

http://tverga.no


INNOVATIV OG HELHETLIG 
ANLEGGSUTVIKLING
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Aktivitetspark ved Valnesfjord  
barne- og ungdomsskole

Møteplassen 0-100 ved  
Nord-Aurdal ungdomskole

Aktivitetspark ved Hvalstad  
barneskole

Aktivitetspark ved Kongsvinger  
ungdomsskoleskole

SKOLEGÅRDEN 
SOM 

NÆRMILJØPARK

Skogn barne og ungdomskole

Lakkegata skole

http://www.apple.com/no
https://tverga.no/inspirerende-anlegg-valnesfjord-aktivitetpark/
http://www.apple.com/no
https://tverga.no/inspirerende-anlegg-skogn-aktivitetspark/
https://tverga.no/inspirerende-anlegg-strandpromenaden-aktivitetspark/
https://www.tverga.no/inspirerende-anlegg-lakkegata-skole/
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Hvalstad aktivitetspark, Asker Marikollen Aktivitetspark, Lørenskog Kirkenes aktivitetspark,  
Sør-Varanger

Mjøsparken, Ringsaker Tusenårsstedet aktivitetspark, DrammenKryllingparken, Krødsherad

AKTIVITETSPARK

Strandpromenaden 
aktivitetspark, Kongsvinger

http://tverga.no
https://www.tverga.no/for-kommune/referanseprosjekter/
https://www.tverga.no/inspirerende-anlegg-strandpromenaden-aktivitetspark/
https://www.tverga.no/inspirerende-anlegg-marikollparken/
https://www.tverga.no/inspirerende-anlegg-kirkenes-aktivitetspark/
https://tverga.no/inspirerende-anlegg-tusenarsstedet-aktivitetspark/
https://tverga.no/inspirerende-anlegg-kryllingparken/
http://www.apple.com/no
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Hamaren aktivitetspark, 
Fyresdal

AKTIVITETSPARK

Trivselsskogen,  
Gloppen

Foto: Sør Arkitekter

Foto: Effekt Arkitekter

http://tverga.no
https://tverga.no/inspirasjon/inspirerendeanlegg/aktivitetsparker/hamaren-aktivitetspark/
https://tverga.no/trivselsskogen/
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Smelteverkstomta i Odda:

AKTIVITETSPARK I 
PROSESS

http://tverga.no
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ALLAKTIVITETSHUS

http://tverga.no
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ALLAKTIVITETSHUS 
I PROSESS

http://tverga.no
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LAVTERSKEL-
AKTIVITET OG 

NÆRFRILUFTSLIV

http://tverga.no


Undertittel

EN MORSOM OMVEI

Sammen skaper vi 
inkluderende møteplasser 
som fremmer bevegelse på 

nye, morsomme og 
overraskende måter..



 

Kunnskap  
Prosessfokus 

Tverrfaglighet 
Samarbeidspartnere 
Behovskartlegging 

Medvirkning 
Lokal tilpasning 

Kreativitet 
Bestillerkompetanse 
Leverandørutvikling 
Helhetlig utvikling 

HVORDAN:

HVORFOR?HVA?

15 MILLIONER!





15 MILLIONER FRA NORGES FORSKNINGSRÅD TIL FØLGEFORSKNING!

PROSESSENE MØTEPLASSENE

• Hvem bruker møteplassene? 

• Hvordan brukes møteplassene? 

• Planlegging 
• Behovsvurdering 
• Medvirkning 
• Samskaping 
• Realisering  
• Vedlikehold

MENNESKENE

• Har etableringen av 
møteplasser i nærmiljøet en 
betydning for helse og 
livskvalitet?  

• Og i såfall, for hvem?

Programvare   Inspirasjon   Veiledere   Metoder   Erfaringer   Kunnkskap 
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EN GOD OG MORSOM PROSESS: 

DUGNAD
BESTILLE ANLEGG

Sette kommuner i stand til å drive frem innovasjon, der 
brukermedvirkning er en naturlig del av utviklingen av et prosjekt.  

Fokus på å løse virkelige problemer for virkelige brukere.  

Det gjøres ved å involvere brukere i prosessen, for eksempel gjennom 
intervjuer, observasjoner, tester og medskaping.  

Viktig å forstå brukernes kontekst, utforske ulike ideer for å løse 
konkrete problemstillinger før det jobbes med å konkretisere noen 
utvalgte løsninger/retninger. 

Design Thinking Process (designdreven prosess):
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IKKE START MED KATALOGER  
OG BESTEMMELSER

Viktig at ikke løsningen defineres for 
tidlig i prosjektet, men at den 

endelige leveransen er åpen nok, 
slik at prosjektet har tilstrekkelig 

rom til å gjøre oppdagelser 
underveis.

Gode prosesser kan avdekke ukjente 
og reelle problemstillinger. Som 

igjen ofte kan skape de gode, 
innovative løsningene. 
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BRUKERMEDVIRKNING  
OG SAMSKAPING  God brukermedvirkning og 

innbyggerinvolvering skaper identitet 
og tilhørighet til området, og påvirker 

videre bo- og livskvaliteten hos 
innbyggerne.



