
OM SIGDAL AKTIV

Etablert for å skape noe nytt i bygda
Sigdal Aktiv AS ble etablert i 2019, etter initiativ fra Kristian Vidvei, Gunbjørn Vidvei og 
Torstein Skalland. De tre initiativtakerne ønsket å etablere et selskap som kunne utvikle og 
organisere ny aktivitet i Sigdal, med mål om å skape økt trafikk til bygda, økt sysselsetting 
og generelt økt attraktivitet. 

Selskapet ble stiftet med aksjekapital på ca 4 MNOK. Engasjerte privatpersoner og bedrifter 
i Sigdal gikk sammen for å etablere selskapet. 

Styret i Sigdal Aktiv består av Sondre Nygård (styreleder), Kristian Vidvei (styremedlem), 
Anders Backe (styremedlem), Elisabeth Bøle (styremedlem) og Torstein Skalland 
(styremedlem). I dag har Sigdal Aktiv én ansatt i aktivitetsleder Flemming Vatne. 

Sigdal Aktiv har siden oppstarten etablert følgende aktiviteter i Sigdal: Rafting, SUP 
(stand up paddle), teambuilding og elvepadling. I løpet av perioden 15.mai til 30.august 
2020 har over 1000 personer vært innom våre aktiviteter. Rafting alene har hatt over 800 
besøkende. Raftingen er basert på to varianter, familierafting (fra Nerstad) og vanlig rafting 
(Albjerkfossen). 

Det er i tillegg etablert et samarbeid med Sigdal Gokart hvor målsetningen er å skape et 
fellesskap som organiserer og markedsfører aktiviteter i bygda. 

Prosjektbeskrivelse 
Via Ferrata Andersnatten
Arbeidsdokument. Oppdatert 30.oktober 2020

T: +47 928 25 930

W: sigdalaktiv.no
E: post@sigdalaktiv.no

Foto: Ingar Ødegård



OM SIGDAL AKTIV

Etablert for å skape noe nytt i bygda
OM SIGDAL AKTIV

Etablert for å skape noe nytt i bygda
Sigdal Aktiv AS ble etablert i 2019, etter initiativ fra Kristian Vidvei, Gunbjørn Vidvei og 
Torstein Skalland. De tre initiativtakerne ønsket å etablere et selskap som kunne utvikle og 
organisere ny aktivitet i Sigdal, med mål om å skape økt trafikk til bygda, økt sysselsetting 
og generelt økt attraktivitet. 

Selskapet ble stiftet med aksjekapital på ca 4 MNOK. Engasjerte privatpersoner og bedrifter 
i Sigdal gikk sammen for å etablere selskapet. 

Styret i Sigdal Aktiv består av Sondre Nygård (styreleder), Kristian Vidvei (styremedlem), 
Anders Backe (styremedlem), Elisabeth Bøle (styremedlem) og Torstein Skalland 
(styremedlem). I dag har Sigdal Aktiv én ansatt i aktivitetsleder Flemming Vatne. 

Sigdal Aktiv har siden oppstarten etablert følgende aktiviteter i Sigdal: Rafting, SUP 
(stand up paddle), teambuilding og elvepadling. I løpet av perioden 15.mai til 25.oktober 
2020 har over 1300 personer vært innom våre aktiviteter. Rafting alene har hatt over 900 
besøkende. Raftingen er basert på to varianter, familierafting (fra Nerstad) og vanlig rafting 
(Albjerkfossen). 

Det er i tillegg etablert et samarbeid med Sigdal Gokart hvor målsetningen er å skape et 
fellesskap som organiserer og markedsfører aktiviteter i bygda. 

SELSKAPSPARAGRAF:
«Utvikle nye aktiviteter og tjenester innen reiselivet 
i Sigdal.  Organisere, markedsføre og selge ulike 
konsepter innen reiselivet ut mot bedrifter, familier 
og grupper. Bistå ulike tilbydere i reiselivet slik at 
de øker sin attraktivitet og synlighet i markedet. 
Samt deltagelse i andre selskaper ved aksjeteg-
ning eller på annen måte»

AKTIVITETSLEDER
Flemming Vatne



BAKGRUNN

Avgjørende med attraktive tilbud
Sigdal Kommune har over mange år blitt en av de største hyttekommunene i Norge, og 
hver helg og ferie mangedobles antall «innbyggere» i kommunen. Siden 2017 har Sigdal 
endret seg fra å være en jordbrukskommune til å definere seg som en reiselivskommune. 
Å være reiselivskommune forplikter, derfor bør det innenfor kommunegrensene være 
et bredt tilbud til besøkende og fritidsbeboere. Madonnastien er et godt eksempel på 
tilrettelegging som skaper økt trafikk og som er med på å styrke kommunens «merkevare» 
som reiselivskommune.

