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Utendørs aktivitetspark i Hønefoss 

Bakgrunn for prosjektet 
Ringeriksregionen har gjennom gode samarbeidsprosjekter på tvers av kommunegrenser og privat 

offentlig samarbeid fått til store løft for den organiserte idretten. Vi kan nevne fotballstadion, 

ishockeyhall, kunstisbane, Ringeriksbadet og nå Flerbrukshall. 

Ringerike kommune og vi som jobber med utvikling av regionen og Hønefoss by har samtidig sett at 

det mangler noe for de som ikke er med i den organiserte idretten. Vi har fokus på at det skal være 

lett tilgjengelig for alle, at det skal være noe for alle aldersgrupper og at det skal være med på å 

skape mer liv i bynære områder. I 2013 ble lekeapparater på Søndre Torg en realitet etter en stor 

dugnad av mange private og offentlige aktører. Lekeplassen har blitt en suksess hvor masser av barn 

er i aktivitet hele uken og det skaper godt miljø i en by. 

Dette prosjektet fikk et overskudd som vi ønsket skulle gå til enda mer aktivitet i byen, men nå for en 

litt større bredere 

målgruppe. Det er et mål for 

regionen å få større deler av 

befolkningen i fysisk 

aktivitet, og bedre 

folkehelsen gjennom 

lavterskeltilbud.  

Det var her drømmen om en 

aktivitetspark i eller i 

nærheten av Søndre Park i 

Hønefoss ble født. 

Hvem er initiativtakerne? 
Ringerike Utvikling AS og Ringerike Næringsforum i sammen med 

«Aksjonsgruppen for utendørs treningspark på Ringerike» v/Kai Gunderhuset står bak initiativet til 

denne aktivitetsparken. I tillegg er Ringerike Turistforening en samarbeidende part. Vi har fra starten 

av hatt god dialog med Ringerike kommune og Ingeborg Faller på areal- og byplankontoret. 

Ringerike kommune har gjennom en samarbeidsavtale gitt Ringerike Utvikling ansvar for 

gjennomføring av prosjektet til etablering. Dette ble gjort for å kunne søke midler fra 

Kreftforeningen som hadde utlysning av midler til aktivitetsparker med frist 23.april. 

Det er Ringerike kommune som eier området parken skal etableres på og som er 

vedlikeholdsansvarlig for det som etableres. 

Ringerike kommune er i en økonomisk situasjon som gjør at den må prioritere pålagte oppgaver og 

har lite midler igjen til tiltak som dette. MEN det denne kommunen har er en befolkning som ønsker 

å gjøre en forskjell og som stiller opp på utallige dugnadstimer for å fremme folkehelsen og gjøre 

byen til et bra sted å være. Kommunen legger til rette for at dette skal skje og er en god 

samarbeidspartner, heiagjeng og bidrar der den har mulighet. I et eget vedlegg gis det mer 

informasjon om de tiltak som allerede er i gang og som bare bygger opp om etableringen av denne 

aktivitetsparken. 
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Folkehelse 
Ringerike kommune har i sin folkehelse melding lagt vekt på aktivitet for alle. I meldingen står det 

følgende: «Hovedmål: Ringerike kommune utvikler et samfunn tilrettelagt for folkehelse. Kommunen 

jobber systematisk med folkehelse på alle nivåer. Dette fører til at kommunen i 2030 er en av landets 

10 beste folkehelsekommuner.» 

Et av tiltakene for å nå målet er i meldingen: «Etablere minst en utendørs treningsparker for 

egentrening og fribenyttelse.» 

Det å få folk i aktivitet og ikke minst barn og unge er forebyggende helsearbeid. Det er en del 

ungdom, voksne og eldre som ikke ønsker eller som ikke føler seg hjemme i den organiserte idretten 

eller på treningsstudioer. Det er heller ikke gratis. Å få disse i aktivitet er et viktig folkehelsetiltak. 

