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Prosjektet er realisert gjennom Groruddalssatsingen 
 
Vi spurte hva folk ville ha:  
- De ønsket seg park der det var før var en «grønn ørken» 
Prosjektet startet i 2009 og ferdigstilles i 2016 
 
Investeringskostnader over 7 år: 52 millioner 





 



Utendørs 
treningsapparater 



• Den første apparatparken  ble 
satt opp i mai 2011 i Furuset 
aktivitetspark 
– Samarbeid med Furuset IF, Suveren 

rørmøbelfabrikk og bymiljøetaten 

– Finansiert av Groruddalssatsingen og 
Gjensidigestiftelsen 
 

• Den andre apparatparken ble satt 
opp i august 2014 i Teisenparken  
– Samarbeid med Kreftforeningen 

– Finansiert av Groruddalssatsingen og 
Kreftforeningen 

 

• I tillegg har Haugerud IF satt opp 
egen apparatpark (2014, 
Haugerud idrettspark) 
– Finansiert av Sparebankstiftelsen 



Kartleggingsundersøkelse 
• Apparatparken på Furuset er 

desidert mest brukt 
 

• Det er flere barn enn voksne som 
bruker apparatene 
 

• På Furuset og Teisen er det flest 
kvinner som bruker apparatene, 
mens det på Haugerud er flest 
menn 
 

• 58% trener en eller flere ganger i 
uken på apparatene (Furuset har de 
mest regelmessige brukerne, 67%) 

 
• 79% rapporterer at de er veldig 

fornøyd eller fornøyd med 
apparatene (Teisen har de mest 
fornøyde brukerne med 90%) 
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Hva liker du med 
treningsapparatene? 

 

• Kan trene mens barna leker 

• Det er gratis 

• Kan trene ute 

• De er varierte 

• Lett tilgjengelige 

• Enkle å bruke 

Hva kunne vært bedre? 

 

• Trenger vedlikehold 

• Ønsker flere apparater 

• Bedre instrukser 

• Barn bruker dem som 
lekeapparat 

• Egner seg ikke for «godt 
trente» 



HUSKELISTE 

• Er det et behov? 

• Egnet sted? Og i så fall hvem er grunneier? 

• Finansiering 

• Undersøk hva som finnes på markedet – flere 
leverandører 

• VEDLIKEHOLD – driftsavtale! 

• Markedsføring – få folk til å ta det i bruk 



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN  