Sigdal Aktiv er av den oppfatning at utviklingen av attraktive kommersielle tilbud er 
avgjørende for å nettopp være en reiselivskommune, samtidig mener vi at utviklingen 
av denne type aktivitetsnæring er viktige faktorer for at vi f.eks skal forhindre fraflytting. 
Jobbmarkedet i Sigdal er i dag preget av industri, jordbruk og håndverkeryrker. Vår holdning 
er at vi sammen kan få flere unge inn i spennende yrker innen reiselivet. 



VIA FERRATA ANDERSNATTEN

Sikter mot åpning i juni 2021
Sigdal Aktiv jobber nå aktivt med etableringen av Via Ferrata på Andersnatten – vi sikter 
mot åpning i juni 2021.

Via Ferrata er definert som «jernsti», og er kort fortalt en «klatresti med wire». Via Ferrata 
går ut på at en definert rute utstyres med faste sikringsmidler som stålwire, bøyler, stiger 
og broer. Dette gjøres for at man på en sikker måte kan bestige ruten som er satt, uten å ha 
betydelige klatreferdigheter. Aktiviteten gjennomføres normalt med guide.

Andersnatten regnes av mange som selve symbolet på Sigdal med sin karakteristiske 
form og synlighet fra store deler av bygda. Vi mener at Via Ferrata i Andersnatten har 
et potensiale til å bli selve symbolet på reiselivet i Sigdal. Turen vil gi deltakerene en 
spennende, luftig og eventyrlig opplevelse av Sigdal.

Området er godt egnet med god infrastruktur, tilgjengelighet og nødvendige fasiliteter i 
nærheten. I tillegg har Sigdal Aktiv nylig etablert flere raftingturer med kort avstand fra 
Andersnatten.

Våren 2019:
Høsten 2019: 

Juni 2020:  
August 2020: 
September 2020: 

Oktober 2020: 

Ideen blir født i Sigdal Aktiv
Første dialog med grunneiere i området
Første befaring gjennomført
Forprosjekt gjennomført
Dialogmøte med Kolsås Klatreklubb
Fjellsikring gjennomført
Informasjonsmøte gjennomført med Sigdal Kommune
Byggemelding sendt inn for Via Ferrata installasjonen
Mottatt tilbakemelding fra Sigdal Kommune med pålegg om 
ytterligere informasjon om prosjektet.
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Om prosjektet - forprosjekt
Sigdal Aktiv startet arbeidet med prosjektet høsten 2019, og kom raskt i dialog med sentrale 
grunneiere i området. Responsen fra grunneierne har hele tiden vært positiv. Det ble tidlig 
etablert dialog med leverandør Norges Boltefond for å se nærmere på mulighetene for en 
Via Ferrata i Andersnatten.

Forprosjekt - rapport fra Norsk Boltefond

Sigdal Aktiv AS ønsker å se på muligheten for å etablere en opplevelsespark med Via 
Ferrata på Andersnatten. Tanken er å tilrettelegge for segmentet barnefamilier, men også ha 
mulighet til å tiltrekke seg den generelle opplevelsesturismen som er i stadig økende vekst.

Norges Boltefond har gjennomført et forprosjekt i regi av Sigdal Aktiv AS juli 2020. Formålet 
med forprosjektet var å definere om området er egnet for etablering av en opplevelsespark 
med Via Ferrata.

I forprosjektet har Norges Boltefond befart området og kartlagt optimal linjeføring. 
Det er tatt hensyn til eksisterende infrastruktur og andre ønskelige aktiviteter for 
opplevelsesparken.

Rapporten beskriver optimalt linjevalg i forhold til ønskelig segment og eksisterende 
infrastruktur.



VIA FERRATA ANDERSNATTEN

Generelle betraktninger
Optimalt linjevalg for en Via Ferrata vil være å etablere anlegget i et terreng hvor den 
fysiske og psykiske faktoren ikke overskrider hva som er akseptert for befolkningen 
generelt. Økt eksponering skal være med på å fremme opplevelsen, mens den fysiske 
vanskelighetsgraden skal forbli moderat for å ha størst mulig bredde i målgruppen. Via 
Ferrata bør ikke etableres i områder med overheng (mer enn 90 grader). I første rekke 
defineres optimalt linjevalg for segmentet barnefamilier på sva, vertikale partier og 
hylleformasjoner i fjellveggen.

