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INTERNT MEDVIRKNINGSMØTE OM UTENDØRS AKTIVITETSPARK I 

HØNEFOSS  

 
Nr. Dagsorden: 

Ringerike utvikling (RU) og Ringerike næringsforum (RNF) har tatt initiativ til å utarbeide 
utendørs aktivitetspark i Hønefoss.  
 
Målet med møtet var å informere aktuelle parter i kommunen om arbeidet, samt få oppklart 
eventuelle spørsmål og få innspill fra partene.  

1 Bakgrunn 

RU og RNF satte opp lekeapparater på Søndre torv i 2013, ved hjelp av innsamla midler. Det 
er noen midler til overs fra dette, som de ønsker å bruke på et tiltak til som er til nytte for byen 
og folk flest. Det er hittil sendt en søknad til Kreftforeningen, som utlyser midler til utendørs 



 

aktivitetspark. I søknaden er flere tiltak satt opp i en prioritert rekkefølge som skal følges 
ettersom prosjektet kan tildeles midler. Lista består av følgende tiltak: 

 Utendørs treningspark for egenvektstrening  
 Streetbasket bane  
 Petanquebane  
 Eget område med 5-10 treningsapparater for mindre krevende trening  
 Stort sjakkbrett/bondesjakk  
 Egne blomsterbed hvor barnehager får ansvar for planting og stell.  
 Flere benker  

  
Utendørs aktivitetspark for egenvektstrening er tenkt å være Tufteparken, som er en fast 
modell som er brukt flere steder i landet. Dette gir noe sikkerhet for at apparatene er 
funksjonelle og at de vil bli brukt.  
 
Plassering av parken er ikke bestemt, men Schjongslunden og Søndre park/Livbanen er vurdert 
hittil. På Facebook er det oppretta en gruppe for de som ønsker seg utendørs treningspark i 
Hønefoss, og der mener de fleste at Søndre park/Livbanen er beste alternativ.  
  

2 Innspill fra møtedeltakerne, med kommentarer fra RU, RNF eller aktuell part i kursiv 

Nordre park er en bedre lokalisering på grunn av tilknytning til Glatved brygge og allerede 
etablert ungdomsmiljø. Kanskje deler av aktivitetsparken kan legges hit? Søndre park bør 
bevares som en stille og naturlig lunge, og apparatene kan ødelegge plenene i Søndre park. 
Livbanen må gjerne brukes. 
Ønsket er å få folk inn i Søndre park, områdene brukes lite i dag. Det må vurderes om 
apparatene bør stå på Livbanen og om eventuelt andre aktiviteter kan være i parken 
(petanque og sjakk for eksempel). Samarbeid med park og idrett i kommunen er viktig for å få 
til et godt prosjekt. Alle har samme mål for områdene – at det skal brukes mer. Det bør 
gjennomføres befaring sammen med park og idrett.  
 
Hvem vil få det videre ansvaret for parken? Er det kommunen? 
Kommunen skal ta over parken når den er etablert. Dette skal belyses i den politiske saken. 
Kommunen har også tatt over lekeapparatene på Søndre torv, og her fikk de med 
overskuddsmidler til vedlikehold. På Tufteparken er det 25 års garanti.  
 
Før Hønefoss barnehage ble bygd lå det en lekepark her som ikke ble brukt – kommer en 
aktivitetspark til å bli brukt?  
Det er en ny trend hvor trening og fysisk aktivitet øker, og folkehelse er i fokus. 
Lekeapparatene på Søndre torv brukes mye.  
 
Dersom det skal etableres blomsterbed for barnehagene kreves mye organisering og 
planlegging. Det må lages en plan og barnehagene må få et utvalg planter å velge mellom, slik 
at det blir pent.   
Dette er en god aktivitet for barna og øker bruken av parken ved at barna vil ta med seg 
familie for å vise fram. Barnehagene må selv ønske dette for at det skal fungere, men 
kommunen må nok ha noe vedlikehold også.  
 
Hvem er brukergruppene for en slik park? 
Det er veldig variert, alt fra barn til eldre mennesker. En slik park pleier ikke medføre musikk 
og bråk for omgivelsene. Selve apparatene (i Tufteparken) lager ikke støy.  



 

 
Parken bør bli ferdig så fort som mulig.  
 
Det er god beliggenhet for en slik park dersom det skal bygges ut på Petersøya.  
Det er viktig med aktivitetstilbud der folk er.  
 
Dersom parken etableres i Søndre park vil det føre til økt slitasje på plenene.  
Det kan legges eget underlag under apparatene, som er mest mulig vedlikeholdsfritt. Livbanen 
vil bli penere dersom det etableres street basket-bane og apparater. Petanque-banen som er 
anlagt på Livbanen nå må flyttes dersom det skal etableres street basket-bane og settes opp 
apparater her. Denne kan flyttes inn i Søndre park. Et mål med å bruke Søndre park/Livbanen 
til et slikt prosjekt er å få barn og unge som ikke er en del av organisert idrett til å trene. 
Schjongslund er ikke et like godt alternativ fordi det ligger lenger fra byen og busser, og fordi 
hele området er forbundet med organisert idrett som kan skremme mange.  
 
Må man ha med utstyr til basket, sjakk og petanque selv?  
Ja. Bondesjakk er et alternativ, eller at noen tar initiativ til å drive utleie.  
 
Det bør ikke være noe problem å lage ny petanque-bane, og den som er på Livbanen i dag er i 
god bruk. Petanque er også fint for eldre. Kan street basket-banen etableres i Nordre park? 
Den kan ses i sammenheng med eventuelt restaurant som er foreslått på Glatved.  
Street basket kan lage litt støy pga ballen osv. På Livbanen er det allerede støy fra Kongens 
gate, der Glatved er et roligere område i utgangspunktet.  
 