Vi ønsker derfor å bidra til et tilbud som er: 

 Åpent hele døgnet og store deler av året 

 Gratis å bruke 

 Enkelt å bruke 

 Sentralt beliggende for å sikre god tilgjengelighet, også via kollektiv transport 

 Ute i frisk luft 

 Universelt utformet  

 Et sosialt møtested  

 Enkelt å drifte/holde vedlike 

Aktivitetsparkens innhold 
Vi ser for oss en aktivitetspark som består av ulike områder hvor ulike aktiviteter utføres. Den 

utformes slik at den kan utvides trinnvis, hvis økonomi skulle tilsi at den ikke kan etableres i sin 

helhet med en gang. Det er også ønskelig å utforme den slik at nye ønsker om aktiviteter kan 

innlemmes. 

I prioritert rekkefølge ønsker vi følgende inn i aktivitetsparken: 

 Utendørs treningspark for egenvektstrening 

 Streetbasket bane 

 Petanquebane 

 Eget område med 3-10 treningsapparater for mindre krevende trening 

 Stort sjakkbrett/bondesjakk 

 Egne blomsterbed hvor barnehager får ansvar for planting og stell. 

 Flere benker 

Utendørs treningspark for egenvektstrening 

Vi har tatt utgangspunkt i konseptet «Tufteparken», da vi synes denne type treningspark er dekkende 

for det vi ønsker oss og har vist seg gjennom prosjekter andre steder i landet at er et konsept som 

fungerer.  

Treningsparken består av 10 apparater. Apparatene er tilpasset på en slik måte at absolutt alle skal 

kunne utføre alle grunnleggende øvelser uavhengig av treningsbakgrunn, kjønn, alder, høyde og 

andre forutsetninger, samtidig som den gir utfordringer nok til de som ønsker det.  
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Barna i Nsumbar i Uganda har fått en ny hverdag 
etter etablering av Tuftepark. 

Tufteparken på St Hanshaugen med barnehage som nærmeste nabo. 

 

Treningsparken leveres med informasjonsskilt med 

bilder av øvelser for både nybegynnere og 

viderekommende. Skiltet inneholder også link til 

øvelsesdatabase gjennom en QR kode. 

Egenvekttrening er kanskje den aller sunneste 

treningsformen som finnes. Det er bare egen 

kroppsvekt som motstand, noe som er 

skadeforebyggende. Det er utendørs og sosialt og 

det passer alle aldersgrupper. Tufteparken er 

etablert i flere norske kommuner som et ledd i deres folkehelsearbeid. 

  

«Det er det beste som har 
skjedd når det gjelder 
trening.», sier Arnulf Moen 
75 år fra Tromsø. 
 

En slik treningspark krever 

minimum 16x24 meter, 



5 
 

men kan også etableres på et større område hvor apparatene settes opp med større distanse i 

mellom slik at parken bedre kan tilpasses områdets utforming.  

I konseptet til Tufteparken inngår også instruktørveiledning, slik at lokale instruktører gis opplæring 

for å kunne bistå de som bruker apparatene.   

Vedlagt er informasjon om apparatene som inngår i parken og sikkerhetsmål rundt hvert apparat. 
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Street Basketball – fritt, urbant og innovativt 

For å gjøre området enda mer attraktivt for barn og unge 

ønsker vi også etablere et område for Street Basketball inn til 

treningsparken.  

Dette krever asfaltering av et mindre område og montering av 

basketballkurv. 

En asfaltert streetbasket-bane kan islegges om vinteren om 

klimaet tillater det. Dette er gjort på Gløshaugen Idrettspark i 

Trondheim. Dette vil gjøre at vi også får aktivitet på vinterstid. 

Banemål ifølge Norges Basketballforbund er bane med en kurv, 

15m x 11m spilleflate 

Streetbasket med 3x3 spillere er for alle, og kan spilles hvor 

som helst og når som helst. Man trenger ikke å være stjerne 

eller ha anlegg i verdensklasse for å ha glede og utbytte av 

basketball. 