Når det bygges en Via Ferrata er det viktig at vaier er relativt stram. Dette får bruker til å 
føle seg trygg. Avstand mellom stegjern skal ikke være for stor, slik at bruker unngår å løfte 
bena besværlig høyt. Linjevalget bør følge fjellets naturlige linjer, unngå større partier med 
overheng slik at den fysiske belastingen forblir moderat, og det bør vurderes å bryte opp 
turen med traverserende passasjer og rasteplasser. Ved å legge linjevalget ut på en egg eller 
tilsvarende kan man med enkelhet skape spennende passasjer som utfordrer psyken til 
bruker. Det er viktig og ikke trekke psykefaktoren for langt, da det vil være en utfordring å 
returnere bruker dersom høydefølelsen eller fysisk utfordring blir en barriere.

Linjevalget vil ha stor innvirkning på økonomien til anlegget. Dersom linjevalget blir for 
enkelt, utfordres ikke bruker, med andre ord anlegget oppfattes kjedelig. I motsatt fall, hvis 
linjevalget blir for fysisk utfordrende oppnås ikke mestringsfølelse ved å lykkes. Det ivres 
derfor etter å finne det optimale linjevalget som gir bruker utfordring og mestringsfølelse, 
uten å trenge mer enn vanlig normal fysisk styrke. Det etterstrebes også å utforme 
linjevalget slik at bruker med enkelhet kan ta bilder av opplevelsen. På denne måten 
selger bruker positive opplevelser for anlegget gjennom sosiale medier. Dette gjøres ved å 
kombinere via Ferrata med planka stier og mindre plattformer hvor bruker kan på en sikker 
og trygg måte benytte begge hender for å ta bilder.

Andersnatten har generelt godt tilrettelagt infrastruktur for å kunne håndtere tilreisende 
opplevelsesturisme. Det er overnattingsmuligheter i forskjellige prisklasser og kollektiv-
trafikken bidrar til flere muligheter. Et Via Ferrata anlegg i Sigdal vil bidra til ytterligere økt 
opplevelsesturisme, samt øke antall årlige lokale overnattingsdøgn. Kapasiteten til et slikt 
anlegg avhenger av tilgjengelige guider og effektiviteten på gjennomføringen.

Sigdals storslåtte natur med fjellsider, vill natur og storslåtte omgivelser, har helt klart et 
potensial for å kunne utvide et Via Ferrata tilbud hvis ønskelig. Opplevelsesturisme er sterkt 
økende og vil være en god bidragsyter for lokalsamfunnet mht. økte inntekter og synergier 
for annen omliggende næring.

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde
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Generell info
Befaringen i påtenkt anleggsområdet er gjennomført gjennom rappellering og til fots via 
synfaring. Hovedveggen er ca. 200 høydemeter, mens det aktuelle anleggsområdet er 
nærmere 1000 lengdemeter.

Påtenkt anleggsområdet er godt egnet for etablering av en opplevelsespark. Anlegget 
er lagt opp til segmentet familier, barn og ungdom, men også for de som søker 
adrenalinrelaterte opplevelser.

Rapporten beskriver anbefalt linjeføring, generelle betraktninger av de forskjellige sonene.

Linjeføring

Linjevalget har integrert følgende elementer (kan endres etter gjennomført fjellsikring)

• 540m Via Ferrata
• 560m Planka sti
• 150m Trappeseksjoner
• 1 stk. Miniplatting
• 1 stk. Komfortsone
• 1 stk. Gapahuk
• 3 stk. Treplatting
• 3 stk. Nepalbru
• 1 stk. Startplattform

Fjellsikring
Figur 12-14 viser billedlig noen av de mest omfattende sikringstiltakene som er nødvendig 
å gjennomføre for å sikkerhetsstille anlegget. Klippen er av generelt kompakt fjell, men har 
bratte partier med tidkrevende fjellsikring.

Den totale fjellsikringen er estimert til å omfatte 41.000m²

Planka sti
Figur 15 viser eksempel på planka sti. Formålet med å anlegge planka sti er flere. Ofte er 
det for å skåne biotopen for unødig slitasje, som konsekvens unngår man grisete stier 
som trekker ned opplevelsen for bruker. Planka stier bryter opp klatringen, istedenfor og 
konstant å klatre med ansiktet vendt mot fjellet, får man med jevne mellomrom ønskelig 
variasjon. Planka stier benyttes også for å legge inn hvileskjær, slik at bruker ikke slites ut. 
Planka stier varieres med trappetrinn og miniplatting.

