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1 AVGRENSING AV OMRÅDET: 

Området ligger på Berkåk og er avgrenset mellom Gamle Kongevei i vest, kunstgressbanen i nord, E6 i 
øst og Rennebu ungdomsskole, Berkåk skole og Rennebuhallen i sør.  
 
Området er åpent og tilgjengelig for alle, og krav til universell utforming er lagt til grunn for 
utformingen. 
 
Rennebu kommune eier arealet hvor Aktivitetsparken er tenkt bygd. 
 

 
Figur 1. Bildet viser hvordan området ser ut i dag. Bildet er tatt i retning mot sørvest. 
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Innhold i planen 
Planen viser et område med parkpreg. Nærmest skolen og Rennebuhallen er det vist et aktivitetsområde 
med muligheter for ulike aktiviteter. I det nordvestre hjørnet er det vist en opparbeidet parkeringsplass 
med 79 plasser som kan brukes ved arrangementer på kunstgressbanen, i kirka, på skistadion og i 
aktivitetsparken. I tillegg er det satt av et grasdekt område i nordøst hvor det kan parkeres opp til 135 
biler ved behov, f.eks. under Rennebumartnan. 
 

 
Figur 2. Oversiktskart over aktivitetsparken 

 
1.1 Aktivitetsområde 
Aktivitetsområdet er tenkt som et nærmiljøanlegg med aktiviteter tilrettelagt for egenorganisert fysisk 
aktivitet. Målet er å gi et bredt tilbud til alle, også de som ikke deltar i ballaktiviteter. I tillegg er det et 
ønske å øke aktiviteten i dette området generelt. Området ligger svært sentralt plassert, midt i Berkåk 
sentrum, mellom kunstgressbanen og barne- og ungdomsskolen med boligområdene på Berkåk rundt. I 
følge SSB bor det 977 personer på Berkåk. Ønsket er at alle brukergrupper skal ta i bruk dette området. 
Enten som et rekreasjonssted eller som et møtested for fysisk aktivitet.  
 
Skissen foreslår følgende aktiviteter: Lengdeløpsbane, lengdehopp, håndballbane, skateboardområde, 
Pumptrack-bane og lekeområde med zipline, bakketrampoline og lekeapparater. På vinteren kan det 
legges skøyteis på håndballbanen. 
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Området er ikke vist med terrengendringer da deler av området fortsatt skal kunne benyttes til 
parkering for Rennebumartnan. I tillegg ligger all teknisk infrastruktur for Berkåk sentrum inne på deler 
av området. Endring av ledningstraseer for vann, overvann, høyspent, fiberkabler mm koster mer enn 
hva som er hensiktstjenelig.  
 

1.1.1 Løpebane 
Banen er tenkt opparbeidet med Polyurethan-dekke i en lengde på 110 meter. Det er foreslått 6 
løpebaner á 1,22 meter – totalt 7,32 meters bredde 
 
Før det kan legges Polyurethan-dekke må området opparbeides med frostsikre materialer og to lag med 
drensasfalt som Polyurethan-dekke kan limes fast til. 
  

 
Figur 3. Bildet viser Hemmingbanen i Oslo 

 

1.1.2 Bane for tresteg og lengde: 
Banen er tenkt opparbeidet med Polyurethan-dekke, 1,22 meters bredde og et tilløp på 55 meter slik at 
det både kan brukes til tresteg og lengde. Skissen under viser hvordan banen er planlagt. 
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Figur 4.  Figuren er hentet fra målbok for idrettsanlegg (04/2015)  

 

1.1.3 Pumptrac-bane (Pumpe-bane for sykkel) 
Avsatt område på 615 m2 er vist nord for Rennebuhallen. Område har allerede noen få gode 
høydeforskjeller som kan utnyttes i anleggelsen av en slik bane.  
 

   
Figur 5. Bildene viser deler av området og terrenget slik det er i dag. 

 
Konseptet med en pumptrack bane er å kunne «pumpe» rundt på banen med sykkel og cruise gjennom 
uten å måtte trå. Banen anbefales bygd av jordmasser som kan flyttes og formes slik det måtte passe 
brukerne og deres ferdighetsnivå. Dette ved hjelp av enkle verktøy som spader, hakker og raker.  
 

 
Figur 6. Bilde viser en enkelt oppbygd «pumpe-bane» i utkanten av et nytt boligfelt i Trondheim. 
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1.1.4 Ballbane / skøyteis 
Det er vist en håndballbane på 44x22 meter, med en spilleflate på 40x20 meter i skissen. Spilleflaten er 
foreslått opparbeidet med asfaltdekke. På vinteren er det tenkt at flaten kan islegges og brukes til 
skøytebane.   
 

1.1.5 Skatepark 
Det står allerede en skateboardrampe i dette området i dag, men utfordringen er at rampa er for stor for 
de aller fleste. Det foreslås derfor at det asfalteres et område på 410 m2 som en forlengelse av 
håndballbanen, hvor det settes opp en ny skate-kombinasjon i tillegg til den gamle rampa.  Området kan 
utvides med flere elementer etter hvert. 

                                           
Figur 7. Forslag til ny skate-kombinasjon          Figur 8. Bildet viser eksisterende  
             skateboardrampe 

 
Skate-kombinasjon vist over har følgende skate-moduler; 1x box, 2x Slakk-bank, 2x Jumpramp, 2 
pyramidemoduler og 1x Slide for Slakk-bank. Totalareal 19 m2. 
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1.1.6 Buldrevegg 
Kompan sin BLOQX er en 3D buldrekube som gir utfordringer til både barneskolebarn, 
ungdomsskoleelever og voksne. Det foreslås sand som fallunderlag rundt denne installasjonen.  
 