 

Petanque 

Petanque er et kulespill som spilles med jernkuler på et underlag av grus. Petanque kan spilles både i 

singel, dobbel og trippel, og passer like godt for barn som for godt voksne.  

Grusbane på 4x15m er de offisielle målene, men kan banen kan være mindre (minimum 2,5x13m). 

Banen bør avgrenses gjerne med kantstein som tåler støtene fra kulene. Banen bør anlegges et sted 

som både har sol og litt ly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På denne nettsiden finner du både regler og tips for hvordan en slik bane skal opparbeides: 

www.petanque.no/images/Dokumenter/gjoer%20det%20selv.pdf 

 

 

http://www.petanque.no/images/Dokumenter/gjoer%20det%20selv.pdf
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Treningsapparater for mindre krevende trening 

Et slikt område kan bygges opp på flere måter og med varierende antall apparater. 3-10 

treningsapparater med forskjellige øvelser vil være optimalt for en komplett park hvor hele kroppen 

får trening både med tanke på styrke, bevegelighet og utholdenhet. Eksemplet under fra Furuset i 

Oslo er bygd opp av treningsapparater for oppvarming, muskeltrening, balanse og massasje/tøying.  

Apparatene kjennetegnes med sin kraftige design og lukkede systemer for bevegelige deler som gir 

et 

robust, stabil, holdbar og trygg trimpark. Dette er apparater for de som ikke er så kjent med trening 

og hvor apparatene er enkle i bruk, og er tilpasset alle aldersgrupper.   

 

Ved Bislett er tre apparater satt sammen i en tett gruppe. 

Sjakkbrett i parken 

Her kan både kropp og sinn tas i bruk. En rolig aktivitet for alle aldersgrupper. Et møtested på tvers 

av generasjoner. Det sies at sjakk bidrar til at barn blir mer konsentrerte og eldre holder de små grå i 

aktivitet. Sjakk spilles i alle land i verden og er liksom musikk - eller fotball - å sammenligne med et 

internasjonalt språk. 

Det er ulike type brett og brikker, men her har vi tatt utgangspunkt i et brett som settes sammen av 

flere plastikk brikker og som dermed kan tas med inn de deler av året hvor det ikke er aktuelt å spille. 
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Men her er det også mulig å anlegge noe mer permanent som ligger ute hele året slik de har gjort det 

utenfor Sagene Samfunnshus i Oslo. Bondesjakk er et godt alternativ, da behøves ikke de løse 

brikkene 

Blomsterbed for barnehagene 

Vi ønsker en aktivitetspark som skal gi gode opplevelser og trekke mer folk inn i en fantastisk grønn 

lunge i byen vår. Ved å gi barnehager mulighet til å ha sine egne blomsterbed som de planter i og 

steller blir parken et sted med tilhørighet for mange. Her vil barna ta med seg foreldre og 

besteforeldre for å vise frem hva de har gjort, og vi andre kan nyte synet av blomstrende bed. Parken 

har også mange særegne trær og planter som det pr dags dato er lite kunnskap om blant 

innbyggerne. Barna kan bli gode historiefortellere om hva som finnes i denne oasen. 

 

Barnehagebarn planter i parken i Sandefjord 

Det finnes mange eksempler på hvor dette er gjort med hell i andre byer og kommuner: 

Sigdal: http://www.sigdal.no/aktuelt/1385-barnas-blomsterbed 

Kristiansand: http://www.blomsterbyen.no/index.php/article/69/ 

Sandefjord: http://www.sb.no/nyheter/gronn-glede-for-de-sma-1.6297396 

 

 

Geografisk plassering 

Prosjektets formål er å skape aktivitet i sentrum og sentrumsnære områder.  
 

http://www.sigdal.no/aktuelt/1385-barnas-blomsterbed
http://www.blomsterbyen.no/index.php/article/69/
http://www.sb.no/nyheter/gronn-glede-for-de-sma-1.6297396
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Fordeler ved å legge aktivitetsparken sentralt er: 

 Nærhet til innbyggere i byen. Gangavstand for mange. 