Antall dagsverk
Totalt inneholder prosjektet 252 dagsverk fra start til ferdigstilt anlegg.
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Sektorbeskrivelse
Sektor A
Via Ferrataen starter med nedre klippe, som er ca. 120m høy. Denne sektoren kan potensielt 
utformes slik at vinteraktivitet kan utvide sesongen til anlegget.

Det er lagt inn 50m planka sti og 10m trapp til fordeling gjennom hele sektoren.
 
Sektoren avsluttes på hogstflaten ovenfor klippen. Mellom sektor A og B er det påtenkt 
naturlig sti uten sikring.

Sektor B
Denne sektoren traverserer gjennom en 200m lang svaplate og er mellom 50-70m høy. Her 
starter man å komme litt opp i høyden og får god utsikt utover dalen.

Det er lagt inn Via Ferrata på ca. 70m, planka sti på 230m og trapp på 30m. Linjevalget vil gå 
noe opp og ned og følge sva-platas naturlige fjellformasjoner.

Sektor C
Denne sektoren vil være med å krydre spenningsnivået for anlegget. Linjevalget etableres i 
kombinasjon av plattinger i trær, mindre klippeformasjoner og planka sti gjennom grovt og 
ulent terreng. Denne formen for elementer er ikke ordinært for et Via Ferrata anlegg og vil 
gjøre Andersnatten, om mulig, enda mer unik.

Det er lagt inn 3 plattinger i trær, som bindes sammen med nepalbruer, Via Ferrata 20m, 
planka sti 100m og trappeseksjoner på 90m for å nå helt frem til hovedsvaet.
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Sektorbeskrivelse
Sektor D
Denne sektoren går på hovedsvaet og ender der hvor veggen begynner å bli vertikal og 
eksponert. (Figur 9) Det er lagt inn 150m Via Ferrata og 100m med planka sti.

Sektor E
Denne sektoren starter med et stengselselement . Det er også påtenkt en miniplatting.
 
Sektoren er i aller høyeste grad eksponert og vil garantert skape gode minner for livet. Linja 
vil snirkle seg under og over overhengende lepper, som er karakteristiske for Andersnatten.
Det er lagt inn 100m Via Ferrata, 50m planka sti.

Sektor F
Denne sektoren går gjennom variert terreng med mye diederformasjoner og hyllesystemer.
I hylleformasjonene eller på topp-platået er det påtenkt en gapahuk.
Det er lagt inn 80m Via Ferrata, 30m planka sti og 20m trapp. 

Figur 7
Figur 6

Figur 4 Del 2 sektor B
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Generell info
Planka sti
Figur 15 viser eksempel på planket sti for å bevare biotopen, samt unngå at bruker går i glatt 
og skrått terreng.

Eksempel på komfortsone

Figur 15
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Generell info
Sektor D
Når skogen brått slutter åpner det seg et storslått fjellmassiv, som stiger opp som en bauta 
fra en svunnen tid.

Fjellveggen fremstår som forlokkende og samtidig skremmende i positiv forstand.

Eksempler på hva som kreves av fjellsikring/-rensk (figur 12-14).

Figur 9
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Dialog med klatremiljøet
Gjennom arbeidet med leverandør Norsk Boltefond har vi hatt fokus på å legge til rette for 
at Via Ferrataen ikke skal skape problemer for etablerte klatreruter. På denne måten kan 
begge aktivitetene foregå parallelt, uberørt av hverandre.

I august ble det gjennomført et møte mellom Sigdal Aktiv og Kolsås klatreklubb, som er 
en av de klubbene med størst engasjement i området. Klubben har også hatt ansvaret for 
rebolting av flere ruter. I møtet ble ruteforslaget presentert, og tilbakemeldingene vi fikk var 
at ruten ikke ville ødelegge for etablerte klatreruter.

Vi har hele tiden hatt troen på at vi kan få en god dialog med klatremiljøet og tilrettelegge 
for begge parter. Vi mener dessuten at etablering av Via Ferrata vil sørge for at Andersnatten 
blir mer kjent, og mer tilgjengelig for klatrere fra hele verden. Dette står vi fortsatt for.