Fallunderlag: Sand 40 cm sand med fraksjon mellom 0,5 – 5 mm (Veritas testet sand/grus, testet etter NS 
EN 1177 (HIC-test). 
 
 

 
Figur 9. Bildet viser en 3D buldrekube fra KOMPAN BLOQX   

 
De tekniske tegningene som viser arealbeslag, lengde og høyde er vist under. 
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1.1.7 Taubane 
Det er vist en taubane på 27 meter. Konstruksjonen som er vist på bildet under er av stål, men det finnes 
mange ulike leverandører av slikt utstyr og de ulike leverandørene benytter ulike materialer. Det er 
foreslått sand som fallunderlag for denne installasjonen.  
 
Fallunderlag: Sand 40 cm sand med fraksjon mellom 0,5 – 5 mm (Veritas testet sand/grus, testet etter NS 
EN 1177 (HIC-test). 
 

 
 
 
Skissene under viser de tekniske spesifikasjonene for installasjonen. 
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1.2 Parkanlegg 
Det er kort avstand mellom de bebygde områdene og skogen og naturen rundt på Berkåk. Dette er 
tillagt stor vekt i valg av planter i anlegget. I tillegg er det foreslått planting av forholdsvis store trær inn i 
det nye anlegget for å få en raskere opparbeidelse av anlegget.   
 
Det foreslås følgende beplantning i anlegget: 

Planteslag Artsnavn Herdighet  Størrelse 

Rogn Sorbus aucuparia fk Sauherad E H8 So 18 - 20 * 

Bjørk Betula pendula fk Rognan E H7 So 18 – 20 * 

Furu Pinus siberica fk Total E H7 So 18 – 20 * 

* so = stammeomkrets 1,5 m over rotnivå. 
   
Under flere av treklyngene er det i tillegg foreslått staudefelt med storvokste, lettstelte planter for å 
trekke inn det naturlige preget fra områdene rundt – inn i parkområdet. 
 
Stauder: 
Bladlilje (Hosta), Stormarikåpe (Alcemilla mollis), Daglilje (Hemerocallis), Fagerfredløs (Lysimachia 
punktata) med flere. 
 
Gangveier: 
Gangveiene opparbeides med grusdekke. 
 
Utsnittet fra skissen viser trærne som grønne sirkler. Nye trær er vist med sentrert kryss. Mørk grønn = 
furu, grønn = løvtrær. Rosa felt viser staudefelt under/mellom trærne. En av gangvegene er også vist i 
utsnittet.  

 
Figur 10. Kartutsnitt som viser lyse grønne flater = plen, grønne sirkler = løvtrær, mørke grønne sirkler = nåletrær og 
rosa flater er staudebed 

 
Belysning: 
Det foreslås gatebelysning langs gangvegene. Armaturer ca 4,5 m høyde og led-belysning. 
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I tillegg foreslås det belysning rundt håndballbanen/skøyteisen slik at området også kan brukes på 
ettermiddag og kveld. 

2 SKJØTSEL OG VEDLIKEHOLD 

Området er eid av Rennebu kommune som også må ha ansvaret for skjøtsel og vedlikehold. 
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3 KOSTNADSOVERSLAG 

Det er utarbeidet et kostnadsoverslag for opparbeidelsen vist i skissen. Kostnadene er basert på priser 
fra entreprenører i distriktet og leverandører av spesialutstyr for offentlige anlegg (hentet fra 
leverandørenes hjemmesider, desember 2015 / januar 2016).  
 

Aktivitet Handling   Mengde                                         Enhetspris          sum 

Drenering Drensrør, pukk og duk 2200 lm 250 Lm 550 000 

Gangveier Oppgrusing 2000 m2 70 kr/m2 140 000 

  Masseutskifting  2470 m3 55 kr/m2 135 850 

  tilførte masser 2470 m2 230 kr/m2 568 100 

Plenarealer Vekstjordlag 15530 m2 50 kr/m2 776 500 

  Tilsåing 15530 m2 35 kr/m2 543 550 

Beplantning Trær og staudefelt 45 stk 15 000 kr/stk 675 000 

Belysning Armatur 4,5 m, led-belysning 20 stk 20 000 kr/m2 400 000 

Kiosk og toalett komplett     RS  640 000 

Møblering (benker) 8000,- pr stk       RS 100 000 

Løpebane Drensasfalt + fridrettsdekke 800 m2 400 kr/m2 320 000 

  Masseutskifting  800 m3 55 kr/m2 44 000 

  tilførte masser 800 m2 230 kr/m2 184 000 

Lengdehopp Drensasfalt + fridrettsdekke 65 m2 200 kr/m2 13 000 

  Masseutskifting  65 m3 55 kr/m2 3 575 

  tilførte masser 65 m2 230 kr/m2 14 950 

Håndballbane Masseutskifting  990 m3 55 kr/m2 54 450 

  tilførte masser 990 m2 230 kr/m2 227 700 

  Asfalt  990 m2 125 kr/m2 123 750 

Skateboardpark Park og utemiljø, Pakke 7  1 Stk 90 000 

  Asfaltflate 410 m2 125 kr/m2 51 250 

  Masseutskifting  410 m3 55 kr/m2 22 550 

  tilførte masser 410 m2 230 kr/m2 94 300 

Punptrack-bane Erfaringstall Oppdal    RS 100 000 

Lekeapparater    RS 200 000 

Zipline    1 stk 100 000 

Bakketrampoline Elverdal Circle 90  1 stk 60 000 

Buldrevegg KOMPAN, BLOQX   4 Stk 170 000 

Totalbeløp eks mva         6 402 525 

 