 Nærhet til kollektivtransport, miljøvennlig da vi sparer miljøet for biltrafikk. Viktig med god 

tilknytning til kollektiv transport for at barn og unge skal kunne bruke fasilitetene uten å 

være avhengig av transport fra foreldre. 

 Nærhet til Ringerike Videregående skole som kan bruke aktivitetsparken. 

 Nærhet til Hønefoss Barnehage som kan ha glede av aktivitetsparken 

 Fra Søndre Park er det jogge/turløyper både mot nord og sør i Hønefoss. Eget prosjekt med 

merkede turstier er startet opp og vil gjøre dette området enda mer attraktivt for aktivitet. 

 Gangavstand til idrettsparken i Schongslunden. 

Livbanen er et stort grusbelagt område omringet av mindre grøntarealer sentralt i Hønefoss. Det er 
også inngangsporten til Søndre Park. Søndre Park er byens største park. Livbanen ligger i 
reguleringsplan nummer 64-25 «Kvartal 25 Livbanen» og formål er friområde. Søndre park ligger i 
reguleringsplan nummer 129 «Petersøya» og formål er friområde. 

Søndre Park ligger skjermet 

til mot byens trafikk og med 

elva som nabo i ytterkant. 

Søndre Park er en perle som i 

liten grad brukes i dag og 

som det er store ønsker om å 

gjøre til en mer attraktiv 

grønnlunge med aktiviteter 

for liten og stor. 

Det etableres stadig flere 

boliger i Hønefoss sentrum, 

så innbyggertallet i bykjernen 

er stigende. 

 

En aktivitetspark med de ulike aktivitetene som beskrevet over plassert på Livbanen og i Søndre Park 

mener vi vil gi nytt liv til området, og et fantastisk tilbud for byen og regionens innbyggere.  

Vedlagt er skisser som viser mulige plasseringer av de ulike aktivitetene i og områdene rundt Søndre 

Park. Dette er ment som forslag til plassering, men her er det viktig med innspill fra målgrupper og 

berørte parter. Denne er i gang via Ringerike kommune. 

Alt som etableres må oppfylle krav om 

 Sikkerhet 

 God tilgjengelighet 

 Enkelt vedlikehold 

 Bred målgruppe 

 Passe inn i parkmiljøet, bevare parkens egenart  
 

 

Fremdriftsplan 
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 April -2014 Søknad til Kreftforeningen om støtte til aktivitetspark ble sendt 23.4.14 

 Mai-2014: Avklaring om behov for byggemelding  

 Mai/juni-2014: Politisk behandling for endelig plassering 

 Hente inn tilbud på apparater og grunnarbeider for mer eksakte priser 

 Mai-2014 og fremover: Sikre finansiering (søke andre tilskuddsordninger og egen 

kronerulling i regionen) 

 September- 2014: Søke Gjensidigestiftelsen 

 Oppstart i prioritert rekkefølge så fort finansiering er på plass 

 Målsetning om åpning av aktivitetspark sommer 2015 

 

Markedsføringsplan 

Når politisk behandling er gjort vil det settes i gang mer offensive markedsføringstiltak for å 

fremskaffe ytterligere midler til gjennomføring og for å informere om prosjektets fremdrift. Vi ønsker 

på lik linje som lekeapparatene på Søndre Torg ble en felles målsetning for regionen at 

aktivitetsparken skal bli det samme. 

 Bruke sosiale medier aktivt. Ringerike Utvikling drifter facebooksiden 

www.facebook.com/ringeriksregionen med over 5000 følgere. Her skal nyheter og aktiviteter 

knyttet til aktivitetsparkprosjektet legges ut. Det samme gjelder facebooksiden til Ringerike 

kommune og Ringerike Næringsforum. 

 Nyheter og informasjon på regionens felles nettside www.ringerike.no, samt kommunens, 

turistforeningens og næringsforum sine nettsider. 