Apparater bør ikke stå for nært Kongens gate fordi forurensing ikke er bra når man trener. 
Tufteparken i Drammen er ikke etablert midt i byen, da går det an i Hønefoss og.  
Tufteparkene etableres ofte der det er mye folk og trafikk for at de skal bli brukt.  
 
Ungdom bør spørres om hva de mener.  
Ungdomsrådet ble informert 5. mai, og stilte seg positive til forslaget.  
 
Det er viktig å ha stille områder i byen, men det kan hende fengselsparken er godt nok i 
Hønefoss? Dette må vurderes. Hønefoss barnehage bruker også Søndre park mye.  
Det vil bli gjennomført en høring med oppslag og annonse i Ringerikes blad, samt at 
facebook-gruppa skal brukes.  
 
Hvordan er planstatus for Livbanen og Søndre park? 
Begge områdene er regulert til friområde, og areal- og byplankontoret mener aktivitetspark 
faller innafor dette formålet. Begge områdene eies av kommunen.  
 
Er det mulig å bevare deler av parken? 
Ja, apparater eller baner kan etableres kun i en del av parken og på Livbanen, slik at det 
fortsatt blir en stille, naturlig del i parken. 
 
Nordre del av parken er mye brukt på dagtid av barn og hjemmeværende.  
Disse kan også ha god nytte av apparatene og banene.  
 
FN-minnesteinene må tas hensyn til, slik at dette området ikke brukes til apparatene. Haugen i 
øst må bevares. Øst for scenen er det egna å etablere apparater/baner. Dersom det skal 
etableres bed er det egna vest for barnehagen, hvor det er en naturlig skråning. Da vil bedene 
ses fra veien også. Øst på Livbanen er det ganske skjerma fra gata på grunn av vollen. Det må 
bevares plass til skøytebane om vinteren.  
Dette tas med i detaljplanlegging. Skøytebanen er tenkt bevart ved at det kun asfalteres til 



 

street basket-bane.  
 
Bør street basket-banen gjerdes inn? 
Det er ikke nødvendig, det er langt til veien og i basket har en mer kontroll med ballen enn i 
for eksempel fotball.  
 
Skøytebanen brukes av barnehagen.  
 
Tufteparken kan ta veldig liten plass om det er ønskelig (16 x 24 m), men det er en fordel om 
apparatene spres noe med tanke på attraktivitet. Dette må vurderes i detaljplanlegginga.  
 
Park og idrett bruker gressklippere som er 2,5 meter brede.  
Dette hensyntas i detaljplanlegginga dersom apparater skal monteres på gress.  
 
Hvordan er apparatene?  
Det er ti forskjellige apparater. Det kan monteres skilt som viser hvordan de kan brukes, men 
det er mulig å bare bruke fantasien også. Det er mulig å få arrangert kurs dersom noen 
ønsker å være instruktører. Da kan det arrangeres fellestreninger innimellom, for å få folk i 
gang.  
 
Det finnes mange forskjellige typer parker/anlegg. Kommunen må ta stilling til hva som er 
ønskelig og lage en overordna plan for fysisk aktivitet i nærmiljøet. Folkehelse kan ikke 
regnes i kroner. 
Dette bør inngå i kommunedelplanen for idrett og friluftsliv. Når saken om aktivitetsparken 
skal behandles i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vil areal- og byplankontoret vil 
legge med et forslag til overordna plan for Hønefoss hvor ulike funksjoner plasseres.  
    
Brukes tippemidler på dette? 
Nei.  
 
For å øke bruken av parken bør det være tilgjengelige toaletter i parken.  
Toalettene ved speiderhuset er stengt. Det må undersøkes hvordan det kan være åpne toaletter 
i parken. Det kan ses til andre byer, der toaletter er reklamefinansiert og selvspylende/vaskes. 
I dag er det toalett på mix-kiosken når den er åpen.  
 
Det må være tilgjengelige sykkelparkeringer.  
De som er utafor barnehagen kan brukes.  
 
Området må føles uformelt og trygt, slik at det ikke føles ukomfortabelt eller skummelt å være 
der.  
Belysning må være god, park og idrett jobber med å få bedre lys i dagens armaturer. Det er 
også rydda mellom Søndre park og elva, og det har gjort området lysere og mer åpent.  
 
Fordommene mot Søndre park må fjernes! 
 
Kan bordtennisbord være en idé?  
 
Det må være nok søppelkasser i parken.  
 
Det bør settes av penger til vedlikehold. Kanskje det kan opprettes en konto der de som ønsker 
det kan sette inn midler, av for eksempel firma som ønsker å sponse? Kan lages blankett hvor 
det opplyses om hvem som har støtta parken.  
RU og RNF prøver å få til et overskudd av midler, og disse vil i så fall gis til kommunen 



 

sammen med den ferdige parken, slik at de kan brukes på vedlikehold.  
 
Politiet, utekontakten, ungdomsrådet, videregående skole, råd for funksjonshemmede, 
eldrerådet og idrettsrådet bør varsles om arbeidet slik at de kan delta i detaljplanlegging.  
 

3 Oppsummering 
Møtet er i utgangspunktet enige om at forslaget er positivt, og er viktig av hensyn til 
folkehelse.  
 

 
Vikenbygget, 14.05.2014 
Referent: Ingeborg Faller 
telefon: 32 11 74 61 
e-post: ingeborg.faller@ringerike.kommune.no 
 