Sigdal Aktiv har fått flere reaksjoner fra klatremiljøet på at etableringen ikke er ønsket 
– vi respekterer at det er ulike syn på saken, men håper at vi gjennom god dialog og tett 
samarbeid med grunneiere kan gjøre «Andersnatten sitt rike» mer tilgjengelig og kjent.
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Ringvirkninger
Vi mener at etableringen av Via Ferrata i Andersnatten vil ha store ringvirkninger for 
kommunens totale tilbud som reiselivskommune. Sannsynligvis vil det bidra til behov for 
ytterligere utvikling og annen næringsetablering i Sigdal. Med økt tilstrømming av turister 
kommer også behov for overnatting, bespisning og andre aktiviteter – tiltak som vil skape 
flere arbeidsplasser og muligheter for hele bygda.

Prosjektplanen viser et større antall besøkende i det planlagte anlegget årlig. Allerede 
i 2020 planlegges det med ca. 1.000 besøkende. Etter sommeren 2020 med rafting og 
vannaktivitet, ser vi at det er stor interesse for aktivitetsturisme i våre områder. 

Nasjonalt er det også en trend at aktivitetsturismen er sterkt økende. Ser man i tillegg på 
Madonnastien, med sine 20.000 besøkende, viser dette også at tilrettelagte tiltak har stor 
allmenninteresse. Hovedforskjellen på Madonnastien og et Via Ferrata-anlegg er selvfølgelig 
kommersialiseringsgraden. Via Ferrata-anlegget er 100 % kommersielt, men ringvirkningene 
vi kan forvente oss er absolutt sammenlignbare med Madonnastien. I områdene rundt 
Eggedal ser vi en stor økning både på bespisning og overnatting knyttet til den tilrettelagte 
aktiviteten Madonnastien. I tillegg til dette setter denne type aktiviteter et stort fokus på 
området, og dermed kan vi anslå at aktivitetene også har ringvirkninger for andre stedlige 
aktiviteter og handel forøvrig. En samling av tilrettelagte kommersielle aktiviteter i Nedre 
Eggedal vil føre til et behov for kapasitet innenfor overnatting og bespisning også i dette 
området. En Via Ferrata i Andersnatten, vil også skape ringvirkninger av dagens friklatring 
i veggen med 17 merkede ruter. Det er også å forvente at de tilrettelagte aktivitetene 
Rafting og Via Ferrata sammen med Sigdal Motorsenter samlet vil bidra til et tyngdepunkt 
for aktivitetsturisme sentralt i Sigdal. Det er selvfølgelig utfordrende å anslå hvor store 
disse ringvirkningene vil bli, men utvilsomt vil behovet for overnattingskapasitet melde 
seg i området. Dagens rafting-aktivitet har vist dette, i tillegg til at etterspørselen etter 
muligheter for bespisning har vært stor sommeren 2020. For lokale grunneiere i området vil 
disse aktivitetene også utgjøre et stort potensial for vekst og utvikling.

Foto: Bente Skatvedt

Foto: Guro S. Kolbjørnsrud
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Praktisk informasjon

Oppsummering
• Selve Via Ferrataen vil være basert på stigjern, bolter og wire på de krevende partiene
• Partier som går i skog vil være etablert med plattformer i trær, med gangbro / hengebro 

mellom enkelte partier (lignende det man ser i etablerte klatreparker)
• Enkelte skråpartier vil være planket sti
• Startpunkter for partier med stigjern og wire vil være platting / plattform, laget i 

impregnert treverk
• Enkelte steder vil det være «hvile-punkter» som også er laget i impregnert treverk
• På enden av ruten vil det etableres en gapahuk, hvor deltakerene vil ha muligheten til å 

slappe av før man blir hentet ved Andersnattjern

Prosjektorganisering
Sigdal Aktiv AS er 100% eier av aktiviteten. Kontaktperson for prosjektet i Sigdal Aktiv 
er Kristian Vidvei. Selskapet har en egen avtale med grunneierne, kontaktperson for 
grunneierne er Hans Tore Ulberg. Norsk Boltefond /ved Runar Carlsen er valgt som 
leverandør / entreprenør. Norsk Boltefond har lang erfaring med etablering av Via Ferrata-
ruter i Norge, og står bak flere av de mest kjente rutene i landet. 

Avtale med grunneiere
Sigdal Aktiv har over lengre tid hatt god dialog med berørte grunneiere i området. Så 
langt har vi en godkjennelse til å gjennomføre forprosjekt, nødvendig fjellsikring og starte 
arbeidet med etableringen av prosjektet. Den endelige langsiktige grunneieravtalen / 
leieavtalen blir signert i slutten av oktober 2020.