 Aktiv bruk av lokalavisen Ringerikes Blad og NRK Buskerud. 

 

  

http://www.facebook.com/ringeriksregionen
http://www.ringerike.no/
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Budsjett 
Det er kun Tufteparken og Street Basket vi har eksakt pris. De andre er cirkapriser utifra det vi har 

funnet for tilsvarende. 

Utgifter 

Utendørs treningspark (Tufte)    300 000,- inkl montering og mva 

Street Basketstativ           7 000,-  inkl mva    

Asfaltering (165 kvm)        38 000,- inkl mva (ca pris) 

Opparbeidelse av petanquebane      25 000,- inkl mva (ca pris) 

Sjakkbrett m/brikker        10 500,- inkl mva 

Treningsapparater (avhengig av antall)   150.000,- og oppover  

Uforutsette utgifter        40  000,-  

Totalt       570  500,-  

Inntekter 

Overskudd lekeapparater    150 000,- 

(Pga en stor rabatt fra leverandør i forhold til tilbudt pris, ble det 150.000,- i overskudd fra de 

innsamlede midler til lekeapparatprosjektet i 2013) 

 

Manglende finansiering for hele aktivitetsparken pr mai 2014: kr 420 500,- 

Dette må dekkes gjennom innsamling av midler. Prosjektet vil søke midler flere steder for å dekke 

restbeløp. 

 

Kontaktinformasjon 

Kontaktpersoner:  

 Tone Reneflot Thoresen, adm.sjef Ringerike Utvikling AS 

Telefon: 975 36 463 

Epost: tone.thoresen@ringerike-utvikling.no 

 

 Ingeborg Faller, Arealplanlegger, Areal- og byplankontoret, Ringerike kommune 

Telefon: 32 11 74 00, direkte 32 11 74 61 

Epost: Ingeborg.Faller@ringerike.kommune.no 

 

 

 

 

mailto:tone.thoresen@ringerike-utvikling.no
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Vedlegg 1 

Forslag til plassering av de ulike aktivitetene 

Dette er et forslag til plassering som må kvalitetssikres i forhold til aktivitetenes arealkrav og hensiktsmessig plassering. 

 

 

Mulige plasseringer: 

1. Street Basket og skøytebane om vinteren 

2. Hele eller deler av Tufteparken  

3. Område som evt kan brukes til enkelt apparater fra Tufteparken.  

4. Petanque og sjakk 

5. Treningsapparater  

Plassering av blomsterbed for barn er ikke satt inn, men her er det mange muligheter både ved inngang til parken og inne i selve parken. 
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Vedlegg 2 

Andre prosjekter i Hønefoss som vil understøtte aktivitetsparken 

Hovsengas venner 

Hovsengas venner er entusiaster som har lagt ned 

hundrevis at timer for aktivitet og rekreasjon.  De har 

opprettet en tursti fra Bekkegata til Hovsenga. Denne 

stien knytter forbindelsen mellom byen og Hovsenga, 

og er et prosjekt som føyer seg inn i arbeidet med å 

lage stier langs elvene våre. 

 

 

 

Glatved Brygge 

Stiftelsen Glatved ønsker å utvikle området mellom broene til et attraktivt rekreasjonsområde for 

Hønefoss' befolkning. Vi ønsker også at området skal syde av aktivitet, med utgangspunkt i et 

bryggeanlegg der Glatved Hotells brygge engang lå. 

De har startet prosjektet «Elveparken» som vil 

komplettere det store arbeidet som allerede er 

nedlagt i Glatved-området, med brygge og 

grønne plener og stor dugnadsinnsats for å gjøre 

områdene elvelangs tilgjengelig for publikum. 

Når elveparken er ferdig, vil det være mulig å gå 

på bruer fra Petersøya over til flomøyene. 