SNAKK MED JENTENE!

Undersøkelser viser at det er 80 % gutter mot 20 % 
jenter som bruker planlagte anlegg for egenorganisert 
aktivitet.

Gutter og jenter har ulike preferanser og behov

Jenter er mer opptatt av bevelgelsesaktivitet, turn, dans, 
skøyter mm.

Jenter er mer opptatt av omgivelser rundt og det sosial 
samspillet.

Vi må tørre å tenke 
kjønn når vi tilrettelegger, 

og vi må snakke med 
jentene!
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ANLEGGETS «TAUSE FORVENTNINGER»

Anleggets strukturer, design og 
utseende er i stor grad med på å 
fastsette hva som forventes av 

potensielle brukere.  
 
 

Selv små endringer i design, 
formgivning, fargevalg, inngjerding, 
materialvalg, oppmerking mm. kan 

gjøre en stor forskjell på hvordan 
anlegget brukes, og hvem som 

bruker det.
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SOSIALE SONER, GRØNNE SONER OG  
OMKRINGLIGGENDE AREAL

«Det handler ikke om 
å dytte flest mulig 

aktivitetsflater inn på et 
område»
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EN BENK ER IKKE BARE EN BENK…? 
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FUNKSJONALITET + SPENNENDE ARKITEKTUR = SANT!

Funksjonalitet er viktig! 
 
MEN: 
  
• Kan man samtidig gjøre det lille ekstra?  

• Som gir det en liten wow-faktor?  

• Som skiller seg litt ut fra skolegården i 
nabobygda? 

• Som skaper identitet og tilhørighet? 

• Som gjør både deg og elevene litt ekstra stolt?
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TEKNOLOGISK UTVIKLING - HENG MED I TIDEN!

https://www.youtube.com/watch?v=czjPrFML9QU&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=czjPrFML9QU
https://www.youtube.com/watch?v=czjPrFML9QU&t=1s
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FLEKSIBILITET - AKTIV HELE ÅRET!

Vi lever i et kaldere klima enn de fleste andre land. 

 Tenk fleksibilitet og helårsbruk! 
 

Hva med å av og til starte med vinteraktiviteten 
når nye møtesteder planlegges?

Kryllingparken
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TEMPORÆRE LØSNINGER? 
PÅ KORT SIKT ELLER LANG SIKT?

Foto: MakersHub Oslo
Område for å 

teste ut og 
videreutvikle?

Er du trygg på at du 
har valg riktig sted?

Er du usikker på 
behovene?

Er du usikker på 
formål eller 
målgruppe?

Nei? Så ikke 
hopp for rask på en 30 

års løsning!

Er du trygg på valgt 
konsept?

?



Selvbetjente BUA-satellitter hvor du 
kan låne ved hjelp av en BUA-app. 
Egner seg spesielt bra i aktivitetsparker 
med f.eks. skateboard, sparkesykler og 
BMX sykler 

FLERE USTYRSSATELITTER?

Utstyrspress

Sirkulær 
økonomi

Utjevne 
sosiale 

forskjeller

Tilgjengelig 
og nært

Økonomi som 
barriere

Flere 
aktive, mere 

moro!

Ikke 
stigmatisere
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FERDSELSÅRER OG AKTIV 
FORFLYTNING

Hvordan gjøre det både attraktivt 
og enkelt å komme seg aktivt fra og 
til møteplassen?

Hva skal mamma, pappa eller 
lillesøster gjøre i mens storebror er 
på fotball?

SAMBRUK
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ANLEGGSUTVIKLING I ET LIVSLØPSPERSPEKTIV

Husk at anlegget skal 
fungere, brukes og driftes i 

mange, mange år!

Enkleste og 
rimeligste løsning er ikke 

nødvendigvis det som verken 
er mest behovsriktig eller 
samfunnsøkonomisk på 

sikt.

Tenk heller kvalitet, fremfor 
kvantitet!



DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Involvere driftspersonell allerede i tidlig planleggingsfase! 

Viktige og gode aktivitetsanlegg - krever riktig og god oppfølging!  

Så lag en god plan for drift og vedlikehold, og følg den!



Med hensikt å bevisstgjøre anleggseiere på 
hvorfor man registrere aktivitet, og hvordan en 

kan komme i gang. 

• Hvem bruker møteplassene? 
• Hvordan brukes møteplassene? 
• Hvilken betydning har den for nærmiljøet?  
• Hvilken betydning har den for helse og livskvalitet?
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Vegard Sines Petersen 

Prosjektleder anlegg 
Epost: vegard@tverga.no 
Telefon: 916 90 583

TAKK FOR 
OPPMERKSOMHETEN! 

   

FØLG OSS PÅ: 

NETTSIDEN 
NYHETSBREV 

FACEBOOK  
INSTAGRAM 

http://tverga.no
https://www.tverga.no
https://mailchi.mp/tverga/sommerhilsen-fra-tverga?fbclid=IwAR2B-Qn9IoSes_KFr3xTdyR_Kekxm2-N5A4FtNX9TZtzCt9hcpMcYweU_hU
https://www.facebook.com/tverga.no/
https://www.instagram.com/tverga.no/