Fasiliteter
Ved enden av ruten planlegges det en gapahuk, hvor de som har gått Via Ferrataen kan 
slappe av og nyte utsikten – før de går ned igjen til Andersnatttjern. Gapahuken vil være 
åpen for alle.

Sigdal Aktiv – Base
Det vil bli etablert en felles base for Via Ferrata, rafting og andre aktiviteter Sigdal Aktiv 
tilbyr. Basen vil ligge ca 10 minutter fra startpunkt Via Ferrata, og med kort avstand til 
elven der våre vannaktiviteter foregår. Basen vil være oppmøtested og ha alle nødvendige 
fasiliteter tilknyttet denne typen aktiviteter.

Fjerning av installasjoner / tilbakføring
Ved opphør eller avslutning av prosjektet har Sigdal Aktiv forpliktet seg til å avsette midler 
til fjerning av alle installasjoner i området. Dette er en avtale mellom Sigdal Aktiv og 
grunneierne.

Byggesøknad
I Norge har det i de siste årene blitt etablert en rekke Via Ferrata-ruter, i disse tilfellene har 
det vært ulik praksis til hvordan prosjektene har vært behandlet i kommunene. Det har 
derfor i forberedelsene til prosjektet vært noe ulik oppfatning av hvordan et slikt prosjekt 
skal håndteres og behandles. Av den grunn har vi hatt tett dialog med kommunen om 
hvordan dette skal løses. Per dags dato jobber vi med de siste detaljene for å få alt på plass. 
Vi er glade for at Sigdal kommune hele tiden har vært positive og behjelpelige med å legge 
til rette for at dette kan bli en realitet.

Drift av anlegget
Som en del av planleggingsprosessen arbeides det nå med detaljerte driftsplaner for 
anlegget. Herunder alle vedlikeholdsrutiner, sikkerhetsrutiner og generelt HMS for basen og 
selve ruten.
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Følg med vår reise

Vi håper dokumentet har gitt deg nødvendig informasjon om Sigdal Aktiv og prosjektet Via 
Ferrata.

På våre websider - sigdalaktiv.no kan du følge prosessen med etablering av Via Ferrata 
i Andersnatten. Der vil vi legge ut fortløpende informasjon om prosjektet og status for 
fremdriften. 

Dialog og spørsmål
Vi i Sigdal Aktiv er opptatt av god dialog og kommunikasjon med alle berørte parter – vi 
oppfordrer derfor til å ta kontakt dersom du har spørsmål til prosjektet.

KONTAKTINFORMASJON

Tlf: 928 25 930
post@sigdalaktiv.no

Følg oss på Facebook @sigdalaktiv
Følg oss på Instagram @sigdalaktiv



OM SIGDAL AKTIV

Etablert for å skape noe nytt i bygda
Sigdal Aktiv AS ble etablert i 2019, etter initiativ fra Kristian Vidvei, Gunbjørn Vidvei og 
Torstein Skalland. De tre initiativtakerne ønsket å etablere et selskap som kunne utvikle og 
organisere ny aktivitet i Sigdal, med mål om å skape økt trafikk til bygda, økt sysselsetting 
og generelt økt attraktivitet. 

Selskapet ble stiftet med aksjekapital på ca 4 MNOK. Engasjerte privatpersoner og bedrifter 
i Sigdal gikk sammen for å etablere selskapet. 

Styret i Sigdal Aktiv består av Sondre Nygård (styreleder), Kristian Vidvei (styremedlem), 
Anders Backe (styremedlem), Elisabeth Bøle (styremedlem) og Torstein Skalland 
(styremedlem). I dag har Sigdal Aktiv én ansatt i aktivitetsleder Flemming Vatne. 

Sigdal Aktiv har siden oppstarten etablert følgende aktiviteter i Sigdal: Rafting, SUP 
(stand up paddle), teambuilding og elvepadling. I løpet av perioden 15.mai til 30.august 
2020 har over 1000 personer vært innom våre aktiviteter. Rafting alene har hatt over 800 
besøkende. Raftingen er basert på to varianter, familierafting (fra Nerstad) og vanlig rafting 
(Albjerkfossen). 

Det er i tillegg etablert et samarbeid med Sigdal Gokart hvor målsetningen er å skape et 
fellesskap som organiserer og markedsfører aktiviteter i bygda. 