Her skal det lages parkanlegg og sitteplasser for 

piknik. På øyene er det fine bukter og viker med 

sand som er ideelle for strand- og badeliv. Byen 

vil få en enda flottere oase og snu ansiktet enda tettere mot elvene. 

Petersøya 

Her har næringsliv, kommune og flere hundre 

frivillige gjort en enorm dugnadsinnsats for å 

rydde et stort område på hele 57 mål som var i 

ferd med å gro igjen av busk og kratt.  

Her kan vi nå glede oss over områder med både 

ly og skygge og åpne områder med plass til 

mange aktiviteter. Barnehager og skoler bruker 

området aktivt. Det er satt igjen trær i sonen 

langs elva, men ryddet nok til at det er utsikt og 

elvenært. Her kan du også gå på «Kjærlighetsstien». 
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Miljøtroppen 

Aksjonen for å rydde opp i kvist og kvast i 

regionen var en god start. Nå følger Ole G. 

Haugerud, sammen med Ringerike 

Frivilligsentral og Ringerike kommune, opp med 

en aksjon for å gjøre Hønefoss by renere og mer 

innbydende. 

Isolert sett er dette et meget godt initiativ for 

byen, men det er også noe mer. Ordningen vil 

bety et nytt og givende sosialt samlingspunkt. 

Frivillige skal jobbe med å gjøre byen fin for deg og meg, men det skal også være tid til det sosiale. 

Barnas Parkrenn i Søndre Park 

I vinter ble det første  skirennet i Søndre Park avhold. Barnas Parkrenn ble en suksess med hele 400 

barn på startstreken. Dette ble en skikkelig familiedag i parken med fokus på mestring og skiglede. 

Arrangørene var 2.klasse på idrettslinjen på Ringerike Videregående skole i samarbeid med Ringeriks-

Kraft, Ringerikes Blad og Ringerike Utvikling. Et godt samarbeid som skal gjentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barneløp i Søndre Park 

Det planlegges et eget barneløp i Søndre Park 21.juni. Det er det Barneløpskarusellen Ringerike som 
står bak. De arbeider for: 

 Å aktivisere barn og unge gjennom lokale løpsarrangement.  

 Å la det økonomiske overskudd fra løpene i karusellen gå til allmennyttige formål med fokus 
på barn og unge. 

 Å være en aktiv lokal pådriver for at barn skal bedrive fysisk aktivitet. 
 

Skilt- og merkeprosjekt 

Ringerike turistforening og Glatved Brygge har i samarbeid med Ringerike kommune fått innvilget 

midler til skilting og merking av eksisterende tursti langs elvene i Hønefoss. Turstien som går 

gjennom Hønefoss fra Eikli i sør til Hovsenga i nord skal skiltes og merkes med stedsnavn, 

informasjonstavler og kilometeranvisninger. Ved innfallsportene i boliggatene skal det også settes 

opp skilting. Formålet med prosjektet er å øke kjennskapen til og dermed også bruken av stiene for å 

fremme folkehelse og bruk av områdene rundt elva. Turstien går gjennom Søndre park og den 

planlagte aktivitetsparken. De to prosjektene fremmer derfor hverandre og vil trolig kombineres av 

brukerne. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av sommeren og høsten 2014.  
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Foreningen Schjongsløpene.  

Denne foreningen drifter en egen trasé nede i Schongslunden som vil sammen med de turstiene 
nevnt i forrige prosjekt, utgjøre et rikt nett av turstier i området rundt Søndre Park. 
www.femmern.no 
 
Flerbrukshallen 

Alle turstiene nevnt over går også ned til den nye Flerbrukshallen som er under oppbygging. 

Flerbrukshallen er et prosjekt utviklet i samarbeid mellom Ringerike kommune, Buskerud 

Fylkeskommune og Hønefoss Stadion AS/AKA. 

Alt i alt vil dette bli et sammenhengende aktivitetsområde fra Schongslunden og videre opp til 

sentrum av Hønefoss via Søndre Park. 

 
 
 

 

http://www.femmern.no/

