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SLUTRAPPORT PROJEKT 
 
 
Utveckling av Sundborn genom etablering av hinderbana för barn, unga och 
vuxna i Sundbornsbyn 
 
 
 
 
 

 
Vy över del av hinderbanan i Sundbornsbyn 
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Inledning 
 
Under 2010 utarbetade bybor en 
utvecklingsplan för Sundbornsby; Att leva och 
bo i Sundborn. 
 
Arbetet med utvecklingsplanen har inspirerat till 
utvecklingsprojekt, varav detta är ett. Projektet 
stödjer utvecklingsplanen och några av syftena 
med hinderbanan är: 
 

● Att öka Sundborns attraktionskraft för 
boende samt öka intresset för 
inflyttning. 

● Att berika upplevelsen av Sundbonsbyn 
för besökare. 

● Att skapa en unik plats där barn, unga 
och vuxna kan utveckla sina förmågor i 
motorik, balans och styrka. 
 

 
 
 
 

 
Exempel på hinder där möte sker. Slingan är dragen så 
att man ofta ser andra löpare. 

 

 
 

  
Vy över del av hinderbanan 
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Bakgrund 
 
I 2015 års ansökan inför 2016/2017 planerade Danholn-/Utanmyragruppen, som ett av flera 
projekt under perioden, att under 2017 etablera en hinderbana i Danholn. Efter samtal mellan 
Danholn-/Utanmyragruppen och andra intresserade i socknen har vi funnit att en etablering i 
Sundbornsbyn skulle ge större effekt för trakten och våra målgrupper. Med anledning av dessa 
samtal och resonemang planeras etableringen av en hinderbana istället ske i Sundbornsbyn. 
Projektet är tänkt att stärka Sundborn som socken och göra trakten än mera attraktiv att bo och 
leva i, särskilt för unga och barnfamiljer. Genom ett utökat utbud av aktiviteter så tror vi också att 
besökare i trakten kan stanna längre. 
 
Genomförande 
 
Avsikten med genomförande var att starta våren 2017 och färdigställa under samma år. Tyvärr 
drog bygglovsprocessen ut på tiden då detta överklagades. Istället kom vi igång med ett fåtal 
arbetsdagar under 2017 och arbetet återupptogs under våren 2018.  
Under sommaren öppnades hinderbanan för användning av de hinder som var klara och flera har 
färdigställts under sensommaren.  
Även ett vindskydd / samlingsplats har byggts. Här sitter också information om banan och hur 
hindren kan användas.  
 

 
Glada och svettiga hinderbanebyggare sommaren 2017 
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Ekonomi 
 
Projektet erhöll 100 000 kronor i stöd för genomförandet. Nedan en redovisning av budget contra 
utfall. 
 

 Budget Utfall Differens 

Markarbeten / 
entreprenad 

24900 9000 -15900 

Byggmaterial 40596 71126 30530 

Underlagsmaterial 22500 12250 -10250 

Transporter 7000 3750 -3250 

Bygglov 4100 3674 -426 

Summa 99096 99800  

 
Utfallet har varierat mellan kostnadsslagen utifrån våra bedömningar. Vissa delar av materialet 
har vi behövt betydligt mer än vad vi trodde. Totalt sett anser vi ändå att vi lyckats få ännu mer 
anläggning för pengarna än de ursprungliga tankarna och banan återspeglar eller överskrider 
våra förväntningar.  
 
Summering / utvärdering 
 

 
Banans placering centralt i Sundbornsbyn med direkt närhet 
till skolan. 

Målen som sattes upp inför projektet anser vi 
vara uppfyllda och vi ser med stolthet en 
hinderbana som saknar motstycke. Vi tycker 
att vi lyckats med målet att ge målgrupperna 
lämpliga nivåer och att man även som van 
hinderbanelöpare kan finna banan 
utmanande.  
De synpunkter som inkommit från utövare 
som testat banan är hittills idel positiva 
avseende utformning av hinder och 
variationen av svårighet på dessa.  
Placeringen av banan får också anses som 
lyckad med direkt närhet för skola och 
skolidrott. Terminen har i skrivande stund 
knappt börjat i skolan, men redan har elever 
använt den.  
Att slingan även innehåller möten och 
korsningar ser vi som lyckat, särskilt om man 
är på plats som tex en familj då närheten till 
varandra och det sociala uppskattas.  
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Framtid 
 
Anläggningen kommer att förvaltas av Sundborns GoIF precis som planerat och när det gäller 
framtida eventuell utveckling så är det inte osannolikt att synpunkter och idéer inkommer. Redan 
har förslag att komplettera hinderbanan med utegym framförts. Det är inte osannolikt att vi någon 
gång får kraft att bygga ut. I närtid hoppas vi kunna genomföra insatser för att visa upp och 
marknadsföra banan. Vi hoppas och tror att anläggningen kommer att vara ett uppskattat inslag i 
bygden dit man vänder sig för att gå allsidig träning oavsett ålder. Förhoppningsvis ser vi fler och 
fler som använder den över tid.  
 
 

 
Vindskydd / samlingsplats med start- och målsträcka. 

 
 
 


